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APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Esta publicação destina-se a divulgar os trabalhos apresentados na IV Reunião de
Avaliação: contribuições e perspectivas, promovida pela Fundação Cesgranrio,
Mestrado Profissional em Avaliação.
A IV Reunião contou com a participação da Doutora Beverly Parsons, da InSites,
Colorado, EUA. A palestra da convidada internacional encontra-se após a abertura do
Encontro.
A seguir, são incluídos os trabalhos aprovados e apresentados em diversas
sessões: Meta-avaliação, Avaliação Escolar, Avaliação e Saúde, Ensino Superior. Notase, na autoria de grande parte dos trabalhos, a presença de mestrandos e docentes do
Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, revelando uma produção conjunta e
multidisciplinar. Esses trabalhos são fruto de atividades desenvolvidas por disciplinas e
dissertações de mestrandos.
Além disso, são também apresentados trabalhos de autores vinculados a outras
instituições.

SESSÃO META-AVALIAÇÃO
1.

META-AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO BASE DO GUIA DO LIVRO
DIDÁTICO DE HISTÓRIA
Alexandre Ferreira de Oliveira, Marcus Vinicius Pinheiro Costa, Glauco da Silva
Aguiar

2.

MARIA DA LEI, MARIA DA PENA: meta-avaliação do estudo Avaliando a
efetividade da Lei Maria da Penha
Ana Luiza Abreu Esteves, Raquel Martins Rêgo, Ligia Gomes Elliot

3.

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS PELA
EMBRAPA: uma meta-avaliação
Camila Mose Ferreira da Fonseca, Kátia Vasconcelos Ferreira, Lucí Hildenbrand

4.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PISA 2012 – RESULTADOS
BRASILEIROS: uma meta-avaliação
Cláudia Benvenuto de Azevedo Lima, Claudia Fernandes Duarte, Glauco da Silva
Aguiar

5.

AVALIAÇÃO EXTERNA DO SISTEMA DE ENSINO DE PORTUGAL:
meta-avaliação
Daniele Andrade da Costa de Pinho, Marcos Vinícios Pimentel de Andrade, Ligia
Gomes Elliot

6.

AVALIAÇÃO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CUIDADO DA PRIMEIRA
INFÂNCIA NO BRASIL: uma meta-avaliação
Mariana Ferreira de Mello Silva, Marcia Souza Gerheim, Lucí Hildenbrand
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7.

AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DE CONTAMINAÇÃO EXTRÍNSECA DE
SABONETES LÍQUIDOS E ANTI-SÉPTICOS NO PROCESSO DE USO EM
HOSPITAIS BRASILEIROS DA REDE SENTINELA: uma meta-avaliação
Mariana Haido de Carvalho Zaroni, Sâmela de Souza Costa, Ligia Gomes Elliot

8.

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DE UMA FERRAMENTA
ANÁLISE DE RISCO E VULNERABILIDADE: uma meta-avaliação
Andréia Ferreira de Oliveira, Elaine da Hora dos Santos

9.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO FORMULÁRIO PARA CONCESSÃO
DE BOLSA AUXÍLIO NA UFRJ: uma meta-avaliação
Carlos Eduardo de Marins, Lucí Hildenbrand

DE

SESSÃO AVALIAÇÃO ESCOLAR
1. AVALIAÇÃO ESCOLAR DE MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE
RUA: entre o fracasso e o sucesso escolar
Ana Paula Simões da Mota, Clara Corrêa da Costa, Mônica Rabello de Castro
2. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO ADAPTADO
PARA AUTISTAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Cristina Maria Lima Miguel, Lígia Silva Leite
3. PROGRAMA PRAZER EM LER: RAZÕES E RESULTADOS DE UMA
AVALIAÇÃO EM UM PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA
Glauco da Silva Aguiar, Liliane da Costa Reis, Volnei Canônica
4. O JOGO DIGITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: um instrumento para a
avaliação da aprendizagem?
Lúcia Regina Goulart Vilarinho e Ludmila Bianca Schulz de Souza
5. AVALIAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO “FORMAÇÃO CONTINUADA
E CURRÍCULOS PRATICADOS”: memórias e narrativas
Maria Lucia Brandão dos Santos, Maria de Lourdes Sá Earp
6. “VAMOS SALVAR?”: observação etnográfica no conselho de classe
Maria de Lourdes Sá Earp
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SESSÃO AVALIAÇÃO E SAÚDE
1. DOENÇA RENAL CRÔNICA: avaliação de campanha de saúde mediada por
padrões adaptados
Ana Cristina Pereira Junqueira, Lucí Hildenbrand
2. SISTEMA DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO IDOSO: a metodologia de construção do
Sisap-Idoso
Dalia Romero, Débora Castanheira, Aline Marques
3. AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO PERFIL DAS LIDERANÇAS DE
UM HOSPITAL DE GRANDE PORTE
Erika de Morais Gonçalves, Artur M. Parreira M. Gonçalves
4. PLANO
DE
AVALIAÇÃO
DO
PRONTO
ATENDIMENTO
BIOPSICOSSOCIAL DE UMA UNIDADE DO SISTEMA PRISIONAL NO
ESTADO DA BAHIA
Marcelo Batista Souza, Patrícia Pássaro da Silva Toledo
5. AVALIAÇÃO DA ADESÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE AO
PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Simone Moreira, Lígia Silva Leite, Lia Cristina Galvão dos Santos

ENSINO SUPERIOR
1. PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO: aplicação de critérios pedagógicos na
avaliação de um Curso de Graduação a Distância
Constantino Dias da Cruz Neto, Maria Beatriz Gomes Bettencourt
2. O USO DA AVALIAÇÃO POR PORTFÓLIO NO ENSINO SUPERIOR
MILITAR: uma experiência
Hercules Guimarães Honorato
3. MESTRADO PROFISSIONAL: em busca da sustentabilidade
Márcia Malaquias Braz
4. A DISCIPLINA DE PRÁTICA DE AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL NO
MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO: uma experiência de
formação em metodologias qualitativas
Maria Beatriz Gomes Bettencourt, Maria de Lourdes Sá Earp
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ABERTURA
Bom dia! Agradeço a presença de todos e deixo de mencionar nomes pois não
gostaria de esquecer algum convidado ou amigo. São todos muito benvindos!
Vamos iniciar agora a IV Reunião de Avaliação: Contribuições e
perspectivas, uma realização da Fundação Cesgranrio por meio do seu Curso de
Mestrado Profissional em Avaliação. Nessa oportunidade, gostaria de registrar um
agradecimento exclusivo à pessoa que tornou possível a criação do Mestrado, seu
desenvolvimento e realizações: o Professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, nosso
Presidente. Com sua visão empreendedora, criativa e inovadora tem presidido a
Fundação Cesgranrio com sucesso, desde a década de 1970. Foi sua a ideia de
criação de um Mestrado Profissional em Avaliação, que agora, em maio de 2015,
iniciará a 9ª turma de mestrandos.
Ao Professor Serpa, pela confiança em nós depositada, pelo inestimável apoio
que nos tem dado para termos um Mestrado de qualidade, os nossos especiais
agradecimentos, meus e de toda a equipe do Mestrado, docentes, técnicos e
discentes.
A IV Reunião de Avaliação integra as comemorações do Ano Internacional da
Avaliação e representa uma oportunidade para se conhecer um pouco e discutir o que
a avaliação tem realizado em diferentes áreas do conhecimento e setores
institucionais.
Por esse motivo, temos a grata satisfação de ter a palestra da nossa convidada
internacional, Dra. Beverly Parsons, Presidente de 2014 da Associação Americana de
Avaliação. A Dra. Parsons abordará a avaliação orientada para sistemas e métodos
mistos, na área educacional.
Amanhã à tarde, duas mesas redondas trarão as contribuições da avaliação em
diferentes áreas: na visão da presidente da Rede Brasileira de Monitoramento e
Avaliação (RBMA), do diretor executivo do MOVE Social, e de pesquisadores de
instituições como Fiocruz, Firjan, Sesc e Cesgranrio.
Na tarde de hoje e na manhã de 5ª feira, serão apresentados os trabalhos
inscritos e aprovados pelo Comitê Científico. Os temas, sempre em avaliação, formam
um interessante mosaico do que a avaliação é capaz de produzir. Como afirma
Scriven (1991, p. 1), a avaliação é uma “disciplina ferramenta, que pode ser aplicada
a uma diversidade de áreas de atividade humana, investigativa e criativa, ao mesmo
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tempo em que mantém a autonomia de uma disciplina independente”. Certamente
valerá a pena assistir a essas apresentações.
Como produto de um projeto sobre a divulgação das dissertações do Curso de
Mestrado, teremos ainda o lançamento dos quatro primeiros livros de uma coleção
intitulada Estudos Avaliativos Multidisciplinares, publicados pela Multifoco. As novas
mestras em avaliação e suas orientadoras estarão presentes para falar um pouco
dessa relevante produção em colaboração.
Assim, resta agradecer, mais uma vez, a presença de todos e de toda a equipe
que se mobilizou na organização do evento: a Comissão Organizadora, o Comitê
Científico, funcionários da Faculdade Cesgranrio, do Mestrado e da Sede da
Cesgranrio de diversos setores (Presidência, Gabinete, Administrativo, Cultural,
Imprensa, Financeiro, Pessoal, Contabilidade), todos com extrema presteza,
eficiência e dedicação em suas diferentes atribuições.
Registro, com destaque, um agradecimento especial à Fundação de Amparo à
Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj) que também nos apoia e possibilitou a instalação
do evento em espaço físico do Hotel Novo Mundo.
Aos funcionários do Hotel, agradeço pela gentileza do atendimento e à equipe
de tradução da Idiomatic Soluções Linguísticas, pelo competente trabalho oferecido.
A todos, o nosso mais profundo obrigada!
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APRESENTAÇÃO DA CONVIDADA
INTERNACIONAL
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When Dr. Elliot invited me to speak at today’s conference, she expressed an interest in what is
happening in evaluation in the U.S. and in the use of mixed methods in evaluation. One of the
topics of high interest in evaluation in the U.S. is a systems orientation to evaluation. Using a
systems orientation almost always involves using mixed methods. Also taking a systems
orientation is likely to affect which mix of methods you select. Therefore, today I would like to
explain the link between a systems orientation and your choice of mixed methods in evaluation.
I will only be able to give a general overview of a systems orientation. I hope this overview and
its importance for making methodological choices will stimulate your interest in learning more
about systems-oriented evaluation.

1 Now let’s look at the benefits of a systems orientation to evaluation. The purpose of a
systems orientation is to deepen our understanding of two aspects of a program. First we want
to understand the features of the program.
In particular we want to understand what the parts of the program are, the relationships among
those parts, the movement or the dynamics within the program, and the context of the program.
A systems orientation helps us understand each of these features.
2 The other benefit of a systems orientation to evaluation is that it can help us identify ways to
influence the program that are more powerful than those identified without a systems
orientation. I’ll be talking more in a few minutes about how a systems orientation can help you
as an evaluator better understand the program features and points of influence.
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Before talking about a systems orientation however, let’s refresh our memories about the
purposes for using mixed methods. I am drawing on the work of Jennifer Greene, a well-known
evaluator in the U.S. She has written about mixed methods in the Encyclopedia of Evaluation.
Mixed methods refers to the intentional or planned use of diverse methods. She talks about five
purposes for using mixed methods.
2 Triangulation refers to enhancing the credibility or validity of evaluation findings by using
different methods that converge and agree with one another. For example, in the evaluation of
a new instructional program, you might gather information about a specific set of student
learning objectives through a multiple choice test. You might also interview the teacher about
each student’s learning of those objectives and interview the students about what they have
learned related to those objectives. In this way you have multiple sources of information about
the same outcome. You want to be sure that all of the methods give results that are in agreement
with one another. In this way you increase your confidence in the results.
3 Development refers to using the results of one method to help develop a sample or
instrumentation for another method. For example, sometimes we use focus groups to learn
about likely answers to a question we want to ask of a group such as teachers. With those
answers from a few teachers who represent different subgroups in our larger population, we can
then create a questionnaire with a rating scale that can be given to many teachers.
4 By comprehensive, we mean that we use different methods to broaden and deepen our
understanding. Let’s go back to the example of gathering information about student learning
through a multiple choice test and interviews of teachers and students. If our purpose is
comprehensiveness, we might frame the questions differently in the interviews to go more
deeply into the nature of the learning regarding each of the student learning objectives. Or we
might ask questions to look more broadly at the impact of the program. This may lead us toward
unintended consequences of the program.
5 When we use mixed methods to generate new insights we are often looking at how the
different methods reveal differences rather than looking at how they reveal similarities. When
we see the differences we may realize that we need to reframe our understanding to see a shift
in perspective. For example, back to our example of the student learning objectives, we might
want to understand how learning varies among students with different levels of interest in the
topic or motivation for learning. In this case our interview questions may include questions
about students background or health issues that may be affecting their learning.
6 Our fifth purpose relates to wanting to be sure we have diversity in the values that are
represented in the study. We may be working in a community with a wide range of literacy
skills among the citizens. We might be able to gather information from the more literate and
affluent members through phone interviews or online surveys whereas for those with lower
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economic and literacy levels, we may need to have in-person interviews. They may not have a
computer or phone. They may also speak a different language. You would need to have a person
on the evaluation team who speaks their language and could gather information by visiting their
home. When your purpose is to ensure that the full range of values are represented you adjust
the methods to fit the range of people from whom you are gathering information.

Of those 5 purposes for mixed methods, a systems orientation especially supports that last three.
A systems orientation leads us toward a more comprehensive picture of a situation, helps us
generate new insights, and helps us ensure that we are getting diversity in the values that are
represented in our data. These are the three reasons for using mixed methods that can be
enhanced by using a systems orientation. A systems orientation can provide us with guidance
as to what type of mixed methods we should use in our evaluation. Therefore, today, I’ll focus
on understanding more about a systems orientation to help you make choices about evaluation
methods.

I will talk about three concepts related to systems. I will first focus on what we mean by a
system. What is a system? We will then look at the types of dynamics within systems. Our third
topic will be about three key dimensions of any system and how you can use these to shape
your evaluation.
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Let’s begin with our first topic: a definition of a system.

Here is the basic definition of a system that I typically use: A system is an interconnected set
of elements that is coherently organized in a way that achieves (does) something. What it
achieve (does) may or may not be desired. It comes from Donella Meadows, a well-known
systems thinker.
There are several important points here. First of all, systems are made up of interconnected
elements; they are not just separate parts. There is coherence among those interconnected
elements so that the system does something. That is, it accomplishes something because of the
parts and their interconnections. Yet, it’s very important to realize that what it achieves may
not be what you desire.
Consider a logic model. You can think of the model as representing a system that is going to
achieve the outcomes identified in the model. However, the elements in your model may be
connected to other elements that are not shown in your model but are part of the system that
achieves the desired outcomes. Or it may be that the elements in your model function as systems
that achieves something different or in addition to what you have shown in your model. It is
important to consider these interconnections as you work with a logic model.
Another point I want to make is that someone has to observe or conceptualize the system. It is
a conceptual idea rather than necessarily a physical entity.
Taking a systems orientation in evaluation is different from the traditional scientific method—
and evaluation method—for studying an entity. The traditional method is a reductionist
approach in which the parts of the entity are seen as most important (Meadows, 2008; Jackson,
2003). The focus is on identifying and understanding the parts and then assuming one can
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understand the whole by understanding the parts. The problem with this approach is that the
whole is different than the sum of the parts; it is the parts in combination with the
interconnections that create the system. In fact, the parts are more likely to be understood well
by first understanding the whole and then seeing the parts in relationship to the whole. A
systems orientation emphasizes a more holistic approach.
Let’s look at a series of pictures that help us think about systems.

Let’s begin with this high school. Let’s assume this school is in the state of Colorado in the
U.S. School programs are a common focus of evaluation.
How many of you have evaluated programs that are located in schools?

Let’s assume that a program is being started In this school that changes the way science is taught
in the classroom. We can think of the classroom as a system made up of elements. Those
elements include the teacher, the students, the curriculum and their interactions, their
interconnections.
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Our next picture shows a change in the “system” among teachers, students, the curriculum
content and more. The new instructional program includes moving from the teacher as “sage
on the stage” to “student as worker, teacher as coach”. The program is also moving to new
connections with the outside world. In this example the students are working with a local food
business to see how they can change their products to do less damage to the environment. The
program can be thought of as changing the social system in the classroom.
You can see from these pictures that the students and teacher are connected in different ways
in these two classrooms. They create different systems. The parts – the students, the curriculum,
and the outside world – also are connected in different ways. The learning outcomes are also
different. These two systems are achieving something different.
Take a minute to write down one or more examples of different outcomes that might be
achieved in these two systems. [Pause]
Here are some differences related to outcomes in the two systems. The first one promotes
listening to a person in authority. The second promotes listening and learning from your peers.
The first is likely to focus on learning facts. The second is likely to focus on learning to think
critically about problems. The first does not promote the students getting to know each other.
The second one does. In the second one, the teacher might be very intentional about who works
together to help promote diversity in thinking within the groups. You probably came up with
many other different outcomes between these two.
Recall that earlier I said that a system is a conceptual idea. Someone has to observe or
conceptualize the system. So in this situation, I am conceptualizing the classroom as a system
with its interconnections rather than simply separate elements. In this way, I am in a better
position to understand the relationship between the classroom activities and the outcomes for
students.
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Now our student groups are going outside and testing ideas with simple experiments in the
school yard. Now we begin to include in our system the connection with the physical
environment.

This next picture shows the school in relationship to the district office which is located in the
cluster of buildings in the center of the picture. It is also connected to the state policies and
policymakers represented by the state capital building at the top of the picture.
As the teacher and students are implementing the changes, they are finding certain restrictions
on what they can do that are resulting from district policies. For example let’s assume there is
a policy in the district that says that class periods need to be 45 minutes in length. There may
also be state policies about the amount of time students are in the classroom with a teacher
during the year. The principal of the school is constrained by those district and state policies in
what she can do to support the changes initiated by the new science program.
So we are seeing many different systems at play here. In the classroom we had the studentteacher interactions and student-student interactions that created a learning system for the
students.
As we move outside the teaching environment we see the connections between the school and
the district and on to the state. Just looking at the picture, you don’t actually see those
connections. The connections are through the people in those locations and the structure of
school governance. All of this together makes up what we often refer to as the “education
system”. Actually there are many subsystems within the education system and then they connect
to one another.
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In this next picture we are adding in the connection with the community. The teacher had
already made a connection to the community by using an instructional example in the classroom
about the products produced by a local business. This type of systems thinking on the part of
the teacher can strengthen what this system achieves. The teacher is thinking about the
connections of the students to the economic systems of the community.

We can also enhance the sense of interconnections by seeing the roads and pathways of the
community. Now our systems are getting more complicated. They further lead us to think of
other systems such as the transportation system and how it is influencing this community and
this school.
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Now add some people and cars and other vehicles on the streets and by the paths. Now our
systems are getting much more complex. It is one thing to think about systems without people
versus the addition of the people in the systems. Notice the swimming pool and playground in
the park on the right hand side of the picture. The relationships among the people in the park is
quite different from those in the school. The rules of interaction within the school are quite
different from the rules of interaction in the playground. The rules in the school are often more
well defined and restricted. They are used to control interactions between the many people in
the school. On the playground in the park, the people who are in the park on a given day define
more of their own rules of interaction. The nature of interactions is a key issue in systems.

Now as we zoom out further we start to see more of the natural landscape of the place where
this school and community are located. We see they are close to a farm.

And now we see that farm and community in relationship to more of the natural habitat. We see
the mountains and the river. Now the systems of which our classroom is a part involves
interactions and interconnections with nature.
Recall that the students were working on a science project related to the products produced by
a local business. It turns out that that local business produced and distributed locally grown
agricultural products. The students were looking at problems of pesticides and fertilizers that
were used in the production of the crops. They were looking at the impact especially on the
water supply and the river that runs through their city.
That river sets up another major connection.
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That river flows into the ocean which is affecting the fish population and that in turn is affecting
the livelihoods in the small village on the other side of the globe. I still remember watching a
video several years ago about the depletion of the fish population in the oceans worldwide and
seeing a fisherman from a small village in Asia returning from a day of fishing having no idea
that his meager catch was connected to massive overfishing by large mechanized boats halfway
around the world.

And our school and community in Colorado can now be seen as also one of many cities that
populate the earth. We are all part of a bigger ecological system.

And then we can move on to seeing this school and community as connected with the planet
even more fully as a living dynamic system.
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When we see ourselves and the programs that we are evaluating in this bigger set of systems, it
can change the ways we think about the boundaries of the programs we evaluate. Do we stay
only within the classroom? Where do we stop? Do we ever look at the connection of the
program to the bigger world? Does the designer of the program consider that the selection of
the topic for the school science lesson could make a different to a location far from where the
classroom is?
Well, hopefully this activity of “zooming out” from a program has been helpful in thinking
about systems. Of course, as an evaluator, we cannot evaluate all of these connections and
systems. We will talk later about drawing boundaries for purposes of our evaluation.

Let’s look at a few more examples of situations with different types of systems and subsystems.
In each of these situations we can conceptualize several different systems and subsystems. Each
of these leads to different areas of attention.
The first picture shows a school. Schools have many different systems. Some are built into the
hierarchical structure of the school systems. Others are systems of relationships among students
and teachers. Others involve the community. We can think of many different subsystems within
the education system and schools.
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The second picture shows a forest. Here the main elements of the system are nonhuman
components. The system is made up of trees, soil, sunlight, and many other elements. The
annual seasons are also part of the system. The forest goes through a natural cycle depending
on the seasons, for example.
The third picture shows a group of students playing soccer. Sports teams function as systems
with their guidelines, rules, and patterns of familiar plays.
The fourth picture shows a neighborhood in a community. Communities and neighborhoods
also function as social systems. They can be conceptualized as fitting our definition: A system
is an interconnected set of elements that is coherently organized in a way that achieves (does)
something. What it achieves (does) may or may not be desired.
Let's summarize this our discussion of the definition of a system by thinking about three types
of social systems that are particularly common in programs and initiatives that we evaluate.

OK, now let’s move back to school-based education programs to consider a specific example
of why using a systems definition to conceive of the project you are evaluating matters in your
selection of your evaluation methods. Recall that I said earlier that using a systems orientation
can help serve three purposes for using mixed methods: (1) It can help us be more
comprehensive in our evaluation. (2) It can provide new insights. (3) And it can help us obtain
diversity in the values represented in the evaluation. I want to illustrate how a systems
orientation helps in making mixed methods choices that serve these purposes using an example.
The example comes from an evaluation capacity building program for five evaluators of science
education projects. I worked with two other evaluators who were very familiar with a systems
orientation to evaluation. The three of us serves as guide for this group of science education
evaluators. Each of the five evaluators were in the process of conducting an evaluation of a
science education project. We helped them learn to use a systems orientation in their
evaluations. We worked with the evaluators over 18 months. We met through two annual
meetings and monthly webinars.
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In one of our first meeting we had the evaluators diagram their project, thinking of it as a system.
We asked them to think about questions such as: What are the interconnections among elements
of the project? What are the larger systems that seem important relative to your project?
I am going to draw on one evaluator’s example from this group to discuss the link to decisions
about methods. It is the one in the lower right.
In the lower right you will see a drawing that is concentric circles with various sticky notes. In
the center of the circle were the schools and then it moved out from there to the community and
beyond. The notes specified some of the activities in the project. This was how Karen, the
evaluator, first thought about her project as a system. The project was called Energy for ME.
About a year later, we asked the evaluators to again draw a picture of the systems in their project
so we could see how their view of systems had changed.

This is how Karen illustrated the systems involved in her project about a year later. This time
Karen’s looked very different. She was now focused on different aspects of the systems.
This was her hand drawing.
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We converted this to a computerized version so you can see it better.
Thinking in terms of systems made a major difference for Karen. She expanded her thinking
about how the parts of her work fit together and how the project connected to other projects of
the organization responsible for implementing this project. The elements were no longer nested
circles as shown in her first drawing. Now there are many interconnections. They highlight
specific connections within her project as well as outside of her project.
In the lower right she has the activities that are inside the school related to the “Energy for ME”
project. The vertical line in the lower middle of the diagram that connects to the diagonal line
going to the upper right represent the wall and roof of the school. So the activities inside that
boundary (the lower right portion of the diagram) represent the activities inside the school. This
represented the main activities of the project and represented the boundaries of the evaluation
before she took a systems orientation. In the lower right we see many connections, e.g., between
the data from technology they were using, data they were collecting in the school and in homes
related to energy use and the action plans. The action plans also included looking at the financial
savings from reducing energy use (represented by the $ sign). This tied also to learning about
renewable energy and global climate change (represented by the picture of the earth).
In the box in the upper left you see the Island Institute. That is the name of the organization
Karen was working with. They had the funding to conduct this project. As an organization they
provide training, communication, technology and data gathering for several projects, not just
the one project Karen was evaluating. In this drawing Karen is showing the connection of these
four activities of the Island institute to two other projects in addition to Energy for ME. The
other projects were called the Teaching–Learning Collaborative and Weather Blur. Now Karen
is showing the links between the Island Institute work and these other projects. She is seeing
that she can improve the comprehensiveness of her evaluation and provide new insights by
considering these links as part of the evaluation she is conducting. For example, this helps the
project director at the Institute consider how to build linkages among the projects that could be
more economical and could enhance the impact of the projects in the schools they serve.
In the center of the diagram you see two boxes labeled NSF and ITEST. NSF is the funding
agency and ITEST is the name of the program operated by the funder. The open book at the top
center represents the literature that already exists about education programs that are based in
the community where the students live. This is referred to as place-based education. These
linkages represent values that need to be considered in the evaluation. The funding agency and
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its specific program bring other values that Karen decided she needed to pay attention to in her
evaluation. For example, the funder wants to be sure that, if this project is successful, the
evaluation will help other schools know how to adapt it to their locations. Therefore, Karen
wants to be sure she is getting input from people who represent a diverse set of values about
the importance of this project for students. This might mean talking with community members
who represent different cultures and levels of income.
This new drawing gives many ideas about how you might design your evaluation and what
mixed methods you might use to accomplish the three purposes I had highlighted at the
beginning. That is, we want to use mixed methods to make the evaluation more comprehensive,
generate new insights about the project, and increase the diversity of the values that are
important to consider. In this example, the methods being used to measure what students are
learning might be expanded from a review of the action plans the students develop to also
including interviews with students to learn more about how the project has changed their
thinking about the importance of science in solving problems in their community. Karen might
use some methods to learn about the outcomes for students and use other methods to learn about
how the Island Institute manages the interconnections among multiple school-related projects.
OK, that what I’ve said so far gives an overview of a systems definition and and example of
what it means for evaluators and the selection of evaluation methods.
Before we go on, take a minute to talk with your neighbor about the questions you have about
the definition of a system and the link to choices about mixed methods used in an evaluation.
Then I will ask for questions that you would like me to answer at this point.

What questions do you have at this point?
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I now want to move on to the second topic about systems. It is about the dynamics within
systems. By dynamics I mean the type of movement and patterns of change within a system. A
living system has movement. It is not static. There are basically three types of movement. One
is a orderly, controlled, predictable pattern of movement. Another is an adaptive pattern that is
somewhat predictable but has different patterns to it than the controlled type of movement. And
the third is random unpredictable patterns.
To illustrate this differences let’s look at some different kinds of organizational structures that
shape systems.
The first is hierarchical organizational structures. They are present in health systems, education
systems, or many other types of social systems. They represent lines and degrees of authority.
I suspect that all of you have hierarchical structures in your evaluation projects somewhere. To
continue with our education example, hierarchical authority typically exists between students
and teachers, and between teachers and the principal. It might be between the school and district
office or between the district and state education authorities. These hierarchies have fairly welldefined structures, policies and rules. The focus of hierarchies is heavily on control, order,
stability, and predictability. One group has more authority than another. The typical
organizational chart shows the authority relationships of a hierarchy. These structures are very
important for control and stability and provide for a predictable type of dynamic or movement
within the system. We could compare this to throwing a ball to someone who is 20 feet away.
We can predict the arc of the ball as it moves from one person’s hand to the other.
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But as we know, the organizational structures can become too controlled and too stable and not
able to accomplish their intended purpose. Here is where we need to think about other types of
systems dynamics.

For example, networks of people in the same profession has different types of connections as
shown in this picture. There are many links and the pattern of who connects to whom can be
much less predictable and structured than in a hierarchical organization. Many networks are
informally developed and may or may not be stable over time. Some may come and go quickly
while others may last a long time. They are driven more by the internal motivations of the
participants, personal relationships, and common interests and less by getting paid or being
directed to carry out certain activities. You’ve probably all been part of networks that have
worked well and others that do very little. The dynamics are less regular and predictable. This
is more like the pattern of a soccer ball being hit back and forth between the team members
during a soccer game.

31

The third type of social system that can be very important in evaluations are organizational
partnerships. Many partnerships that have been involved in projects we have evaluated. They
are between both formal and informal organizations. Some of those individual organizations
are hierarchical in nature but the partnership is less formal and has more of the network features
to it. They are formed for various reasons such as achieving some goal that can’t be done alone,
to share resources, or build political will or strength. There are many types of collaboratives
and partnerships that can be very important in our evaluations. In terms of system dynamics,
we have a mix of both the organized patterns of hierarchical organizations and the more
adaptive patterns of networks. Understanding these patterns of movement is very important in
evaluations because they affect how change is likely to occur or how a project can influence
change in a social system.
Let’s look at system dynamics using a diagram.

Nearly 20 years ago, Ralph Stacey from England proposed a way of thinking about the
dynamics of social systems. Other people including evaluators have adapted his model. He
proposed that one could better determine how to influence a system if one thinks in terms of
the amount of agreement and the certainty of relationships between a cause and an effect.
Consider the agreement in the system (the y axis in the diagram). The extent to which, say,
members of a business, agency, or community agreed on a shared vision and the activities it
engaged in would have a major effect on the dynamics in the system. The more agreement the
more stability in the system. The other factor is how predictable (how certain) cause-and-effect
relationships are between actions and consequences. Again, the higher the certainty, the higher
the predictability and stability of the system. This relationship is illustrated in this diagram.
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This diagram conveys the message that when systems exhibit both high certainty and high
agreement (lower left corner in figure), one can reasonably assume that systems are likely to
function in a stable and predictable manner. These systems have considerable controls in place
to maintain the agreement and predictability. For example, most organizations design their
payroll system to function in this way. Everyone agrees that they want a system in which they
are able to predict with high certainty that their paycheck will appear the last day of the month.
This is the basic philosophy in the design of hierarchical systems. They were designed for
control, order, and predictability.
In such situations, when designing an evaluation we are likely to be looking to see if the planned
activities of a project are producing the planned, predicted outcomes and results.

Where systems exhibit both low certainty and low agreement (upper right corner in figure), the
system has essentially disintegrated. It results in a random, unorganized situation such as occurs
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in times of natural disasters that overwhelm, say, the capacity of the emergency communication
systems to respond.
When thinking in terms of evaluation methods, some of our evaluation methods such as
experimental and quasi-experimental designs assume that these are the only two dynamics in a
situation. We look at how predictable planned outcomes are based on planned activities. The
portion that we can’t predict from our evaluation designs is consider “noise” or randomness.

The space in the middle of the figure, where agreement and certainty are modest, is the space
that has been informed by the complexity sciences. The system is in a fluctuating state. Drawing
on the concept of complex adaptive systems, this space can be described as shaped by many
semi-independent and diverse agents, who are free to act in unpredictable ways. They are
continually interacting with each other, adapting to one another and their environment as a
whole. In so doing, they create system-wide patterns that are recognizable when appropriately
studied. Importantly, they are not necessarily moving toward stability (toward the lower left
corner) or disintegration (the upper right corner). They can continue in these fluctuating patterns
for long periods of time. It is important to understand this dynamic within social systems
because such flexibility and movement can be leveraged to shift the entire system. It has only
been in the last 10 or 15 years that the field of evaluation in the United States has started to pay
attention to this type of dynamic and its theoretical underpinnings. This is the type of dynamic
that is often prominent in networks and informal groups.
All of these dynamics are present simultaneously in a complex social system. The three types
of dynamics can be thought of as different phases and types of energy that can transform from
one to another. It is much like water being able to be a solid, liquid, or gas.
It is helpful for the systems-oriented evaluator to seek to understand how these three types of
dynamics exist and coexist in social systems. For example, a more self-organizing dynamic
may exist in one department of an organization (a subsystem of the larger system), while
another department may be characterized by a more controlled dynamic. These differences in
dynamics also fit with what we talked about earlier about hierarchical organizations, networks
and partnerships. All of those types of organizations have all of these dynamics to varying
degrees. For example, a hierarchical organization may have more subsystems that are in the
organized, planned and controlled dynamic. A network is likely to have more in the adaptive
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area. A partnership of organizations has a complex combination of these. Thinking in these
terms helps one find leverage points for shifting a social system in a particular direction.
Before looking at a specific example, I would like to say a little more about the adaptive, selforganizing dynamic.

1 –title
The adaptive dynamic is of particular importance in changing systems. This dynamic has
important characteristics that are different from the organized dynamic.
2 – add the first bullet
First of all, as I mentioned earlier, in this dynamic, many semi-independent and diverse agents,
who are free to act in unpredictable ways, are continually interact with each other. Although
these agents may be unaware that they are part of a larger whole, they are moving and adjusting
to other agents and to the environment as a whole. They provide many different places to adjust
movement and signal change in the system.
3 – add the second bullet
Next, in complex systems, very small differences in initial conditions can have a
disproportionately large impact on future events. Because of such sensitivity (and other factors),
outcomes at specific times or locations within self-organizing systems can be quite
unpredictable.
4 – add the third bullet
Next, new, unexpected structures, patterns, properties, or processes emerge in selforganizing/adaptive systems. These are higher-level phenomena that unexpectedly come about
from the actions of a multiplicity of small occurrences. The small occurrences were not planned
to create the new order. The emergence of the new is not controlled by a single entity, but results
from semi-independent interactions of many agents.
5 – add the fourth bullet
When a relatively large group of semi-autonomous agents are self-organizing, they frequently
create macro patterns (patterns of the whole group). These patterns are defined by underlying
“simple rules.” The agents are not necessarily conscious of the underlying rules of behavior and
no one agent controls the behaviors.
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6 – add the fifth bullet
Co-evolution refers to the interdependent evolution of two or more systems within a larger
system. Cooperation, competition, and interdependence in relation to the same limited
resources create feedback among the systems. This is another example of how agents adjust
through feedback. For example, the education system and the community can be thought of as
co-evolving when there is mutual feedback such as in our place-based science education project
we have been discussing. Each system is shaping the other and shifting patterns of each system
in an interdependent way.

Let’s go back to our example from Karen, our science education program evaluator. Recall that
she was working with a teacher professional development program to support instructional
activities related to students learning about energy use in their community. It involved students
working in the community related to locally determined school projects.
In the evaluation capacity building activity that Karen was a part of to learn about a systems
orientation to evaluation, we asked the evaluators, to think of the project they were evaluating
as several subsystems that could be distinguished based on the predominant system dynamic of
that subsystem. We asked them to place those subsystems on the systems dynamics diagram.
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Here is how Karen mapped the major subsystems of the project she was evaluating on to the
systems dynamics diagram. Based on what she already knew about the various activities within
the project, she placed them as shown on this diagram. The Energy Quests were structured
processes that students followed to determine how energy was used in the community. The
summer institute for teachers was quite controlled and planned. It had specific learning
outcomes for the teachers and fairly well defined instructional approaches. The school projects
however were more flexible and were developed by each school with just some general
guidelines.
Now Karen is in a better position to determine what evaluation designs and methods to use to
guide her data collection and analysis. For the teachers professional development summer
institute, for example, where the organized dynamics are dominant, it is appropriate for her to
focus on whether the activities are carried out as planned and whether there appears to be a
cause-and-effect relationship between the summer institute activities and the desired learning
outcomes for the teachers. She might use structured questionnaires for this work. However, for
the school projects, the placement of the projects in the adaptive area of the diagram suggests
that she use more open-ended ways of gathering data, perhaps through interviews and
observations where she can more easily explore the patterns of adaptation that occur as the
school projects are carried out. The outcomes are likely to be less specific than those for the
summer institute.
Then when she does her data analysis, she can identify how the various project activities are
working together to help change the classroom setting. She can provide new insights to the
project leader about how to have an effective balance between controlled, predetermined
activities and those that are more adaptive and self-organizing as they unfold.
As we saw in Karen’s example, the methods she used were in part determined by the different
types of dynamics present in the subsystems of the project. By considering the dynamics, she
could match the evaluation with the dynamics of the project subsystems (more flexible methods
with more flexible dynamics). In that way she can provide new insights into how the project
works and offer better suggestions to the project director for finding influential leverage points
to change the long standing ways the instructional processes in the classroom have been
operating. In this way she can help change the system on a long term basis. That is she can help
address the sustainability of place-based education in the schools.
For example, Karen might gather information about the school projects in several classrooms
in the schools through classroom observations and interviews with the teachers and students.
Through this method, she is likely to see effective patterns of how students and teachers interact
that are currently not taught to teachers as part of their summer institute. She could provide the
project director with this information. Then the project director could incorporate information
and activities into the summer institute the following year so teachers learn to use these methods
that were identified through the observations in the classrooms. In her surveys of the teachers
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the next summer she could be asking them if these additional instructional techniques have been
helpful. In this way, Karen learns about how teachers and students are adapting in the school
projects and then helping the summer institute system include more of these techniques in a
planned and organized fashion.

Let’s pause at this point and consider what questions you have.
Once again, please discuss your questions with your neighbor. Perhaps they can help answer
questions you have and/or help you together come up with a question you would both like to
know the answer to.
What questions do you have at this point?

Let’s now move to our third aspect of systems – system dimensions. Talking about system
dimensions can also be a helpful way to summarize what we have talked about so far.
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Various authors have identified a small set of system conditions or dimensions of a system. Bob
Williams & Richard Hummelbrunner (2012) use three dimensions—boundaries, relationships,
and perspectives. They describe them as (a) an awareness of boundaries; (b) an understanding
of interrelationships; and (c) a commitment to multiple perspectives.
These systems dimensions—boundaries, relationships, and perspectives—work hand-in-hand
with the other two concepts we have just discussed.
The systems definition tells us that it is important to have a clear understanding of an
intervention and its context by thinking of both the intervention itself and the context as defined
by various systems and subsystems. It helps us think in terms of how parts of the systems
interact, and what is achieved through these interactions—whether the achievements are what
we are hoping for and/or something different.
The systems dynamics help us to understand the movement and energy within the intervention
and the larger systems of which it is a part. It helps us understand how to leverage change in a
system by shifting the dynamics and flow of energy in the systems.
Now the concept of system dimensions provides a way for us to understand more about why
the system is behaving as it is, and provides further guidance for how we might intervene to
influence changes in the system.

[first build-just has systems oriented on the side]
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Let’s look at these systems dimensions as they apply to an evaluation.
[second build]
Think about this ball as containing a system or a project to be evaluated. We first think about
where to draw the boundary of our evaluation. Often the evaluation has the same boundary as
the project. However, when using a systems orientation you may want to draw the boundary of
the evaluation at a broader level that the boundaries of the project.
[third build]
Next we think about the relationships and interconnections within the bounded area. We also
keep in mind that there are relationships and interconnections that go beyond the boundary.
Even though we are not intending to focus on them, we keep them in our peripheral vision; we
remember that they are there.
[fourth build]
Next we think about the perspectives that underlie the thinking of those involved. Note here
that I’m using perspectives to mean a world view. I don’t mean point of view in the sense of
seeing something from closer or further away. For example, one of the world views that many
people have when looking at a new approach to science education is to focus on the economic
and logistical issues of making a change. Another person’s world view may be different. Let’s
assume these other people value having a science education program that attends to the social,
environmental and economic aspects of the program. Perspective is a foundation of a system.
Let’s look at an example.

To illustrate this use of Boundaries, Relationships, and Perspectives, let’s look at an evaluation
that my colleague, Pat Jessup, and I did a few years ago. It was a federally funded middleschool science curriculum development project led by a dynamic young university professor of
engineering.
[first build: project on the side of screen]
Initially, we defined the boundaries of the evaluation as the boundaries of the project.
[second build: ball and word Boundaries]
[third build: curriculum etc]
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We designed a typical outcomes evaluation that focused on the relationships between the
curriculum, instruction, teachers, and students’ learning outcomes.
[fourth build: add Relationships]
We relied on interviews as well as student learning measures. We learned about relationships
ranging from the relationship between the curriculum and student learning outcomes to the
relationships between teachers and students. One of the key features that came out of the
analysis was the importance of flexible relationships. This allows adaptation to fit students’
needs.
[fifth build: add Flexible]
We also paid careful attention to the underlying perspective on which the project was built.
[sixth build; add the pedestal; Triple Bottom Line and Perspective]
Basically the project director was grounding the work in what is referred to in the U.S. as the
triple bottom line and he was passionately committed to this orientation. That is, he wanted the
project to support the (1) environmental, (2) social, and (3) economic well-being of the
community.
The curriculum he was developing focused on relevant and important local environmental
issues (environment). It used instructional methods appropriate for students who were
typically underrepresented in science classes (to address social justice), and the units were
being developed with cost considerations in mind (economy).
The project director, however, wanted to not only create curriculum units; he also wanted that
curriculum used on a regular basis over time across the district where he was working. That is,
he was interested in changing the curriculum and instructional system of the district.

[first build – District label]
Here’s where systems thinking became important in this evaluation. We needed to put the
project within this larger system.
[second build that has the project diagram]
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To investigate the likelihood of ongoing use of the curriculum, we knew the boundaries of the
evaluation were too constrained if we looked just within the project.
[third build (district circle and Boundary)]
In the second year, we opened the boundaries of the evaluation to now include relevant
activities, structures, and policies of the district.
We looked next at relationships within the district as a whole. Again we used interviews and
surveys for data collection. As we analyzed our data we were able to show an important
mismatch. Woven throughout the project were flexible relationships whereas the district had an
emphasis on all schools and teachers using the same curriculum and teaching methods. They
moved teachers from school to school within the district in a way that emphasized economics
rather than building relationships between teachers and students. Basically, the data showed
relatively inflexible relationships through the district. Here was a major point of
incompatibility with the nature of the relationships in the project we were evaluating
[fourth build (add Inflexible Relationships)]
From our data collection, it also became apparent the district generally did not share his
perspective about adapting to the interests and life situations of the students he sought to serve.
The district was focused on economic efficiencies and far less on social justice and the natural
environment.
[fifth build; add Perspective]
The project director concluded that the differences in relationships and perspectives between
his project and the district were very serious.
In the end, the director finished the project and produced high-quality curriculum and
instructional units with strong supporting evaluation data about teacher and student outcomes.
However, he shifted his focus for future projects. He began building relationships with new
partners who can collectively influence the education systems in more significant ways with a
Triple Bottom Line orientation. He realized that by himself he didn’t have ways to influence
the district system. He also didn’t want to spend his time building the relationships and
conducting projects that would focus on changes in the district system. These were not areas in
which he felt he had the expertise or the support to address.
This example is a simple illustration of the need to move beyond measuring outcomes of
individual projects to seeing how these projects related to larger systems. We didn’t abandon
the focus on teaching and learning outcomes in our evaluation but rather positioned it within a
systems orientation. In this case it meant linking to sustainability defined by the Triple Bottom
Line.
By working with the project director to think through the choices and what his boundaries were
on what he wanted to do, we were able to provide the program leaders with ideas from the
evaluation about options for the next steps in their work.
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Let’s now summarize the main points of what we have talked about today regarding the first
goal that I stated at the beginning. That goal was to have you understand the link between a
systems orientation and your choice of mixed methods in evaluation. I have talked about the
systems orientation in terms of three concepts—a definition of systems, different dynamics
within systems and three dimensions of systems. In each of these I drew connections to your
choice of mixed methods in evaluation to serve three purposes. Those purposes were to make
your evaluation more comprehensive, to generate deeper insights into how and why a project
behaves in a certain way, and to increase the diversity of values that are represented in your
evaluation.
I would like to bring all of these ideas together in one diagram.

Let’s now take some time for questions. What questions do you have about the topics we have
discussed and their application to your work?

Let’s look back now at the second goal I stated at the beginning of this talk. It was that you
would gain sufficient interest in systems-oriented evaluation to pursue further learning about it.
I hope that you have gained that level of interest.
I have several resources I’d like to call your attention to about systems thinking. Unfortunately,
they are all in English so I don’t know how useful they will be. Hopefully, there are enough of
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you here who read English that you can read some of these and share what you’ve learned with
others.
I want to mention six resources for you. Two are websites and four are books.

The Waters Foundation website has a wonderful set of resources about systems thinking. They
have identified 14 habits of systems thinkers. This slide shows four of those. This is a very
useful set of habits that can be useful in any evaluation. We have discussed several of these
today. We talked about seeking to understand the big picture. We talked about how elements
within systems change can generate patterns and trends. We also talked about how the structure
of a system generates the behavior of the system. We discussed identifying possible leverage
points, places in the system where we can make a small change and have a big impact. There
are many good resources on this website.
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Now I want to share four books that are especially helpful. All of them talk generally about
systems orientations and thinking. None are specific to evaluation, but all can be helpful in
informing evaluation processes.
Donella Meadows’ book is one of my favorites. I like the title, Thinking in Systems. She seeks
to teach us how to embed seeing the world as filled with systems that accomplish various
results. They may or may not be what we want. By thinking in systems, we can identify places
where we can influence the system and move it more in the direction of accomplishing what
the project we are evaluating seeks to accomplish.
Systems Thinkers, by Ramage and Shipp, is another great resource. They have grouped the
system theorists into those who address different concepts such as cybernetics, system
dynamics; and soft and critical systems. They provide descriptions of the people who have
developed these concepts and examples of their writing.
In Systems Thinking: Creative Holism for Managers, Michael Jackson provides an excellent
framework for thinking about different types of systems theories. He talks about different
systems theories as related to different purposes. Some encourage efficiency and effectiveness
in moving toward a goal while others encourage participation, diversity, and fairness. In our
discussion today we talked largely about efficiency and effectiveness in moving toward a goal.
However, the orientations we discussed today also can be used effectively to encourage
participation, diversity, and fairness. These are very important concepts and this book can be
helpful in strengthening that way of thinking.
Systems Concepts in Action: A Practitioner's Toolkit provides helpful methods to understand
complex situations. They provide instruments and processes that can be adapted for many
situations.

The last resource I will mention is another website. It is our InSites website. We have a variety
of resources available to help you think more about using a systems orientation in evaluation.
We are in the process of upgrading our website and hope to have more resources available over
the next few months.
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Are there any final questions before we close?

Thank you. I wish you well on the rest of your conference and in your future evaluation work.
Feel free to contact me if I can be helpful.

Sessão Meta-Avaliação
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META-AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO BASE DO GUIA DO LIVRO DIDÁTICO DE
HISTÓRIA
Alexandre Ferreira de Oliveira1
Marcus Vinicius Pinheiro Costa2
Glauco da Silva Aguiar3

Resumo
Esse artigo apresenta o resultado da meta-avaliação do relatório de avaliação base do Guia do
Livro Didático de História do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2014, programa
de abrangência nacional e financiado com recursos públicos. Essa meta-avaliação, realizada a
partir compreensão dos conceitos das categorias presentes nas diretrizes de qualidade na
publicação do Joint Committee (2011), foi desenvolvida com auxílio de uma lista de verificação
para identificar o atendimento aos padrões de Utilidade e Adequação. Consideramos que o Guia
atende ao objetivo de auxiliar o professor no bom julgamento e na tomada de decisão da escolha
da coleção a ser adotada e que o relatório de avaliação base atende aos padrões adotados nesse
estudo. Porém evidenciamos algumas fragilidades, como no cumprimento da responsabilidade
fiscal. Finalizamos com algumas recomendações e sugestões para futuras avaliações das
coleções.
Palavras-chave: Meta-Avaliação. Guia do Livro Didático de História. Programa Nacional do
Livro Didático.

O porquê do guia do livro didático
O livro didático constitui um recurso amplamente utilizado pelo professor e tornou-se
comum no ensino fundamental nas escolas públicas, principalmente, a partir da obrigatoriedade
da distribuição gratuita pelo Governo Federal, a partir do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), criado em 1985 e reestruturado em 1993. Por ser tratar de uma política educacional
de Estado, envolvendo recursos públicos e a legislação educacional, os livros didáticos não
devem comprometer o desenvolvimento das práticas pedagógicas em sala de aula. Assim, é
necessário que sejam avaliados criteriosamente a fim de permitir a “identificação,
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esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o valor (valor ou mérito), a
qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado em relação a esses
critérios” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 35).
Segundo o Ministério da Educação (2014), o PNLD é uma política educacional de
Estado dirigida à avaliação, compra e distribuição de livros didáticos para a escolarização básica
em todo o país. Ao longo dos anos, desde a sua criação, tem passado por modificações que
impactam a produção de livros e as práticas de ensino na escolarização básica.
Por representar um importante instrumento de trabalho em sala de aula, o livro
didático, em determinados momentos e em lugares de recursos escassos, torna-se, para docentes
e alunos, a única fonte de informação. Como um instrumento de sistematização dos conteúdos
da proposta curricular oficial, tem sido, desde o século XIX, o principal instrumento de trabalho
de professores e alunos. Mesmo em um universo contemporâneo tecnológico, tal recurso
impresso ainda tem sua função didática de transmissor de conhecimento e vem sendo utilizada
nas mais variadas salas de aula e condições pedagógicas.
Cabe destacar que, ao ser amplamente difundido, o livro didático passa a desempenhar
um papel significativo na formação ideológica e cultural no cotidiano escolar, à medida que
seus textos e imagens passam a ser um forte referencial para quem o lê.
Outra característica do livro didático é a de funcionar também como mediador entre o
saber acadêmico e o conhecimento escolar. Neste caso, os autores tentam veicular informações
numa linguagem mais acessível ao leitor, aproximando-as de sua realidade. Muitas vezes, no
entanto, o resultado é a simplificação exagerada, descaracterizando determinados conceitos ou
mascarando outros. Considera-se, neste caso, que o autor pode estar contribuindo para que, no
processo cognitivo de apreensão do conhecimento, determinados valores sejam reforçados de
forma estereotipada, influenciando negativamente na formação identitária de alunos e
professores.
Não obstante os problemas apontados, a distribuição de livros didáticos nas escolas da
rede pública é, sem dúvida, uma das mais importantes iniciativas do Estado brasileiro no campo
educacional. Nesta direção, o país vem se destacando como o maior distribuidor de livros
escolares do mundo e, consequentemente, como um dos maiores compradores de livros neste
setor (GARRIDO, 2008).
Um programa desta dimensão requer um cuidado epistemológico, e um controle
rigoroso por parte das instituições interessadas. Essas avaliações se iniciaram em 1997,
dirigidas apenas aos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje atingem o segundo ciclo do
ensino fundamental e o ensino médio. Desde então, o Estado passou a comprar apenas os
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aprovados nas avaliações, sendo garantida ao professor a autonomia de escolher o livro que
considerar adequado no contexto da lista dos aprovados.
Ao longo dos anos, o programa passou por grandes modificações, dentre elas, as
relacionadas aos critérios adotados para as avaliações. Os editais se tornaram mais amplos e
plurais, permitindo uma diversidade no quadro de especialistas responsáveis pela avaliação.
Além disso, foram elaborados outros indicadores de qualidade que foram inseridos após
validação das equipes técnicas.
Diversas críticas são feitas ao Programa, sobressaindo-se as que questionam a pouca
autoridade do professor na escolha do livro didático (GARRIDO, 2008) e dúvidas sobre a
credibilidade da avaliação e a imparcialidade dos avaliadores.

Por isso, consideramos

necessária a realização de uma avaliação da avaliação – uma meta-avaliação – do relatório de
avaliação integrante do Guia do Programa Nacional do Livro Didático, do ano de 2014.

A avaliação dos livros didáticos – E preciso Meta-avaliar
Sabendo que a “finalidade da meta-avaliação é ajudar a avaliação a realizar seu
potencial” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 594) e da importância para
educação brasileira da adoção do PNLD, realizamos o nosso estudo com base no guia dos livros
de História dos anos finais do Ensino Fundamental, usando como referência a coleção História
nos Dias de Hoje, adotada por uma instituição da rede federal de ensino. A coleção foi elaborada
pelos professores: Flávio de Campos, doutor, mestre e professor do departamento de História
da Universidade de São Paulo; Regina Claro, africanista e pesquisadora da cultura afroamericana, autora de livros didáticos e paradidáticos com temática africana; Miriam
Dolhnikoff, doutora e mestre em História Econômica, professora do departamento de História
da Universidade de São Paulo, e publicada pela Editora Leya, uma editora multinacional de
língua portuguesa, atuante em Portugal e Angola.
No Guia, encontra-se o Manual do Professor com reflexões sobre a importância social
do ensino de História e o exercício da cidadania e tem como destaque as orientações para análise
de filmes e recursos digitais. No que diz respeito ao componente curricular História, a obra
destaca-se por estimular a construção significativa dos principais conceitos e noções históricas,
apresentados de forma contextualizada e equilibrada nos diferentes volumes.
Na sua proposta pedagógica, observa-se a intenção de investir todo estudo em atividades
lúdicas, como brincadeiras e jogos, para estimular o interesse dos estudantes pela história e
valorizar o repertorio infanto-juvenil no processo de aprendizagem. Também há o
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desenvolvimento de temas transversais, em consonância às orientações encontradas dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
Com relação a formação cidadã, o foco está nas experiências sociais, igualdade,
tolerância, justiça social, lutas sociais, os papéis desempenhados pelas mulheres, conflitos
religiosos e étnico-raciais, direitos civis e políticos; destaca-se pelos textos sobre história da
África e a iconografia, que auxiliam no desenvolvimento de competências e habilidades que
promovam a autonomia dos estudantes.
O Guia é um documento de acesso público e está dividido em componentes curriculares
pertinentes a cada segmento da educação brasileira. O Guia do Livro Didático de História, metaavaliado, pertence aos anos finais do ensino fundamental, possui 172 páginas e apresenta a
trajetória do programa para o ensino de história, a sua importância, a metodologia adotada para
avalição, os resultados alcançados, as resenhas das coleções aprovadas, o referencial teórico e
os instrumentos de avaliação no anexo.
Após leitura atenta e crítica do Guia, e a definição da coleção, procedemos à escolha
dos padrões com base na publicação dos Padrões de Avaliação do Joint Committee da versão
de 2011.
Considerando que “sem utilidade, uma avaliação de programa não presta” (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004) e que por se tratar de um programa em escala nacional e
com grande investimento público, atender aos padrões de Utilidade é condição sine qua non
para a continuidade dessa política de estado. Os padrões de utilidade são o alicerce para um
programa e o referencial para uma meta-avaliação relevante.
Nossa primeira tarefa foi identificar, com auxílio de uma lista de verificação, se o Guia
do Livro Didático de História atendia aos padrões de utilidade e a relevância de se continuar
com o estudo.
Após essa etapa, observamos outra categoria de padrões fundamentalmente relevante a
uma avaliação de livro didático, que é a da Adequação. Tudo que é apropriado, válido, legal,
correto, aceitável e justo (JOINT COMMITTEE, 2011) está relacionado aos padrões de
adequação. Como pensar em uma avaliação de programa relacionada a uma política de estado
sem considerar os valores éticos e legais envolvidos? Como desconsiderar a equidade e
transparência em editais? Esses são indicadores que estão relacionados aos padrões utilizados
nesse estudo.
Essa escolha se deu a partir da compreensão dos conceitos das quatro outras categorias
restantes e a sua relação aos objetivos que traçamos como fundamentais para responder às
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nossas expectativas e às expectativas dos demais stakeholders, como os professores que
adotaram uma das coleções de livros didáticos de história após a consulta ao guia.
O capítulo que aborda a avaliação das coleções está redigido de forma clara e detalhado.
Descreve como foi realizado o relatório e que critérios e indicadores foram relevantes para a
escolha dos livros adotados pelo PNLD.
Por meio de um discurso direto, o relatório de avaliação encontrado no Guia permite
que o leitor possa compreender as etapas da avaliação. No terceiro capítulo do Guia, o título
introdutório (por que avaliar os livros didáticos?) tem a preocupação de esclarecer o objetivo
da avaliação e que o processo também depende do comprometimento que o professor deve ter
ao utilizar o livro escolhido. Esse capítulo ainda deixa claro que o MEC tem papel fundamental
na avaliação, quando “faz cumprir uma série de leis que determina a inclusão nos currículos e
nos materiais didáticos de alguns temas considerados obrigatórios” (BRASIL, 2014, p. 12).
Ainda nesse capítulo, mostra o caráter responsivo da avaliação no compromisso de identificar
o bom uso dos recursos públicos e o compromisso que o autor do livro didático teve para um
produto sem incorreções pedagógicas ou de valores.
No título seguinte, é apresentada a equipe avaliadora. É composta por um coordenador
de área, um coordenador institucional, um assessor pedagógico, três coordenadores adjuntos e
31 pareceristas das mais diversas especialidades, que são responsáveis pelas etapas da avaliação
e da produção do relatório final. No início do Guia, há a relação nominal de todos os envolvidos
na avaliação, que conta com uma diversidade de instituições envolvidas, da educação básica ao
nível superior, e do nome da instituição responsável pela avaliação.
Os critérios avaliativos adotados para a avaliação das coleções são explicitados em
edital específico, divulgados ao público em geral e não estão descriminados no guia. São
apresentados alguns dos principais critérios gerais e específicos constantes da Ficha de
Avaliação utilizada pelos especialistas, tais como: respeito à legislação; observância de
princípios éticos necessários ao convívio social; coerência e adequação da abordagem técnicometodológica assumida pela coleção; uso do conhecimento atualizado; estímulo ao
conhecimento da historicidade das experiências sócias; isenção de anacronismo e voluntarismo.
As coleções, para atenderem ao edital, devem possuir cinco elementos constituintes: (1)
manual do professor; (2) componente curricular de história; (3) proposta pedagógica; (4)
formação cidadã; (5) projeto gráfico. Esses elementos formam as categorias para avaliação,
divididas em critérios, com seus respectivos indicadores.
Os resultados da aplicação da Ficha de Avaliação são apresentados em formato de
quadro de nível de intensidade, por tonalidade de cor (quanto mais intensa, mais atende ao
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critério). O modelo da Ficha de Avaliação está no anexo final do guia, permitindo que o
professor possa se apropriar do instrumento utilizado durante o processo de avaliação das
coleções.
Outra informação importante trata das etapas da avaliação, resultante de “um trabalho
coletivo que inclui várias ações e dezenas de outros profissionais” (BRASIL, 2014, p. 15),
ilustrado por uma tabela que relaciona as ações aos sujeitos envolvidos, organizada de forma
cronológica, da etapa inicial à redação final do guia.
Das 26 coleções enviadas ao PNLD, 20 foram aprovadas e dessas, duas aparecem pela
primeira vez. Para informar os resultados da avaliação, o Guia traz duas formas de apresentação:
uma direta e objetiva em formato de quadro síntese de intensidade por tonalidade de cor e outra,
mais detalhada, no formato de resenha descritiva.
As resenhas trazem a visão geral sobre a coleção, a estrutura organizacional, as divisões
dos volumes (quando divididos), as propostas pedagógicas e sua relevância em relação à
coleção. O sumário sintético identifica os componentes curriculares para cada ano, a cronologia
adotada, o número de páginas para cada volume ou ano e os títulos dos capítulos. A estrutura
geral da coleção está dividida em eixos temáticos para cada volume, privilegiando os aspectos
cronológicos de forma a evidenciar a sequência temporal dos acontecimentos nas quais são
distribuídas as experiências humanas da pré-história a globalização. Os capítulos de história
geral e histórias da África, do Brasil, assim como os conteúdos referentes a história dos povos
indígenas, encontram-se intercalados e estão em consonância com a legislação brasileira
vigente.
A análise da obra é a descrição dos resultados da avaliação. É possível fazer a relação
entre os pontos fortes e as limitações de cada coleção a partir do observado no quadro síntese e
com a leitura da resenha e, assim, verificar qual é a mais adequada à realidade de uma dada
escola. No caso da coleção escolhida para realização da meta-avaliação em nosso estudo, a
limitação está no manual do professor, facilmente observada no quadro síntese de nível de
intensidade dos resultados da avaliação (Figura 1), e ratificada durante a leitura da resenha.
Percebemos que a limitação do Manual do Professor (componente 1 no quadro) se encontra na
pouca orientação sobre propostas de atividades diversificadas e interdisciplinares, regionais e
locais, assim como uma atualização pouco expressiva ao conhecimento histórico. Não há muita
clareza sobre as propostas avaliativas para verificação dos conteúdos abordados nos volumes.
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Figura 1 – Recorte do Quadro Síntese apresentado no Guia do Livro Didático de História

Fonte: Programa Nacional do Livro Didático (2014).

Já a limitação encontrada no Projeto Gráfico (componente 5 no quadro) diz respeito à
quantidade excessiva de páginas, com sumários muito longos e com letras pequenas,
dificultando a localização rápida dos conteúdos nos volumes da coleção.
Dialeticamente às limitações citadas aqui como exemplo, os destaques positivos
aparecem sempre no início da descrição de cada categoria, reafirmando o motivo pelo qual a
coleção foi aprovada pela equipe técnica.
Ao final da resenha de cada coleção, é apresentada uma conclusão em formato de
orientação para sala de aula. No caso estudado, da coleção de História, ela aponta que
A coleção destaca-se pela utilização de um conjunto variado de recursos
didáticos, imagens e atividades com roteiros para leitura de imagens
fotográficas e fílmicas, textos, mapas, pesquisa na internet o que certamente
contribuirá para que você desenvolva boas aulas a partir desse material
(BRASIL, 2014, p. 55).

A resenha ainda destaca a influência positiva no comportamento e na formação crítica
dos estudantes que utilizarem essa coleção, mas alerta o professor de seu papel como mediador
e na busca de materiais complementares aos apresentados.
Considerando que o livro didático é uma ferramenta amplamente utilizada pelos
professores em sala de aula e que os livros de história devem estar em constante atualização e
exibir cuidado conceitual, será que as recomendações e as descrições no Guia estão favorecendo
um julgamento claro no momento da escolha do livro didático a ser adotado pela escola? A
avaliação da coleção adotada na escola foi tendenciosa ou negligente? O relatório apresentou,
de forma clara e isenta, os resultados obtidos pela avaliação do PNLD?
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Assim, nosso objetivo ao realizar a meta-avaliação do Guia do Livro Didático de
História, em particular o História nos dias de hoje, foi verificar se o relatório avaliativo presente
no guia atende às Diretrizes do Joint Committee, no que diz respeito aos padrões de Utilidade
e Adequação, e se as informações apresentadas no relatório são suficientes para um bom
julgamento na escolha e uma tomada de decisão concisa na adoção da coleção.
Apesar de o relatório não apresentar os pareceres completos por cada coleção e de
apenas alguns dos dados quantitativos, considerados relevantes pela equipe técnica, estarem nas
resenhas, o relatório forneceu subsídios suficientes para atender ao nosso estudo.

Padrões e seus resultados
Para realização da meta-avaliação, utilizamos inicialmente uma lista de verificação para
identificar quais dos padrões de utilidade e adequação estavam presentes no relatório (Quadro
1). Foram consideradas a descrição dos mesmos, as justificativas e os tópicos de implementação
e riscos evidenciados na publicação The program evaluation standars: a guide for evaluators
and evaluations user, do Joint Committee (2011).
O relatório descreve de forma clara e objetiva, quais foram os critérios adotados para a
seleção dos avaliadores: todos com qualificações pertinentes ao programa; a estrutura de
trabalho, com uma equipe atendendo às demandas dos stakeholders (U2) e definição clara dos
responsáveis por cada etapa, atendendo ao padrão credibilidade do avaliador (U1) em
praticamente todas as recomendações. Esses profissionais possuem formação em história,
atuantes na escolarização básica e no ensino superior (BRASIL, 2014) e de diversas regiões
brasileiras, o que também atende ao padrão do respeito e direitos humanos (A3), que traz em
suas recomendações o respeito à diversidade cultural e aos compromissos éticos.
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Quadro 1 – Atendimento do Guia tal aos Padrões de Avaliação de Utilidade e Adequação
Padrão de Avaliação

Julgamento

Utilidade
U1 – Credibilidade do Avaliador

A

U2 – Atenção aos Stakeholders

A

U3 – Propósitos Negociados

NA

U4 – Explicitações de Valores

A

U5 – Informação Relevante

A

U6 – Processos e Produtos Significativos

SA

U7 – Comunicação e Relatórios Apropriados e no prazo

A

U8 – Preocupação com Consequências e Influências

AP

Adequação
A1 – Orientação Responsiva e Inclusiva
A2 – Acordos Formais
A3 – Respeito e Direitos Humanos
A4 – Clareza e Equidade

A
AP
A
AP

A5 – Transparência e Abertura

A

A6 – Conflitos de Interesse
A7 – Responsabilidade Fiscal

SA
SA

Fonte: Os autores (2015).
Legenda: A – Atende; AP – Atende Parcialmente; NA – Não Atende; SA – Sem Aplicação.

Continuando na categoria de Utilidade, o relatório descreve que valores relacionados às
coleções são pertinentes para o desenvolvimento das práticas docentes e que influenciam
diretamente na avaliação. Esses valores (U4) estão resguardados na legislação educacional
brasileira e na pluralidade que o edital garante para a escolha e confecção dos livros didáticos.
Com base nesse edital e na proposta do Programa, os avaliadores selecionaram as informações
relevantes (U5) para a escolha de 20, das 26 coleções que participaram da concorrência pública,
identificadas como as que atendiam às necessidades dos usuários e aos parâmetros da avaliação
do PNLD.
No caso do padrão comunicação e relatórios apropriados e no prazo (U7), o guia deixa
claro que a equipe realiza as avaliações trienalmente, assim conseguem garantir a entrega do
relatório em tempo, no caso com antecedência de um ano, apontando as coleções aprovadas
naquele período. Os stakeholders têm acesso a todo o momento às etapas da avaliação (A5 –
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transparência) e as ações estão descritas no relatório em um quadro descritivo. O texto final é
redigido de forma a facilitar a tomada de decisão por parte dos professores, ou seja, funcional
e responsivo (A1 – orientação responsiva).
Apesar de não deixar claro, o Guia aponta os avanços na avaliação do programa, desde
a sua criação em 1985 até o ano de 2012, caracterizando um processo de releitura e preocupação
com os resultados e suas influências e consequências (U8). Utiliza de assertividade para
envolver o professor no processo indireto da avaliação, numa visão clara de evitar a sabotagem
ao programa. Porém não existem muitos dados para verificar até que ponto as agendas políticas
e pessoais não estão influenciando na avaliação.
O padrão sobre os propósitos negociados (U3) não está descrito no relatório. Por se
tratar de uma política de Estado, o que foi apresentado é que os critérios gerais para realização
da avaliação estão em edital ou na legislação, assim os propósitos, necessidades e prioridades
já estão garantidos por esses documentos.
Na categoria Adequação, o relatório segue os preceitos da ética e da legalidade, porém,
em alguns dos padrões, não foi possível observar como foi a implantação desses durante a
avaliação. No caso dos acordos formais (A2), somente há o respeito aos editais e à legislação.
Os contratos e procedimentos não são abordados no relatório, nem há indícios da possibilidade
dos avaliadores em revisar e sugerir mudanças nos procedimentos e elementos ligados às suas
necessidades.
O padrão respeito e direitos humanos (A3) está presente em todo o relatório, até mesmo
na resenha crítica da coleção adotada no nosso estudo. A garantia do respeito à dignidade, à
diversidade cultural e à ética nortearam a todo o momento a avaliação. O relatório aponta que
a avaliação deve seguir uma série de critérios, dentre eles “a construção de valores, princípios
éticos e estéticos anunciados na Constituição Federal de 1988” (BRASIL, 2014, p. 12) e as
coleções, da mesma forma, devem trazer isso na sua matriz.
A clareza e equidade (A4) estão relacionadas diretamente aos preceitos éticos e
respaldados por legislação (U4 – explicitação de valores), porém no relatório observamos que
esse padrão não está atendido em sua plenitude. Apesar de resguardar a justiça no programa,
não se verifica como aconteceu a relação entre os integrantes da equipe avaliadora e os
stakeholders, assim como o relatório não explicita as estratégias de comunicação que
permitiram clareza e equidade no trato com os resultados da avaliação e sua relação com as
necessidades dos envolvidos.
Por se tratar de um programa nacional, com edital público e amplo, o padrão sobre a
orientação responsiva e inclusiva (A1) praticamente teve suas recomendações atendidas na
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plenitude. O relatório descreve que houve respeito pela diversidade cultural e regional, os
especialistas estavam atentos às contribuições das pesquisas relativas ao ensino de história no
que tange a diversificação do material didático, a inclusão da história de grupos alijados, como
os da cultura indígena e africana e os avanços tecnológicos. Portanto, o respeito a estas
informações permitiu que os resultados da avaliação não fossem arbitrários.
O Guia do livro didático é um documento público e de divulgação ampla, logo sua
transparência é fundamental para sua consolidação. Assim, e atendendo ao padrão de
transparência e abertura (A5), todas as etapas da avaliação são divulgada via edital. As
informações necessárias para realização da avaliação das coleções são confiáveis, pois tratam
das práticas docentes consolidadas e da capacidade do avaliador (U1 – credibilidade do
avaliador). O apoio financeiro é via empenho público e divulgado no orçamento do MEC.
Porém, como se trata de material didático, durante o desenvolvimento da avaliação, algumas
informações não podem, nem devem, ser divulgadas para não acarretar favorecimento ou violar
algum direito autoral (A3 – Direitos).
Destacamos aqui que não foi possível identificar alguns dos padrões, durante a leitura
do material ou por meio de informações complementares, como o edital. Na categoria da
Utilidade, os processos e produtos significativos (U6) não estão bem claros, apesar de o objetivo
da avaliação do livro didático servir para fomentar o uso desses pelos professores espalhados
pelo Brasil. Na categoria Adequação, não houve menção sobre possíveis problemas
relacionados a conflitos de interesse (A6), seja políticos ou ideológicos, ou até mesmo entre os
integrantes da equipe avaliadora. Também não há informação sobre a responsabilidade fiscal
(A7), a prestação de contas dos recursos utilizados não estão evidenciados no relatório ou no
restante do guia, tanto para realização da avaliação, como para a aquisição dos livros didáticos.

Recomendações e possibilidades
Consideramos que o Guia do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2014 em
História cumpre com sua finalidade no que se refere em servir de orientação aos professores
sobre as coleções aprovadas no programa. O relatório de avaliação presente no Guia atende aos
padrões de qualidade de forma ampla e aos de adequação em parte, mas sem comprometer os
indicadores relacionados à legalidade, à prática docente e aos direitos humanos. Esses padrões
adotados na realização da meta-avaliação serviram de suporte para concluir que a avaliação
realizada para elaboração do Guia traz consequências relevantes e precisas, e influencia de
forma positiva e responsiva na escolha das coleções pelos professores.
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Em consonância com o padrão de adequação que trata do respeito e direitos humanos
(A3), o Guia do PNLD ressalta a importância do estudo da África e dos afrodescentes assim
como a contribuição dos nativos indígenas na identidade e formação do Brasil (Lei 10.639/03
e Lei 11.645/08). Nesse caso, sugerimos que o relatório pontue as coleções que parcialmente
atenderam ou não postularam esse item em questão. Principalmente por se tratar de uma política
de Estado visualizada nas bases legais estabelecidas, tais informações devem ser notificadas ao
público, especialmente aos professores, educadores em geral e às Instituições de Ensino.
Consideramos, ainda, que a informação sobre os recursos (A7) utilizados durante a
execução da avaliação esteja descrita no relatório, atendendo aos preceitos da transparência
pública. Isso não só facilita o controle social, como garante que os mesmos sejam empregados
com efetividade e eficiência. Esse demonstrativo poderia ser representado por gráficos e
tabelas.

Referências
BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que por sua vez foi modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003,
estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da
rede de ensino, a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena"
nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados. [Diário
Oficial da União]. Brasília, DF, 11 mar. 2008. BRASIL. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm>. Acesso em:
26 mar. 2015.
______. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e
dá outras providências. [Diário Oficial da União]. Brasília, DF, 10 jan. 2003. BRASIL.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em:
26 mar. 2015.
______. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/
Secretaria de Educação Básica. Edital de convocação para o processo de inscrição e
avaliação de coleções didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático: PNLD/2014.
Brasilia, DF: MEC, 2012.
______. Guia de livros didáticos: PNLD 2014: história – ensino fundamental: anos finais.
Brasília, DF: Ministério da Educação; Secretaria da Educação Básica, 2013.
GARRIDO. M. M. C. Livro Didático, Movimento Negro e PNLD: uma proposta de pesquisa.
In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA, 19., 2008. São Paulo. Poder, Violência e
Exclusão: anais... São Paulo: ANPUH/SP – USP, 2008. 1 CD-ROM.

59

JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION. The
program evaluation standards: a guide for evaluators and evaluation users: a guide for
evaluators and evaluation users. 3rd. ed. Thousands Oaks, CA: Sage, 2011. (Parte I: Padrões
de Utilidade. Tradução: Neuza Capelo; revisão técnica: Ligia Gomes Elliot. Tradução do livro
utilizada para fins exclusivamente didáticos).
JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION. The
program evaluation standards: a guide for evaluators and evaluation users: a guide for
evaluators and evaluation users. 3rd. ed. Thousands Oaks, CA: Sage, 2011. (Parte III: Padrões
de Adequação. Tradução: Neuza Capelo; revisão técnica: Angela Carrancho da Silva.
Tradução do livro utilizada para fins exclusivamente didáticos).
WORTHEN, B. R.; SANDERS, J. R.; FITZPATRICK, J. L. Avaliação de programas:
concepções e práticas. São Paulo: Ed. Gente, 2004.

60
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1 Introdução
Há processo avaliativo sem viés? Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), toda
avaliação será tendenciosa, pois seus resultados são condicionados pelas decisões do avaliador
em relação aos métodos, instrumentos e público-alvo. Como em qualquer das ciências –
humanas, sociais, biológicas ou exatas – a imparcialidade total nas avaliações é apenas um mito.
Não obstante, ela deve ser perseguida pelos avaliadores, que precisam pautar suas ações pela
excelência nos métodos aplicados e pela conduta ética como um todo.
De acordo com Scriven (1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004),
a avaliação é um processo que tem por objetivo julgar o valor ou mérito de alguma coisa.
Devidamente praticada, a avaliação formal utiliza critérios e padrões previamente
estabelecidos, promovendo melhorias diretas de sistemas, programas e práticas em todo o
mundo.
Cada vez mais, as empresas e governos têm sido instados a prestar contas dos resultados
e da qualidade dos programas, projetos e serviços oferecidos. Para atender a esta demanda, têmse recorrido a avaliações internas e externas, que, se consistentes, podem trazer inúmeros
benefícios:
Por meio das avaliações, busca-se saber, por exemplo, se os objetivos traçados
foram atingidos de forma adequada e eficaz, se o processo de desenvolvimento
de projetos e programas revelou seu mérito ou qualidade intrínseca, se as
ações realizadas e os serviços prestados podem ser associados a algum tipo de
impacto para os beneficiados ou interessados. Enfim, a avaliação busca trazer
à tona aspectos, dados e indicadores de que o objeto avaliado, seja ele um
projeto, um programa ou um serviço, é adequado, eficiente, eficaz ou
relevante, isto é, se demonstra ter algum valor ajuizado a partir de critérios
estabelecidos pelo avaliador ou ainda sugeridos pelos interessados nos
resultados da avaliação. (ELLIOT, 2011, p. 942).
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Neste sentido, investigar os vieses da própria avaliação, bem como sua qualidade e
coerência com os objetivos visados tornam-se também um imperativo. Para tal, é necessário
realizar uma avaliação da avaliação, ou, para utilizar a nomenclatura técnica mais consagrada,
realizar uma meta-avaliação. A primeira expressão foi criada em 1940 por Orata e a última por
Scriven, em 1968 (COOK; GRUNDER, 1978 apud HEDLER; TORRES, 2009).
A meta-avaliação lança-se a qualificar todos os componentes do processo avaliativo e
os próprios avaliadores. Isso é importante a se considerar, porque resultados de avaliações
inadequadas ou com baixa qualidade podem levar a decisões mal fundamentadas ou
inapropriadas, prejudicando as partes interessadas e impactadas pelo programa, projeto, serviço
ou atividade (FURTADO; LAPERRIERE, 2012).
A função da meta-avaliação é verificar a qualidade da avaliação à luz de critérios e
padrões pré-estabelecidos, realizando um julgamento de valor de natureza qualitativa.
Resultados que comuniquem fragilidades constituem-se em pontos que sinalizam
oportunidades de melhoria (SCHWANDT, 1989 apud HEDLER; TORRES, 2009).
Assim como a avaliação, a meta-avaliação pode ter abordagem formativa ou somativa.
No primeiro caso, ocorre simultaneamente à avaliação em questão, contribuindo para seu
aprimoramento antes da apresentação dos resultados finais; no segundo, a meta-avaliação é
realizada ao final da avaliação e, neste caso, os meta-avaliadores apreciam relatórios prontos, o
que pode aumentar a confiabilidade dos resultados encontrados (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004).
A relevância da reflexão sobre a avaliação, por meio da atividade de meta-avaliar, reside
em pelos menos três aspectos: “auxiliar a qualificação do objeto avaliado; empoderar os grupos
de interesse envolvidos; e gerar subsídios para o contínuo aprimoramento teórico e prático do
campo da avaliação”. (FURTADO; LAPERRIERE, 2012, p. 699).
O presente artigo pretende meta-avaliar o processo avaliativo do Texto para Discussão
2048, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), intitulado: Avaliando a efetividade
da Lei Maria da Penha. A meta-avaliação foi realizada de acordo com os padrões das categorias
de Utilidade e de Precisão do Joint Committeeon Standards for EducationalEvaluation (JOINT
COMMITTEE..., 2011), verificando assim a validade e confiabilidade dos procedimentos
realizados e dos resultados alcançados.
Desta forma, pretende-se identificar os pontos fortes e os pontos a melhorar no processo
avaliativo em questão, mediante a checagem de critérios de qualidade de avaliações
estabelecidos pelo Joint Committee.
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2 A META-AVALIAÇÃO: escolha do tema e procedimentos metodológicos
2.1 A violência contra a mulher, o feminicídio e a Lei Maria da Penha
Entendida em suas mais diversas formas, a violência contra a mulher é tema que afeta a
toda a sociedade: além das próprias vítimas de agressões psicológicas, verbais e físicas, também
sofrem os filhos criados em lares desestruturados, os amigos, familiares das vítimas e dos
agressores.
Embora as mulheres tenham conseguido notáveis avanços em sua representação
política, igualdade econômica e relevância social em todo o mundo, os avanços coexistem com
uma cultura machista, com valores oriundos da organização social do patriarcado. No Brasil, o
cenário é particularmente assustador: de acordo com o Mapa da Violência 2012 (WAISELFISZ,
2012), o país ocupa o sétimo lugar em homicídios femininos, em um ranking do qual constam
84 países.
Neste cenário alarmante, a violência contra a mulher é um tema que tem sido cada vez
mais debatido pela sociedade e, em especial, pelos movimentos em prol dos direitos das
mulheres, que vêm cobrando uma postura mais rígida do Estado. Parte deste esforço resultou
na Lei nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), e na recente
Lei nº 13.104, de 2015, conhecida como Lei do Feminicídio (BRASIL, 2015).
Apesar das inúmeras iniciativas governamentais e da sociedade civil, a violência contra
a mulher ainda está profundamente arraigada na sociedade brasileira. Faz parte de uma estrutura
que começou a mudar muito recentemente, a passos lentos. Desta forma, toda ação do Estado
para reverter este cenário deve ser constantemente monitorada e avaliada, para que seja possível
medir sua eficácia e efetividade, bem como sugerir correções de rumo, quando necessárias.
Além disso, a importância do tema exige que as avaliações realizadas primem pela qualidade e
compromisso ético.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o feminicídio é o assassinato
intencional de mulheres. A maior parte dos crimes é cometida por parceiros ou ex-parceiros da
vítima, mas, em alguns casos, pode contar com a participação de membros femininos da família
ou de amigos. O feminicídio é a etapa final e trágica de um contínuo de violência que envolve
abusos dentro da própria residência, ameaças ou intimidação, violência sexual ou situações nas
quais as mulheres têm menos poder ou recursos do que os seus parceiros (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2012).
Em todo o mundo, existe uma grande dificuldade de se coletar dados sobre o
feminicídio: na maior parte dos países, os dados médicos e policiais não preveem
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necessariamente a inclusão deste tipo de informação, isto é, de que o homicídio foi cometido
por alguém que se relacionava com a vítima, ou de que teria motivações de gênero.
Ainda de acordo com a OMS, mais de 35% dos homicídios de mulheres no mundo todo
são cometidos por seus parceiros íntimos. Para efeito de comparação, os homicídios de homens
por parceiras íntimas ficam em torno de 5%, incluindo os casos em que as perpetradoras foram
mulheres que sofreram abusos destes homens (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012).
Para compreender qualquer tipo de violência, em geral, os estudiosos utilizam o modelo
ecológico, que sustenta que a violência deve ser entendida em quatro níveis: individual,
familiar/relacionamento, comunidade e social/estrutural. Partindo deste pressuposto, a OMS
relatou exemplos de fatores de risco e fatores protetivos em relação ao feminicídio (Quadro 1).
Como mostra o Quadro 1, existem fatores de proteção à vítima a nível social/ estrutural,
ou seja, presentes em seu local de moradia. Visando garantir a proteção adequada, o governo
federal promulgou, no Brasil, a Lei nº 11.340 de 2006 (BRASIL, 2006), conhecida como Lei
Maria da Penha. A lei é um marco no combate à violência doméstica no país, pois ataca o
problema em diversas frentes, desde a prevenção do crime até a assistência à vítima. Em seu
primeiro parágrafo, a lei estabelece que:
Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência
contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar. (BRASIL, 2006).

Antes da Lei Maria da Penha, a maior parte dos crimes envolvendo violência conjugal
era tratada em Juizados Especiais Criminais, e considerada de menor potencial ofensivo. Na
maioria das vezes, os agressores eram condenados a penas alternativas, nos termos da Lei nº
9.099 (BRASIL, 1995):
Cerca de 70% dos casos que chegavam aos juizados especiais tinham como
autoras mulheres vítimas de violência doméstica. Além disso, 90% desses
casos terminavam em arquivamento nas audiências de conciliação sem que as
mulheres encontrassem uma resposta efetiva do poder público à violência
sofrida. Nos poucos casos em que ocorria a punição do agressor, este era
geralmente condenado a entregar uma cesta básica a alguma instituição
filantrópica. (MATOS; CORTES, 2011apud MARTINS; CERQUEIRA;
MATOS, 2015, p. 7).
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Quadro 1 - Exemplos de fatores de risco e fatores protetivos relacionados ao feminicídio

Nível
individual

Nível
familiar/
relacionamentos

Fatores de risco
Para cometer o crime
Para se tornar uma vítima
Desemprego
Possuir arma de fogo
Ameaçar matar com uma arma
Forçar parceira a manter relações Gravidez; sofrer abuso durante gravidez
sexuais
Abuso de álcool ou drogas ilícitas
Problemas mentais
Ter sido abusada pelo agressor; abusos
graves no mês anterior ao assassinato;
quando a frequência dos abusos está
aumentando
Ter abusado anteriormente da
parceira

Filho de relacionamento anterior
(parceiro não é pai biológico
Afastamento/desavença com o parceiro

Nível
social/
estrutural

Nível
individual

Nível
social/
estrutural

Abandonar relação abusiva
Desigualdade de gênero, incluindo baixo número de mulheres eleitas no governo.
Gastos reduzidos do governo em áreas como saúde e educação.
Fatores protetivos
Evitam que homens cometam o
Evitam que mulheres se tornem vítimas
crime
Graduação universitária (se
comparada com nível médio), mesmo
Ter residência separada do parceiro
quando está desempregado e
buscando emprego.
Efetivo policial aumentado
Legislação que restrinja agressores de terem acesso a armas de fogo
Prisão para agressores que não cumprem medida cautelar (ordem de restrição).

Fonte: Adaptado de WORLD HEALTH ORGANIZATION, (2012).

Em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes sofreu tentativa de assassinato do próprio
marido, que simulou um assalto à sua residência e atirou na esposa à queima-roupa, pelas costas,
enquanto dormia. Maria da Penha sobreviveu e ficou quatro meses internada, mas ficou
paraplégica. Ao voltar para casa, sofreu a segunda tentativa de homicídio. Desta vez, o marido
não se preocupou em simular um ataque externo: ele a derrubou da cadeira de rodas no boxe
do banheiro, já tendo modificado o chuveiro para eletrocutá-la. Ela agarrou-se à parede do boxe,
e, aos gritos, foi salva pela faxineira.
Apesar da brutalidade dos crimes, o agressor aguardou todo o julgamento em liberdade,
que se arrastou por anos. Maria da Penha escreveu um livro contando sua história e foi
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convidada por entidades de defesa dos direitos humanos a denunciar o caso à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, em Washington. Na denúncia, as entidades de defesa
explicaram à Comissão que o caso de Maria da Penha era comum no país: “Entre os
documentos, enviaram uma pesquisa que apontava que, das denúncias de violência doméstica
apresentadas aos tribunais do país, pífios 2% resultavam em condenação”. (WESTIN, 2013).
A Comissão enviou diversos pedidos de esclarecimento ao Brasil, que foram
solenemente ignorados. Apenas em 2001, quando a Comissão decidiu denunciar o país
formalmente com uma condenação pública, o governo federal começou a articular com a
sociedade civil, em especial com organizações feministas, para formulação de nova lei a
respeito. Além disso, a Comissão pressionou o país para que o marido de Maria da Penha fosse
preso. Ele foi preso em 2002, 19 anos e meio após os atentados. Os crimes estavam prestes a
“caducar” – iriam prescrever após 20 anos.
Com a aplicação da Lei, esperava-se a diminuição dos casos de violência doméstica em
todas as formas. Neste sentido, o estudo avaliativo do IPEA adquire grande importância, pois
avalia a efetividade da referida lei no combate à violência de gênero, focando em seu impacto
sobre o número de homicídios femininos no Brasil.
Assim, a meta-avaliação do Texto para Discussão do IPEA interessa a vários segmentos
da sociedade civil e, em especial, àqueles responsáveis pela implantação plena da lei: Ministério
da Justiça, forças policiais, governo federal, governo distrital, governos estaduais e municipais.

2.2 Procedimentos metodológicos
A escolha do tema partiu do interesse pessoal das autoras sobre a violência contra a
mulher no país e suas relações com o empoderamento feminino. Apesar da ascensão
socioeconômica das mulheres nas últimas décadas, elas ainda estão em desvantagem em relação
aos homens. De acordo com o IBGE:
Elas estudam mais, mas possuem formação em áreas que auferem menores
rendimentos; estão mais presentes no mercado de trabalho, mas continuam
ganhando menos e caminham mais lentamente rumo à formalização;
ganharam espaço entre os responsáveis pelas famílias e domicílios; e, mesmo
entre elas, há importantes diferenciais regionais e de cor ou raça, que reforçam
as desigualdades de gênero ainda enfrentadas pelas mulheres no Brasil.
(IBGE, 2014a).
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Assim, optou-se por meta-avaliar um estudo que versasse sobre o binômio
empoderamento da mulher e violência de gênero. Por meio de pesquisa simples no Google,
com os termos de busca avaliação, impacto e lei Maria da Penha, chegou-se ao estudo do IPEA.
A avaliação feita pelo IPEA teve como objetivo preencher a lacuna de estudos sobre o
impacto da Lei Maria da Penha na coibição à violência doméstica. De acordo com os autores,
faltavam estudos que utilizassem métodos econométricos robustos e apropriados à
complexidade da análise, que envolve diversos fatores intervenientes associados à questão da
violência como um todo (CERQUEIRA et al., 2015a).
Para avaliar o impacto da Lei Maria da Penha sobre os feminicídios no país e
conseqüentemente sobre a violência doméstica como um todo, os autores utilizaram um modelo
de diferenças em diferenças, no qual confrontaram os homicídios de mulheres dentro das
residências com os de homens na mesma situação:
Em nossa estratégia de identificação, admitimos que a violência doméstica
ocorre em ciclos, ocorrendo muitas vezes um acirramento no grau de
agressividade envolvida, que, eventualmente, redunda (muitas vezes de forma
inesperada) na morte do cônjuge. Por outro lado, consideramos que há um
vetor de elementos (socioeconômicos e demográficos) que impacta de forma
regular as chances de homens e mulheres serem assassinados nas localidades.
Outra hipótese empregada é que há um vetor de elementos associados à cultura
do patriarcado e sua expressão machista, que afeta apenas a chance de a
mulher ser assassinada. A fim de nos aproximarmos do objeto mais
estritamente relacionado aos homicídios por questões de gênero, nos
detivemos, principalmente, nos crimes que ocorrem dentro das residências,
uma vez que há uma documentação, na literatura nacional e internacional, a
qual mostra que, na esmagadora maioria desses casos, a ação é perpetrada por
familiares, cônjuges ou conhecidos da vítima. (CERQUEIRA et al., 2015b, p.
1).

Os dados analisados foram retirados do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM), do Ministério da Saúde, entre os anos de 2001 e 2011. De acordo com os autores:
Nossos resultados econométricos, baseados no modelo de diferenças em
diferenças, em que controlamos por efeitos fixos locais e temporais e ainda
por diferentes prevalências no consumo de bebidas alcoólicas e no uso de
armas de fogo, indicaram que a LMP [Lei Maria da Penha] fez diminuir em
cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências.
Sendo esses resultados pertinentes, isto implica dizer que a LMP foi
responsável por evitar milhares de casos de violência doméstica no país.
Se esses resultados são amplamente favoráveis pela efetividade da LMP para
coibir a violência doméstica, por outro lado, acreditamos que tal efetividade
não se deu de maneira uniforme no país, em face de diferentes graus de
institucionalização dos serviços protetivos às vítimas. Um desafio para o
futuro das políticas preventivas passa por se fazer um mapeamento da
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demanda, para se saber exatamente quais são as localidades onde se faz mais
urgente a implantação de tais serviços. (CERQUEIRA et al., 2015b, p. 2).

Os padrões de avaliação do Joint Committe foram estabelecidos após um trabalho
conjunto de várias organizações e associações ligadas à avaliação, que teve a duração de anos.
Por meio deles, ofereceram-se diretrizes para a elaboração de processos avaliativos e metaavaliativos, em linguagem clara e de fácil entendimento (ELLIOT, 2011).
Os 30 padrões definidos foram distribuídos em cinco categorias: utilidade,
exequibilidade, adequação, precisão e responsabilização. Os padrões de avaliação “identificam
e definem qualidade da avaliação e guiam os avaliadores e usuários a perseguir essa qualidade”.
(JOINT COMMITTEE apud ELLIOT, 2011, p. 951). Apesar da relevância dos 30 padrões
estabelecidos, Elliot lembra que sua aplicação pode variar de acordo com a natureza das
avaliações ou meta-avaliações. Desta forma, nem todos os padrões serão adequados ao
julgamento do objeto (ELLIOT, 2011).
Para facilitar a tarefa de julgar a qualidade da avaliação, o Joint Committee elaborou
uma lista de verificação que, além de relacionar as suas categorias, oferece uma escala com
quatro níveis de julgamento do objeto avaliado em relação a cada padrão: a) atendido; b)
parcialmente atendido; c) não atendido; e d) não se aplica. Os resultados obtidos pelos metaavaliadores devem ser comparados entre si e, havendo diferença de opiniões, os especialistas
deverão chegar a um consenso (ELLIOT, 2011).
As cinco categorias de padrões estabelecidas pelo Joint Committeeforam apreciadas
com o intuito de identificar quais seriam as mais apropriadas à meta-avaliação do estudo
avaliativo do IPEA. Após análise, as categorias Utilidade e Precisão foram entendidas como as
mais adequadas para a realização desta meta-avaliação. Os padrões das categorias
Exeqüibilidade, Adequação e Responsabilização não foram adotados.
A categoria Utilidade foi escolhida porque é considerada pelo Joint Committee como a
mais importante dentre todas as outras, sendo essencial a toda e qualquer avaliação: “Sem tal
atributo, as avaliações não cumprem a sua finalidade, em termos de viabilidade, propriedade e
precisão”. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2000 apud JUNQUEIRA, 2013, p. 28).
A categoria Precisão foi selecionada porque a avaliação do IPEA apresentou intensos
métodos estatísticos, o que reforça a necessidade de avaliar se o trabalho foi feito com
informações tecnicamente adequadas.
A seleção dos padrões pertinentes à presente meta-avaliação teve por base a análise das
duas categorias selecionadas. Todos os 16 padrões foram a julgamento em virtude da
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compreensão de seus conceitos e ideias centrais.
As limitações metodológicas encontradas aconteceram em virtude do momento da metaavaliação, que teve abordagem somativa.

Como o objeto (estudo avaliativo) já estava

finalizado, alguns dos padrões do Joint Committee não poderiam ou seriam dificilmente
aplicados.
Desta forma, as categorias Exequibilidade, Adequação e Responsabilização não foram
englobadas, uma vez que não seria possível levantar informações sobre os seguintes aspectos:os
recursos financeiros disponíveis da avaliação; o bem estar das pessoas envolvidas na avaliação;
os acordos e contratos entre clientes e avaliadores; os cuidados quanto a possíveis conflitos de
interesses; a apresentação de balanço contábil dos gastos com a avaliação; a documentação da
avaliação como comprovação de cada etapa realizada no estudo original.

3 RESULTADOS
Em linhas gerais, a avaliação que atende aos padrões da categoria Utilidade conseguiu
suprir as necessidades de informação de todos os interessados; já a avaliação bem sucedida na
categoria Precisão tem como diferencial a transmissão de informações tecnicamente adequadas
sobre o objeto avaliado. Cabe lembrar, porém, que as diretrizes do Joint Committe.
Apresentam limitações provenientes do momento histórico e do país na qual
foram criadas e das restrições inerentes ao estabelecimento de padronizações,
mas auxiliaram significativamente a ampliar o campo da avaliação, ao
evidenciarem as limitações de métodos experimentais de pesquisa em
atenderem a maior parte dessas diretrizes e padrões. (FURTADO;
LAPERRIERE, 2012, p. 698).

Os quadros 2 e 3apresentam as listas de verificação para aplicação dos padrões e
julgamento da qualidade do objeto. Na primeira coluna são apresentados todos os padrões de
cada categoria, cuja descrição é transcrita na segunda coluna. Na terceira estão marcados os
julgamentos em relação a cada padrão, de acordo com a seguinte escala: A) atendido; AP)
atendido parcialmente; NA) não atendido; e NSA) não se aplica. Abaixo de cada quadro estarão
as justificativas para o julgamento realizado.
No que tange ao processo de julgamento, as etapas foram feitas da seguinte forma: cada
meta-avaliadora do presente estudo analisou o conteúdo do relatório de avaliação e
posteriormente julgou os 16 padrões das duas categorias individualmente. Por fim, os resultados
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assinalados foram confrontados e discutidos no intuito de garantir a convergência das
percepções levantadas.

Julgamento referente aos padrões de Utilidade
A categoria Utilidade é dirigida às necessidades dos interessados pela avaliação com a
preocupação em identificar o funcionamento do objeto avaliado, proporcionando informações
úteis. Além disso, os padrões buscam assegurar a credibilidade do avaliador e
consequentemente do estudo avaliativo. Por fim, a categoria tenta garantir a clareza na
comunicação, bem como a disseminação de relatórios dentro do prazo afirmado.
Os oito padrões de utilidade referem-se às necessidades de informação das partes
interessadas (stakeholders) na avaliação, e seus resultados devem ser úteis ao cliente. Como
afirma Ligia Elliot:
De acordo com esses padrões, a avaliação deve ser conduzida por um
avaliador ou equipe competente e isto deve servir como garantia de sua
credibilidade; dar atenção a todos os interessados (stakeholders) na avaliação
em foco; negociar os propósitos da avaliação e selecionar informação
relevante de modo a atender às necessidades desses interessados; indicar os
valores que embasam os propósitos, processos e a interpretação dos
resultados; apresentar comunicações e relatórios que descrevam claramente o
que foi realizado e que sejam entregues nos prazos estabelecidos; considerar
as possíveis consequências e influência que os resultados da avaliação podem
vir a ter. (ELLIOT, 2011, p. 951).
Quadro 2 - Julgamento dos padrões de Utilidade
Padrão
Descrição
Julgamento
U1 Credibilidade do As avaliações devem ser conduzidas por pessoal qualificado
avaliador
que estabeleça e mantenha credibilidade no contexto da
A
avaliação.
U2
Atenção
aos As avaliações devem dedicar atenção a todos os indivíduos
interessados
e grupos envolvidos no programa e por elas afetados.
NA
(stakeholders)
U3
Propósitos Os propósitos da avaliação devem ser identificados e
negociados
continuamente negociados com base nas necessidades dos
NA
stakeholders.
U4 Explicitação de As avaliações devem esclarecer e especificar os valores
valores
culturais e individuais que fundamentam objetivos,
AP
processos e julgamentos.
U5
Informação A informação obtida por meio da avaliação deve servir às
NA
relevante
necessidades identificadas e emergentes dos stakeholders.
U6
Produtos
e As atividades, descrições, resultados e julgamentos
processos
resultantes da avaliação devem estimular seu uso.
A
significativos
U7 Comunicação e As avaliações devem atender às constantes necessidades de
relatórios apropriados informação de seus vários públicos.
A
e no prazo
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Padrão
Descrição
Julgamento
U8 Preocupação com As avaliações devem promover o uso responsável e
consequências
e adequado de seus resultados, além de prevenir
A
influências
consequências negativas indesejáveis e má utilização.
Legenda: A: atendido; AP: atendido parcialmente; NA: não atendido.
Fonte: As autoras (2015).

U1 Credibilidade do avaliador
O padrão foi considerado atendido, uma vez que o IPEA é uma renomada instituição
brasileira vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O
instituto fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais, possibilitando a
formulação de inúmeras políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiro, além de
disponibilizar, para a sociedade, pesquisas e estudos realizados pelos técnicos. Entre os autores
há um diretor do instituto e um doutorando da Universidade de Brasília.
U2 Atenção aos interessados (stakeholders)
U3 Propósitos negociados
A avaliação não deu voz aos demais stakeholders, sendo baseada somente em
informações provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da
Saúde (CERQUEIRA et al., 2015a). Desta forma, os padrões foram considerados não atendidos.
U4 Explicitação de valores
Este foi o único considerado como atendido parcialmente dentre os oitos padrões da
categoria Utilidade. Os valores culturais da população brasileira foram levados em
consideração na avaliação, no entanto não há menção de valores individuais dos stakeholders,
uma vez que esses não foram ouvidos durante o processo avaliativo.
U5 Informação relevante
O julgamento deste padrão é igual ao dos padrões U2 e U3.
U6 Produtos e processos significativos
O sexto padrão foi atendido porque os avaliadores comprovaram a efetividade da Lei
Maria da Penha nos locais onde de fato a lei foi implementada, além da preocupação dos
avaliadores em recomendar o reforço ou a aplicação das práticas previstas na lei aos poderes
locais (federais, estaduais e municipais).
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U7 Comunicação e relatórios apropriados e no prazo
O padrão foi atendido uma vez que se trata de tema de interesse público tanto para
sociedade como para Justiça e polícia; além dos resultados terem sido divulgados mediante
relatório de fácil compreensão e acesso.
U8 Preocupação com consequências e influências
O último padrão da categoria Utilidade também foi atendido, pois os autores alertaram
sobre problemas na metodologia de um estudo anterior sobre o tema do próprio IPEA, além de
reforçar a necessidade de julgar os padrões da categoria de Precisão.
Julgamento referente aos padrões de Precisão
A categoria Precisão pretende assegurar a clareza da descrição do objeto avaliado, bem
como o contexto, revelando todo o planejamento do estudo avaliativo desde os procedimentos
às conclusões. Os padrões também buscam garantir a confiabilidade, validade e fidedignidade
das informações por meio do controle sistemático dos dados e da análise de informações
quantitativas e qualitativas. Por fim, a categoria julga a existência de conclusões justificadas,
da objetividade do relatório e da imparcialidade da divulgação dos resultados (ELLIOT, 2011).
Quadro 3 - Julgamento dos padrões de Precisão
Padrão
P1 Conclusões e decisões
justificadas
P2 Informação válida

P3 Informação fidedigna
P4 Explicitação das
descrições do programa e
do contexto
P5 Gerenciamento da
informação
P6 Análises e
delineamentos (designs)
sólidos

Descrição
As conclusões e decisões da avaliação devem ser
explicitamente justificadas nas culturas e nos
contextos onde têm consequências.
A informação da avaliação deve servir aos propósitos
pretendidos e sustentar interpretações válidas.
Os procedimentos da avaliação devem gerar
informações suficientemente confiáveis e
consistentes, de modo que sirvam aos usos
pretendidos.
As avaliações devem documentar os programas e seus
contextos com apropriado detalhe e escopo para os
propósitos estabelecidos.
A avaliação deve empregar métodos sistemáticos de
coleta, revisão, verificação e armazenamento das
informações.
A avaliação deve empregar delineamentos
tecnicamente adequados e análises apropriadas aos
propósitos estabelecidos.

Julgamento
A
A

A

A

A

A

(Continua)
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(Conclusão)
Padrão
P7 Explicitação do
raciocínio da
avaliação
P8 Comunicação e
relatório

Descrição
A fundamentação da avaliação, desde informações e
análises até resultados, interpretações, conclusões e
julgamentos, deve ser clara e completamente documentada.
As comunicações da avaliação devem ter escopo adequado,
evitando concepções errôneas, vieses, distorções e erros.

Julgamento
AP
A

Legenda: A: atendido; AP: atendido parcialmente. NA: não atendido.
Fonte: As autoras (2015).

P1 Conclusões e decisões justificadas
O padrão foi considerado atendido, uma vez que a avaliação aborda um tema de
interesse da população e de entidades com base nos valores culturais da sociedade brasileira. A
metodologia utilizada no processo avaliativo foi detalhada. De acordo com os autores, o modelo
de análise estatístico foi escolhido em virtude da pouca disponibilidade de dados sobre
agressões contra as mulheres e do feminicídio. Além disso, os autores levaram em consideração
as diferenças regionais sobre a execução da lei.

P2 Informação válida
P3 Informação fidedigna
O segundo padrão e terceiro padrões foram atendidos, pois os avaliadores comprovaram
a efetividade da Lei Maria da Penha utilizando métodos estatísticos robustos e informações
confiáveis do Ministério da Saúde.

P4 Explicitação das descrições do programa e do contexto
O padrão foi considerado atendido porque o estudo narra com propriedade a lei Maria
da Penha e explica a discrepância de sua implantação nos municípios. Além disso, o estudo
menciona as fases anteriores à etapa final do homicídio da esposa pelo marido.

P5 Gerenciamento da informação
O padrão também foi atendido, pois o documento do IPEA pontua todas as etapas de
coleta e análise dos dados, desde o cadastro de informações do Ministério da Saúde até o
emprego de testes estatísticos para verificação dos resultados encontrados.
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P6 Análises e delineamentos (designs) sólidos
O padrão também foi atendido, pois, como mencionado no padrão P3, métodos
estatísticos robustos foram empregados na avaliação, além de informações confiáveis do
Ministério da Saúde.

P7 Explicitação do raciocínio da avaliação
Este padrão foi o único considerado como atendido parcialmente dentre os oitos padrões
da categoria Precisão. A descrição minuciosa das fórmulas matemáticas e estatísticas não está
expressa no texto, provocando dúvidas acerca dos conceitos e valores levantados durante o
processo avaliativo.
Por exemplo, os autores inferem que a probabilidade de um sujeito cometer a violência
está diretamente ligada à localidade na qual reside, e expressam isso em uma equação. Para
sustentar esta tese, eles explicam que a crença na punição é um fato determinante para diminuir
a probabilidade de cometer o crime. Não há dúvidas quanto a esse pressuposto, mas não se pode
esquecer que, além disso, existem questões ligadas ao grau de empoderamento da mulher em
cada região, que também influenciam a ocorrência de crime, conforme fatores de risco
mencionados no trabalho da OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012) e na
bibliografia sobre o tema.

P8 Comunicação e relatório
O padrão foi considerado atendido, uma vez que o texto divulgado relata o processo
avaliativo com clareza e sem caráter ambíguo.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Dentre os oito padrões da categoria Utilidade, quatro foram classificados como
atendidos, três considerados como não atendidos e um como atendido parcialmente. No caso
da categoria Precisão, sete foram julgados como atendidos e um foi considerado como atendido
parcialmente. Nenhum dos padrões foi julgado como não aplicável.
Como os padrões do Joint Committe não constam da bibliografia do estudo avaliativo
do IPEA pode-se inferir que eles não foram levados em consideração no planejamento da
avaliação em questão. Contudo, de acordo com a meta-avaliação realizada, apenas três padrões
não foram atendidos.
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Os padrões não atendidos pertencem à categoria Utilidade e referem-se, de forma geral,
às relações que os avaliadores devem manter com os stakeholders. Assim, de acordo com o
Joint Committee, uma avaliação tem utilidade quando atende às necessidades dos stakeholders.
Para isso, é necessário dar voz às diferentes partes interessadas no produto, processo, serviço
ou atividade avaliada.
Isto não foi possível no caso deste estudo do IPEA. Mesmo assim, entendemos as
limitações metodológicas e em termos de recursos que existem em toda avaliação. Além disso,
este estudo avaliativo é o segundo em uma trilogia dedicada ao tema, cujo primeiro trabalho foi
publicado também em março de 2015. Trata-se de uma nota técnica a respeito da
institucionalização das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres no
Brasil (MARTINS; CERQUEIRA; MATOS, 2015a). Assim, apesar da falta de contato direto
com os stakeholders (vítimas, perpetradores, forças policiais etc), a avaliação está cercada de
informações relevantes e úteis para todos eles.
A outra possível fragilidade desta avaliação refere-se a um dos padrões da categoria
Precisão. Após análise, julgou-se que as equações que expressam o raciocínio da avaliação não
foram adequadamente explicitadas, ou melhor, que existem algumas lacunas quanto aos
pressupostos teóricos que as fundamentam.
Com esta meta-avaliação, as autoras pretenderam, de forma específica, apontar
oportunidades de melhoria ao processo avaliativo do IPEA, e, de forma geral, contribuir para a
disseminação das diretrizes de qualidade do Joint Committee. Apesar da grande divulgação dos
padrões do Joint Committe, a literatura observa que poucas avaliações são submetidas a metaavaliações e, quando elas acontecem, são feitas geralmente pelo próprio avaliador interno, sem
consulta a especialista externo (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
O estudo do IPEA tem importância ímpar para o conhecimento sobre a violência contra
a mulher no país e o grau de respeito aos direitos humanos. A meta-avaliação realizada procurou
respeitar o excelente trabalho realizado pelos avaliadores do IPEA, entendendo as próprias
limitações da meta-avaliação. De todo modo, recomenda-se que, caso haja uma nova versão da
avaliação em questão, o IPEA considere a possibilidade de explorar as fragilidades
demonstradas nesta meta-avaliação, e mantenha-se firme nos pontos fortes supramencionados.
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS
PELA EMBRAPA: uma meta-avaliação
Camila Mose Ferreira da Fonseca7
Kátia Vasconcelos Ferreira8
Lucí Hildenbrand9

1 INTRODUÇÃO
A avaliação formal não é um processo simples, se propõe a julgar o mérito ou valor de
determinado objeto a ser avaliado. Para isso, é indispensável a definição de critérios que
nortearão a avaliação. O resultado de uma avaliação – se não for bem planejada e conduzida –
pode ter efeitos sobre o objeto avaliado – programa, projeto, serviço ou atividade. Qualquer que
seja o seu mérito neste sentido, o processo avaliativo também pode ser avaliado, ou seja, aferido
por meio de uma meta-avaliação.
Mas, afinal, o que objetiva a meta-avaliação? Segundo Elliot (2011, p. 943), permite
verificar a “qualidade da própria avaliação à luz de diversos critérios, quando o meta-avaliador
contratado ao término da avaliação focaliza o relatório produzido”.
Consoante a esta perspectiva, este artigo apresenta a meta-avaliação de parte da
Avaliação dos Impactos das Tecnologias Geradas pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA). O relatório escolhido focou, especificamente, a avaliação do
impacto da barragem subterrânea, tecnologia que vem sendo implementada em pequenas
propriedades agricultoras de alguns estados do Nordeste – Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e
Pernambuco – e no município de Quissamã, Rio de Janeiro.
A tecnologia consiste na utilização de uma lona plástica colocada sob o solo, em valas
de 3 a 5 metros, que são cavadas pelos próprios agricultores na região mais baixa de suas
plantações (EMBRAPA, 2014).
Assim, como a água da chuva fica retida na lona, o solo da barragem fica umedecido
durante todo o ano, tornando-se apto para o cultivo. Além disso, quando ocorrem fluxos de
água acima do esperado, existe um local chamado de “sangradouro” que permite que esta água
adicional da barragem seja escoada e acumulada na forma de poços.
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A ideia da barragem é reter, em áreas de instabilidade hídrica, como é o caso do
semiárido brasileiro, a água das poucas chuvas anuais no interior do solo desta barragem, de
forma que o solo úmido permita o cultivo de subsistência durante todo o ano, inclusive em
períodos de escassez de chuvas.
As barragens subterrâneas têm como principal objetivo propiciar aos agricultores um
aumento da produção voltado ao consumo familiar, melhorando suas condições de vida e de
geração de renda, a partir dos aumentos da capacidade produtiva da terra e da água disponível
para consumo humano e animal.
Conforme mostrado no relatório (EMBRAPA, 2014), os avaliadores concluíram que
houve uma diversificação de renda dos produtores que adotaram a tecnologia; alguns passaram
a comercializar alimentos diferenciados dos tradicionais, como milho, feijão e mandioca.
O estudo considera que a amplitude dos impactos ainda é baixa, mas a tendência é que
as barragens façam parte da cultura dos pequenos produtores das regiões de instabilidade
hídrica e influencie, em longo prazo, um aumento no comércio de produtos agrícolas da região,
contribuindo para a inserção social e econômica dos agricultores locais na dinâmica produtiva
do Nordeste brasileiro.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Descrição do objeto meta-avaliado
O objetivo desta meta-avaliação foi julgar a qualidade da avaliação dos impactos da
tecnologia “Barragem Subterrânea” gerada pela Embrapa, a partir do seu relatório (EMBRAPA,
2014). Neste sentido, pretende-se contribuir para o aprimoramento dos próximos relatórios
relacionados à tecnologia, que sejam gerados pela renomada instituição de pesquisa. Além
disso, a meta-avaliação produz conhecimento que beneficia o entendimento de

Aspectos construtivos e de manejo do solo, da água e de cultivos de barragens
subterrâneas no semiárido brasileiro. Em especial, podem ser citados o manejo
de solo em curvas de nível e com sulcos de contenção de solo e água, as
práticas de manejo da água e da cultura para evitar e/ou diminuir a salinização
da área de plantio das barragens subterrâneas e o método para utilização de
calendário de plantio. Além disso, colaborou também na definição das
principais classes de solos apropriadas para construção de barragens
subterrâneas, nas opções de cultivos mais indicados para cada ambiente e nos
métodos adequados para avaliar a sustentabilidade da tecnologia.
(EMBRAPA, 2014, p. 19).
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A avaliação foi realizada em 2013, por quatro técnicos da unidade Embrapa Solos.
A equipe de avaliadores internos se propôs avaliar os impactos da barragem subterrânea em
propriedades familiares como uma opção de sustentabilidade para o semiárido do Nordeste.
A avaliação foi planejada e implementada com base em critérios distribuídos em cinco
dimensões, integradas na maior parte das vezes, por categorias e indicadores. A dimensão
impacto na cadeia produtiva não constou de categorias ou indicadores. A relativa a impactos
econômicos incluiu as categorias incremento de produtividade e expansão de produção, com
dois indicadores cada. A terceira foi composta por quatro categorias emprego, renda, saúde,
gestão e administração, somando 13 indicadores. A quarta, impactos ambientais abarcou quatro
categorias, alcance da tecnologia, eficiência tecnológica, conservação ambiental, recuperação
ambiental, totalizando oito indicadores. A quinta dimensão, impactos sobre conhecimento,
capacitação e político-institucional reuniu três categorias, conhecimento, capacitação e políticoinstitucional, e 17 indicadores.
Apenas nas terceira e quarta dimensões foram explicitadas as metodologias utilizadas:
Sistema de Avaliação de Impacto Social da Inovação Tecnológica Agropecuária (AmbitecSocial) e Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental de Inovações Tecnológicas (Sistema
Ambitec) para os segmentos agropecuário, produção animal e agroindústria.
Embora não descritas no corpo do relatório, cabe observar o teor das metodologias. De
acordo com Embrapa (2005, p. 6),

O Sistema de Avaliação de Impacto Social da Inovação Tecnológica
Agropecuária (Ambitec-Social) consiste de um conjunto de planilhas
eletrônicas que integram quatorze indicadores da contribuição de uma dada
inovação tecnológica agropecuária para o bem estar social, no âmbito de um
estabelecimento rural. Quatro aspectos essenciais de avaliação são
considerados: i. Emprego, ii. Renda, iii. Saúde, e iv. Gestão e Administração.
Os indicadores são construídos em matrizes de ponderação nas quais dados
obtidos em campo, [através de entrevistas], de acordo com o conhecimento do
produtor/administrador do estabelecimento, são automaticamente
transformados em índices de impacto expressos graficamente.

Enquanto que,
O Sistema Ambitec compõe-se de planilhas de aplicação simples e de baixo
custo, utilizando indicadores de impacto da inovação tecnológica ponderados
segundo a escala de ocorrência e a importância. Os impactos são mensurados
para cada componente da estrutura por coeficientes de alteração que variam
entre –3 e +3 dependendo da intensidade da alteração. Todas as informações
são obtidas (entrevista/vistoria) junto aos produtores/responsáveis pela
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atividade à qual se aplica a inovação tecnológica em avaliação. (Embrapa,
2004, p. 1)

Os dados foram obtidos a partir da administração de questionários e entrevistas, sem
que, contudo, os instrumentos constem do relatório final da avaliação.

2.2 Metodologia da meta-avaliação
É mister esclarecer que a meta-avaliação apresentada por este artigo decorreu de
atividade pedagógica proposta pela disciplina de Meta-avaliação, integrante da grade curricular
do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio.
Para a realização da atividade, foram considerados os seguintes procedimentos
metodológicos:
1) Leitura e estudo do relatório da avaliação, objetivando conhecê-la em extensão e
profundidade;
2) Definição e justificativa das categorias e padrões a serem considerados no estudo, e
explicitação da utilização das demais.
3) Julgamento do relatório de avaliação frente ao teor dos padrões estudados,
considerando quatro níveis de julgamento: atende, atende parcialmente, não atende e não se
aplica.
4) Registro do julgamento do relatório em Lista de Verificação adaptada e uso do
registro para apresentação dos resultados de meta-avaliação.
No tocante ao segundo item, os padrões de avaliação, definidos pelo Joint Committee
on Standards for Educational Evaluation (2011), em sua terceira versão, foram tomados como
critério porque

Traduzem os atributos considerados essenciais a uma avaliação de qualidade:
utilidade, exequibilidade, adequação, precisão e responsabilização. Em um
total de 30, são organizados nessas cinco categorias conforme a pertinência
mais evidente. A publicação apresenta, entre outros conteúdos, o título e a
descrição de cada padrão, seu fundamento e clarificação, considerações
específicas que orientam sua aplicação ou sua verificação, perigos que podem
ocorrer e levar ao não atendimento do padrão quando a aplicação é realizada.
Isso pode ser evitado na prática se, em tese, os perigos forem antecipados pelo
avaliador. (ELLIOT, 2011, p. 951)

De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), um dos conceitos mais
importantes que o Joint Committee desenvolveu foi o de que a qualidade da avaliação pode ser
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determinada pelos padrões atinentes a estas categorias.
No estudo, a utilização destes padrões ficou limitada a duas categorias: utilidade e
precisão.
Em relação ao objeto desta meta-avaliação, optou-se pela aplicação de todos os padrões
das categorias “utilidade” e “precisão”, uma vez que os mesmos puderam ser julgados durante
o processo avaliativo. A não utilização dos padrões das demais categorias – exequibilidade,
adequação e responsabilização – se justifica em função de não serem aplicáveis, em grande
maioria, ao objeto meta-avaliado.
A escolha da primeira categoria e de seus oito padrões (credibilidade do avaliador;
atenção aos interessados; propósitos negociados; explicitação de valores; informação relevante;
processos e produtos significativos; comunicação e relatórios apropriados e no prazo;
preocupação com consequências e influência) se justificou pois, ocupam-se do atendimento das
necessidades de informação dos usuários e dos interessados na avaliação. Elliot (2011, p. 951)
ressalta a importância dos padrões desta categoria: “é preciso que os resultados sejam úteis a
quem encomendou a avaliação. Caso contrário, a avaliação não se justifica, pois não serviu ao
cliente ou aos interessados.”
A escolha da segunda categoria e respectivos padrões (conclusões e decisões
justificadas, informação válida, informação fidedigna, explicitação das descrições do programa
e do contexto, gerenciamento da informação, análises e delineamentos (designs) sólidos,
explicitação do raciocínio da avaliação, comunicação e relatório) se justificou ante a expectativa
de aumentar a exatidão dos resultados e conclusões da avaliação. Segundo o Joint Committee,
a precisão diz respeito à exatidão das representações, das proposições e dos resultados do
relatório analisado, em especial, daqueles que fundamentam julgamentos acerca da qualidade
dos programas avaliados ou de seus componentes.
Em outros termos, a precisão assegura que “a avaliação revela e transmite, tecnicamente,
informações adequadas sobre as características que expressam mérito ou relevância do foco de
atenção”. (PENNA FIRME; LETICHEVSKY, 2002, p. 292).

3 RESULTADOS DA META-AVALIAÇÃO
Os resultados da meta-avaliação são apresentados em duas etapas: da primeira consta
os que se referem aos padrões de utilidade; da segunda, aos de precisão. Neste sentido, dois
quadros foram elaborados para favorecer a visualização do julgamento resultante desta metaavaliação.
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3.1 Atenção aos Padrões de Utilidade
O Quadro 1 mostra o julgamento da avaliação do impacto da tecnologia barragem
subterrânea, gerada pela Embrapa, frente aos padrões de utilidade.
Quadro 1 – Níveis de atendimento do relatório de avaliação aos padrões de utilidade

X

Parcialmente
atendido
-

Não
atendido
-

Não se
aplica
-

X

-

-

-

X
X
-

X

X
-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

Padrões de Utilidade

Atendido

U1 – Credibilidade do avaliador
U2 – Atenção aos interessados
(stakeholders)
U3 – Propósitos negociados
U4 – Explicitação de valores
U5 – Informação relevante
U6 – Processos e produtos significativos
U7 – Comunicação e relatórios
apropriados e no prazo
U8 – Preocupação com consequências e
influências
Fonte: As Autoras (2015).

O padrão credibilidade do avaliador define a necessidade da condução das avaliações
por profissionais qualificados, que estabeleçam e mantenham a credibilidade no contexto da
avaliação. Neste sentido, o padrão foi considerado atendido, visto que a equipe de avaliadores
foi composta por técnicos da própria Embrapa, instituição técnico-científica desenvolvedora da
tecnologia avaliada.
O padrão atenção aos interessados estabelece que as avaliações devam atender aos
indivíduos ou grupos envolvidos e afetados pelo programa. No caso, esse padrão foi atendido,
tendo em vista que a avaliação interessa tanto a Embrapa quanto às famílias dos agricultores
que a utilizam.
O padrão propósitos negociados, por sua vez, estabelece que os objetivos da avaliação
devem ser identificados e continuamente negociados, com base nas necessidades dos
stakeholders. Desta forma, na meta-avaliação, considerou-se que o padrão foi atendido, uma
vez que a avaliação visava aferir, do ponto de vista técnico, o impacto (melhoria ou não) da
barragem na condição de vida das pessoas que possuem a tecnologia e a comunidade ao seu
redor.
O padrão explicitação de valores não foi atendido. Nele, definem-se que os valores
culturais e individuais que fundamentam objetivos, processos e julgamentos devem estar claros
e expressos nas avaliações. Contudo, o relatório não contém indícios ou menções claras acerca
dos valores culturais e individuais de nenhum dos interessados no processo avaliativo.
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O padrão informação relevante determina que a informação produzida a partir da
avaliação, servia às necessidades dos stakeholders. Por meio da meta-avaliação, considerou-se
que esse padrão foi atendido, visto que as informações produzidas pela avaliação deram
respostas diversas: de um lado, às necessidades dos profissionais que desenvolveram a
tecnologia; de outro, às dos indivíduos que a adotam e dela se utilizam.
Considerando que o padrão processos e produtos significativos fixa que os processos e
produtos de uma avaliação têm significação quando assim considerados pelos stakeholders,
verifica-se que o padrão foi parcialmente atendido, pois o resultado da avaliação traz
informações de que somente parte dos interessados na avaliação – neste caso, os avaliadores –
tenham compreendido a sua importância e necessidade, excluindo deste processo os demais
interessados.
O padrão comunicação e relatórios apropriados e no prazo estabelece a importância das
avaliações atenderem às necessidades de informação de seus vários públicos. No caso em tela,
o relatório, que foi concluído no prazo estabelecido e é de amplo acesso ao público em geral,
contém informações pertinentes tanto do ponto de vista técnico quanto social, atendendo ao
público interessado na avaliação. Contudo, o padrão foi parcialmente atendido, visto que os
instrumentos utilizados na coleta dos dados não estavam contidos no relatório final.
O padrão preocupação com consequências e influência define que as avaliações “devem
promover o uso responsável e adequado de seus resultados, além de prevenir consequências
negativas indesejáveis e má utilização” (JOINT COMMITTEE, 2011, p. 1). Neste sentido, o
padrão foi considerado atendido, pois a avaliação, além de apresentar os impactos desta
tecnologia nas condições de vida dos agricultores que a adotaram, também traz uma análise do
custo versus benefício da tecnologia desenvolvida.
3.2 Atenção aos Padrões de Precisão
O Quadro 2 expõe a apreciação da avaliação do impacto da tecnologia barragem
subterrânea, gerada pela Embrapa, considerando padrões de precisão.
Quadro 2 – Níveis de atendimento do relatório de avaliação aos padrões de precisão
Padrões de Precisão
P1 – Conclusões e Decisões Justificadas
P2 – Informação Válida
P3 – Informação Fidedigna
P4 - Explicitação das Descrições do
Programa e do Contexto
P5 – Gerenciamento da Informação

X
X
X

Parcialmente
atendido
-

Não
atendido
-

Não se
aplica
-

X

-

-

-

X

-

-

-

Atendido
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P6 – Análises e Delineamentos (designs)
Sólidos
P7 – Explicitação do Raciocínio da
Avaliação
P8 – Comunicação e Relatório

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

Fonte: As autoras (2015).

O padrão conclusões e decisões justificadas explicita a necessidade de as conclusões e
as decisões serem “justificadas nas culturas e nos contextos onde têm consequências”. (JOINT
COMMITTEE, 2011, p. 1). A avaliação, apresentada pelo relatório, demonstrou, de forma clara
e justificada, todas as suas conclusões e decisões, levando em conta o contexto do semiárido
brasileiro. Dessa forma, a avaliação atende a este padrão.
O padrão informação válida define que a informação da avaliação deve servir aos
propósitos pretendidos e sustentar interpretações válidas. e o padrão Informação Fidedigna,
“que estabelece que os procedimentos da avaliação devem gerar informações suficientemente
confiáveis e consistentes, de modo que sirvam aos usos pretendidos” (JOINT COMMITTEE,
2011, p. 1), podem ser considerados atendido, já que é reiterado a todo momento que a avaliação
foi realizada com os produtores que já utilizavam as barragens subterrâneas em seus terrenos,
de modo que justifica a validez das informações consideradas para o julgamento da avaliação,
bem como a fidedignidade do processo.
O padrão explicitação das descrições do programa e do contexto define que as
avaliações devem conter todo detalhamento e documentação apropriada ao escopo dos
objetivos e propósitos estabelecidos. No caso, o relatório descreve, com propriedade, a
avaliação realizada, apresentando detalhes e comparando informações colhidas entre os
entrevistados, que dividem o mesmo contexto de instabilidade hídrica apesar de terem
propriedades distintas que também acumulam experiências diversas.
O padrão gerenciamento da informação preconiza que a “avaliação deve empregar
métodos sistemáticos de coleta, revisão, verificação e armazenamento das informações”
(JOINT COMMITTEE, 2011, p. 1). O resultado da meta-avaliação revelou que a avaliação foi
conduzida de forma metódica, sistemática, organizada. O cuidado com o gerenciamento da
informação pode ser notado, por exemplo, na apresentação em separado de cada um dos
indicadores utilizados na avaliação, na organização lógica do relatório, e na clareza e precisão
textual.
O padrão “análises e delineamentos (designs) sólidos” define que a avaliação deve
empregar delineamentos tecnicamente adequados e análises apropriadas aos propósitos
estabelecidos. Os dados coletados na avaliação foram analisados de forma lógica e precisa, e
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contribuíram para responder aos objetivos da mesma de forma apropriada, atendendo ao
respectivo padrão.
O padrão “explicitação do raciocínio da avaliação” define que a fundamentação da
avaliação, desde informações e análises até resultados, interpretações, conclusões e
julgamentos, deve ser clara e completamente documentada. O raciocínio da avaliação foi
sustentado de forma clara e coesa, com propriedade e fundamentação, o que permitiu o
atendimento do padrão em questão.
E o último padrão da categoria precisão: comunicação e relatório, define que “as
comunicações da avaliação devem ter escopo adequado, evitando concepções errôneas”
(JOINT COMMITTEE, 2011, p. 1). No decorrer da avaliação ficou explícito que houve uma
comunicação multilateral por parte dos avaliadores, foram reunidas informações adequadas e
suficientes, porém não foram inclusos no relatório os instrumentos de coleta de dados, por isso
este padrão foi parcialmente atendido.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
A partir da análise dos resultados, apresentam-se algumas considerações a respeito do
objeto meta-avaliado:
1. Como ponto forte, a avaliação produziu informações relevantes para profissionais
que atuam/ pesquisam sobre solos, água e cultivos, gerando conhecimento de natureza
multidisciplinar;
2. Contudo, a avaliação apresenta fragilidade na produção do seu relatório, pois não
detalha a metodologia utilizada na aplicação e análise de alguns indicadores, tampouco
apresenta os instrumentos avaliativos utilizados na coleta dos dados – questionários e roteiro
das entrevistas.
Nesta meta-avaliação, foram utilizados os padrões “utilidade” e “precisão” dentre as
cinco categorias formais para avaliação da qualidade de avaliações segundo o Joint Committee
on Standards for Educational Evaluation (2011). Com relação aos padrões da categoria
utilidade, dentre os oito padrões existentes, cinco foram atendidos, dois parcialmente atendidos
e apenas um foi considerado não atendido, enquanto que na análise dos padrões da categoria
precisão, sete padrões foram considerados atendidos pela avaliação e apenas um considerado
parcialmente atendido.
Conclui-se que a avaliação realizada pela Embrapa com tema referente às barragens
subterrâneas foi realizada com qualidade, podendo ser considerada uma avaliação útil e precisa
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conforme análise detalhada dos padrões de qualidade de avaliações, segundo o Joint Committee.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PISA 2012 – RESULTADOS BRASILEIROS:
uma meta-avaliação
Cláudia Benvenuto de Azevedo Lima10
Claudia Fernandes Duarte11
Glauco da Silva Aguiar12

1 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E O PAPEL DA AVALIAÇÃO
É inerente ao ser humano a capacidade de avaliar. Historicamente percebe-se que a
evolução da espécie humana só ocorreu a partir das reformulações que objetivaram dar melhoria
à qualidade de vida ao homem. Atualmente, na sociedade brasileira, como em todo mundo,
muitos projetos, programas e produtos são desenvolvidos e necessitam ser avaliados para que
possam ser tomadas decisões mais acertadas sobre o seu grau de eficácia, para se obter maior
qualidade em um produto ou até mesmo para se aplicar melhor os recursos, cada vez mais
escassos no planeta. Isto se insere, particularmente, na área educacional dos diferentes países.
Percebe-se que quando uma avaliação é bem feita, revela as fragilidades de um programa ou
um projeto. Somente dessa forma os devidos ajustes podem ocorrer para se atingir a melhoria
desejada. A qualidade da educação em diversos países melhorou em função das falhas
detectadas pelas diferentes avaliações a que seus sistemas foram submetidos e pelas escolhas
das políticas públicas que alteraram suas práticas.
Para Elliot (2004), a avaliação tem por objetivo revelar dados e indicadores de que um
objeto avaliado é adequado, eficiente, eficaz ou relevante. Entenda-se por objeto: um projeto,
um programa, um produto ou um serviço.
No entanto, essas avaliações podem ser referendadas ou até mesmo contestadas. Em
avaliação, a prática de se “avaliar as avaliações” denomina-se meta-avaliação, possibilitando
um novo olhar sobre todo o processo avaliativo.
Berends e Robert (2003) apud Elliot, (2004) ressaltam que a meta-avaliação é uma
prática que envolve análises e reflexões sobre todos os procedimentos utilizados na avaliação,
dando oportunidade à incorporação de novos conhecimentos, não apenas dos meta-avaliadores,
como também dos próprios avaliadores. Ainda nesse sentido, a finalidade da meta-avaliação é
ajudar a avaliação a realizar seu potencial. Ela pode melhorar o estudo ao longo do processo
avaliativo e assim aumentar a credibilidade dos resultados finais.
Discente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
Discente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
12
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O presente artigo é o trabalho final da disciplina de Meta-Avaliação do Curso de
Mestrado em Avaliação da Fundação Cesgranrio. O objetivo deste é promover um diálogo entre
os Padrões Internacionais do Joint Committee e o Relatório Pisa 2012, (INEP, 2012)
verificando sua qualidade. Os Padrões de Avaliação do Joint Committee "identificam e definem
qualidade da avaliação e guiam os avaliadores e usuários a perseguir essa qualidade" (JOINT
COMMITTEE..., 2011, p. 12 apud ELLIOT, 2011, p. 951). Nessa dinâmica, as autoras estarão
meta-avaliando o Relatório, considerando padrões das categorias de utilidade e precisão. Os
padrões de utilidade, como o próprio nome indica, demonstram a utilidade e devem apontar os
valores que fundamentam os propósitos e a interpretação dos resultados. Segundo Elliot (2011),
eles devem apresentar comunicações que demonstrem, com clareza, o trabalho realizado e
considerem as consequências e influências que seus resultados podem trazer.
Os padrões de precisão, “[...] buscam garantir que a informação técnica da avaliação
referente às características que determinam o valor ou mérito do programa será adequada e
confiável.” (ELLIOT, 2011, p. 952).
O Relatório que será meta-avaliado refere-se ao Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes, conhecido pela sigla PISA. Esse programa foi desenvolvido pela Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), entidade que congrega 34 países
filiados e tem parceria com mais 30 países, que participam dessa avaliação como convidados,
dentre eles o Brasil.
Para ser avaliado pelo programa, o estudante precisa ter 15 anos de idade e estar
matriculado a partir do 7º. ano. As avaliações são trienais, focadas nos conhecimentos de
Leitura, Matemática e Ciências, sendo que a cada triênio, o foco está centrado em uma dessas
áreas, que será a principal a ser avaliada. Aproximadamente 54% dos itens da prova serão sobre
a área focalizada e as demais áreas terão 23% dos itens cada uma.
O PISA recomenda que, para maior fidedignidade ao comparar resultados, sejam
utilizados dados dos ciclos com o mesmo foco. O Programa tem como objetivo principal
produzir indicadores que irão contribuir com a qualidade da educação dos países que dele
participam, visando a melhoria da educação por meio de subsídio para as políticas públicas na
área de educação. Também procura avaliar em que medida a educação dos países participantes
prepara os jovens para o exercício da cidadania. Além de medir as competências desses
estudantes, o PISA colhe informações que permitem produzir indicadores a fim de relacionar
esse desempenho com as suas características sócio-demográficas.
Vale a pena destacar que o Relatório de Avaliação PISA 2012 apontou o Brasil como o
país que mais avançou em Matemática, não obstante o posicionamento que o país obteve no
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cômputo geral. Esse crescimento em relação aos demais países e outras conclusões só foram
possíveis de serem percebidas a partir dos resultados dessa avaliação. De fato, trata-se de uma
avaliação que possui qualidade, ética e compromisso com todos os envolvidos nesse processo
de avaliar. Diante de tais constatações e dos resultados relevantes apontados, porque metaavaliar esse Relatório? A resposta reside na própria definição de meta-avaliação, ou seja,
ressaltar as potencialidades e apontar as fragilidades do Relatório PISA, a partir da reflexão
crítica que se faz dos procedimentos adotados nos diferentes contextos e, se possível, incorporar
novas considerações.

2 O RELATÓRIO PISA NO BRASIL
O Relatório PISA é apresentado em 6 capítulos. O primeiro trata da aplicação,
amostragem e os primeiros resultados do PISA no Brasil. Os capítulos 2, 3 e 4 referem-se,
respectivamente, ao letramento dos estudantes brasileiros em Matemática, Leitura e Ciências.
O capítulo 5 analisa fatores associados aos resultados e o último capítulo, o sexto, é destinado
às considerações finais.
O Relatório começa com uma apresentação, onde presidente do INEP, em poucas
palavras, destaca a melhoria do Brasil no decorrer desses anos em que tem participado do PISA.
Ele nos adianta que “o Brasil é um dos países que vêm apresentando os maiores progressos na
educação básica.” (RELATÓRIO PISA, 2012, p. 7). Destaca, ainda, que é o país que teve o
maior avanço absoluto na proficiência em Matemática, comparando-se os resultados de 2003 e
2012, nessa área. Continua anunciando que o Brasil foi o país com a terceira maior evolução
no desempenho global do exame até 2009, sendo esse progresso observado “inclusive no ensino
médio – nível educacional em que se registram historicamente os índices mais elevados de
evasão e para o qual a meta do IDEB foi alcançada, mas não superada”. (RELATÓRIO PISA,
2012, p. 7) Além de ter melhorado o seu desempenho no PISA, simultaneamente “o país
promoveu uma inclusão massiva, como indicam os dados de fluxo escolar: o número de jovens
de 15 a 20 anos no sistema educacional quase triplicou entre 1991 e 2010”. (RELATÓRIO
PISA, 2012, p. 7)
É consenso que somente através da educação conseguirá um país garantir aumento em
seu desenvolvimento. Foi por esse motivo que o Brasil ampliou consideravelmente o seu
investimento em educação, passando de 4,3% do PIB, em 2003, para 6,4% do PIB, em 2012. O
Brasil hoje destina 18,13% de todo o investimento público do país para essa área. A despeito
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de todo esse esforço, a educação no Brasil ainda está muito longe de atingir os anseios da
sociedade.
A seguir será apresentada uma breve descrição do conteúdo de cada capítulo do
Relatório PISA 2012.

Capítulo 1 – Aplicação, amostragem e primeiros resultados do PISA 2012 no Brasil
Os procedimentos relativos à aplicação e à amostragem são comuns a todos os países.
O Brasil escolheu suas Unidades Federativas e a dependência administrativa como seus estratos
principais, destacando-se o Estado de Minas Gerais e São Paulo, por conta da alta densidade
demográfica de ambos.
Como estratos implícitos, foram selecionados o Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal, a localização urbano-rural, e os níveis de ensino oferecidos (Fundamental e/ou
Médio). De acordo com essa seleção e acrescido pelo aumento da amostragem em 2012, podese obter índices de confiabilidade maiores e que auxiliam na avaliação das diferenças regionais.
Optou-se por não serem feitas testagens junto às populações indígenas e nem em escolas rurais
da Região Norte. Os estudantes portadores de necessidades especiais, matriculados no ensino
regular, participaram normalmente da seleção, diferentemente de outros países que fizeram
prova com tempo reduzido. As escolas apenas forneceram apoio a esses alunos. As escolas que
participam da testagem são definidas através de sorteio internacional. São selecionados até 35
alunos de cada uma das escolas sorteadas.
Nesse primeiro capítulo, assim como nos demais, os dados são apresentados por meio
de quadros, tabelas ou gráficos que são seguidos de breves comentários onde as informações
são analisadas.

Capítulo 2 – Avaliação em Matemática
O letramento em Matemática tem como principal objetivo a preparação dos jovens para
a vida moderna. Eles devem ser capazes de enfrentar os desafios da vida, ter capacidade em
desenvolver raciocínio matemático, utilizar ferramentas e descrever, explicar e prever
fenômenos.
O Relatório PISA (2012, p. 18) descreve assim o conceito de letramento matemático:
Letramento em matemática é a capacidade do indivíduo de formular, aplicar
e interpretar a matemática em diferentes contextos, o que inclui o raciocínio
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matemático e a aplicação de conceitos, procedimentos, ferramentas e fatos
matemáticos para descrever, explicar e prever fenômenos. Além disso, o
letramento em matemática ajuda os indivíduos a reconhecer a importância da
matemática no mundo, e agir de maneira consciente ao ponderar e tomar
decisões necessárias a todos os cidadãos construtivos, engajados e reflexivos.

E apresenta minuciosamente suas capacidades fundamentais; os processos de empregar
conceitos, fatos, procedimentos e raciocínio; interpretar, aplicar e avaliar resultados; os
conteúdos matemáticos de mudanças e relações, espaço e forma, quantidade, indeterminação e
dados; finalmente considera contexto e situações (pessoal, ocupacional, social e científica).
Depois, apresenta os níveis de proficiência em Matemática, utilizados em todas as áreas
e que servem de base para as análises do desempenho dos alunos. Essas escalas de proficiência
são apresentadas através de um quadro onde os seis níveis são descritos através de limites de
pontos e das características das atividades de cada nível. Para o PISA a média é de 500 pontos.
Os níveis de 1 a 3 estão abaixo dos 500 pontos, portanto abaixo da média, e os demais acima.
Entenda-se como nível de proficiência, o grau de dificuldade na realização de cada item da
prova, que permite estabelecer os referidos níveis na área de conhecimento. (RELATÓRIO
PISA, 2012, p. 20)
A partir dessas explicações o Relatório PISA realiza analises, tanto quantitativas como
qualitativas, dependendo da natureza dos dados, através de comentários que se seguem sempre
após as tabelas, quadros ou gráficos.

Capítulo 3 – Avaliação de Leitura
O Relatório PISA 2012 não apresentou mudanças significativas em relação à área de
leitura em virtude do foco ter sido a área de Matemática. O foco em Leitura ocorreu no PISA
2000 e 2009.
O Relatório PISA 2012 define como conceito de letramento em Leitura
“a capacidade de compreender, utilizar, refletir e envolver-se com textos
escritos, com a função de alcançar uma meta, desenvolver seu conhecimento
e seu potencial, e participar da sociedade.” (OECD, 2013 apud RELATÓRIO
PISA, 2012, p. 38).

O letramento em Leitura deve permitir que as pessoas supram suas necessidades e
consigam participar de forma atuante como cidadãos.
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O melhor desempenho dos estudantes brasileiros é nessa área. Considerando os índices
de proficiência, os estudantes brasileiros conseguem chegar até o nível 4.
A avaliação do letramento em Leitura é realizada por meio de três características
principais: situação (contexto), texto, e aspectos. A situação ou contexto é subdividida(o) em
pessoal, público, educacional e ocupacional. O texto divide-se em mídia: impressa e digital;
ambiente: em autoral e baseado em mensagens; os formatos que podem ser contínuos, não
contínuos, combinados e múltiplos; os tipos de textos em: descritivos, narrativos, expositivos,
argumentativos, prescritivos ou instrutivos e interativos; e por fim, quanto aos aspectos, podem
ser de localização e recuperação de informação, integração e interpretação, reflexão e análise e
de complexidade.
O Relatório descreve ainda os níveis de proficiência em Leitura em material impresso.
Somente depois de esclarecidos esses critérios o Relatório inicia a análise dos dados.

Capítulo 4 – Avaliação de Ciências
O letramento em Ciências tem por definição a ênfase em realizar a avaliação de Ciências
no contexto da vida real. O estudante precisa ser capaz de aplicar bem o conhecimento de
Ciências, nas diversas situações do seu cotidiano. O estudante de Ciências deve identificar
questões científicas, saber explicar os fenômenos cientificamente e ser capaz de utilizar
evidências científicas. Essas três competências são primordiais, pela sua importância para a
prática da Ciência e sua conexão com habilidades cognitivas essenciais, tais como: raciocínio
indutivo; raciocínio dedutivo; pensamento sistêmico; transformação de informações;
construção e comunicação de explicações e argumentos baseados em dados; raciocínio em
termos de modelos; e utilização de processos, conhecimentos e habilidades matemáticas. São
importantes também as situações ou contextos que são: saúde, recursos naturais, meio ambiente,
risco e fronteiras de Ciências e Tecnologia. As competências identificam as questões científicas,
exploração científica de fenômenos e a utilização de evidências científicas. Os conhecimentos
científicos são divididos em dois campos: conhecimento de Ciências e conhecimento sobre
Ciências. Por último, define os conteúdos do conhecimento sobre Ciências, que são: sistemas
físicos, sistemas vivos, sistema da Terra e Espaciais, sistema de tecnologia, investigação
científica e explicação científica.
O Relatório explicita a escala de proficiência em Ciências e depois começa a analisar os
dados dos desempenhos. Nessa área, mesmo os países que mais se destacam nas outras áreas,

94

não alcançam os níveis mais altos. O Brasil é mediano nessa área. O desempenho dos alunos é
melhor em Leitura, depois em Ciências e por último em Matemática.

Capítulo 5 – Fatores associados aos resultados
Muitos são os fatores que interferem e contribuem positiva ou negativamente no
desempenho dos alunos, como por exemplo: o perfil socioeconômico dos estudantes, a gestão
escolar, a infra-estrutura da escola, a quantidade e a competências dos professores, entre outros.
O Relatório PISA procura através dos questionários dirigidos aos alunos, professores e gestores
levantar dados e medir a influência deles na proficiência dos alunos.
Vários são os quadros, tabelas e gráficos que trazem dados que devem ser objeto de
análise e reflexão por parte dos interessados em Educação. Podemos citar como temas:
dependência administrativa (rede federal, estadual, municipal e particular de ensino), fluxo,
repetência e evasão, gênero, condições escolares e de ensino (infra-estrutura das escolas,
quadras de esporte, laboratórios de ciências, informática, salas- ambiente, uso das TICs, número
de alunos por turma, relação entre número de alunos e professores, autonomia escolar, entre
outros.

Capítulo 6 – Considerações Finais
Os resultados do PISA 2012 demonstram um crescimento no desempenho dos alunos,
especialmente se compararmos os resultados de 2003 e 2012 por serem avaliações de ciclos
com o mesmo foco, Matemática. Houve maior inclusão de alunos, menor distorção idade/série
(hoje há mais alunos matriculados com a idade correta) e nota-se uma melhor distribuição dos
alunos entre os níveis de proficiência.
Em suas considerações finais o Relatório PISA aponta as desigualdades regionais
brasileiras, mostrando que em todas as áreas do conhecimento existe sempre pior desempenho
nas regiões Norte e Nordeste e melhor nas regiões Sul e Sudeste, o que não constitui
propriamente uma novidade para nós. Não obstante, o estado que mostrou crescimento em todas
as áreas foi a Paraíba, ficando inclusive algumas vezes acima de resultados das regiões Sul e
Sudeste. O Piauí também mostrou crescimento expressivo em Leitura e Ciências.
Em Matemática, o avanço maior ocorreu em São Paulo, Sergipe, Mato Grosso do Sul e
Rio Grande do Norte. O destaque ficou por conta de Santa Catarina que sempre obteve as
melhores médias em todas as áreas do conhecimento.
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O Relatório também aponta que, tanto o Brasil como nossos vizinhos da América Latina,
tem ainda muito que caminhar para poder alcançar patamares dos países mais avançados. Os
diferentes problemas educacionais são comuns a esses países como falta de infra-estrutura nas
escolas, índices de repetência, falta de equipamentos educacionais, entre outros. O Brasil se
destaca na distribuição do livro didático, onde sua performance já é de país desenvolvido,
graças ao PNLD (Programa Nacional do Livro Didático).
Incluir com qualidade é uma difícil tarefa, pois ainda estamos universalizando nosso
ensino. Apesar dos resultados do Relatório PISA 2012 mostrarem que a média em Matemática
foi a que mais cresceu, a nossa população ainda anseia por melhoria no nosso sistema
educacional.
Para o Brasil, essa avaliação é fundamental no sentido de implementar uma política
educacional que eleve a qualidade da nossa educação para que o desempenho dos nossos alunos,
em algum momento, possa estar equiparado aos dos alunos dos países da OCDE. O Relatório
PISA 2012 trouxe subsídios, não apenas aos gestores brasileiros, como a toda comunidade
educacional e, porque não dizer, a toda a sociedade brasileira, iluminando vários dos problemas
socioeducacionais, com vistas à sua superação. Conforme relatou Marino (2003), Patton,
renomado pesquisador e avaliador norte-americano, ensina que uma avaliação só terá utilidade,
se for assegurado colocar-se luz na sua “parte escura”, para que se possam buscar as
informações necessárias.

2. 1 Meta-avaliação: sua finalidade, seu público e sua metodologia
Essa meta-avaliação teve como finalidade avaliar o Relatório PISA 2012, à luz dos
Padrões Internacionais, e deverá ser objeto de interesse dos avaliadores, meta-avaliadores,
gestores de políticas públicas e demais interessados no tema.
Trata-se de uma meta-avaliação somativa, tendo em vista que o Relatório Pisa 2012
apresenta uma avaliação concluída, servindo para aumentar a credibilidade dos resultados finais
dessa avaliação. Não fosse assim, a meta-avaliação seria formativa, a fim de melhorar o estudo
ao longo do processo.
Escolhido o Relatório de Avaliação PISA 2012, foi realizado estudo detalhado com o
objetivo de selecionar os Padrões do Joint Committee que seriam utilizados na meta-avaliação.
Além disso, foram feitas outras leituras para fundamentá-lo.
Embora, segundo Elliot, (2011) existam várias formas ou abordagens que podem ser
utilizadas para se realizar uma meta-avaliação como, por exemplo, uma Lista Chave de

96

Verificação da Avaliação segundo Scriven, Abordagem da Segunda Opinião e Abordagem
Mista ou Híbrida, proposta por Davidson, foram escolhidos os Padrões de Avaliação do Joint
Committee, versão de 2011, para se meta-avaliar o Relatório PISA 2012.
Essa meta-avaliação utilizou esses padrões do Joint Committee, que são
internacionalmente aceitos e utilizados por avaliadores do mundo todo em diferentes situações
e estão distribuídos em cinco categorias: utilidade, exequibilidade, adequação, precisão e
responsabilização. (JOINT COMMITTEE, 2011) Nessa meta-avaliação vão ser considerados
somente os padrões de utilidade e de precisão.

3 A META-AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO PISA 2012
3.1 Meta-avaliação de acordo com os Padrões de Utilidade
De acordo com o Joint Committee (2011), “em linhas gerais, a utilidade de uma
avaliação se mede pelo nível de satisfação das necessidades dos interessados no programa – os
stakeholders – em relação a processos e produtos”.
O Quadro 1 apresenta os padrões de utilidade e expressa o resultado da meta-avaliação
do Relatório PISA 2012 em relação a cada um dos seus padrões. Os comentários que
fundamentam essas análises virão logo após o quadro que demonstra, através da sua legenda,
se esses padrões foram ou não atendidos.
Quadro 1 – Verificação do atendimento do Relatório aos Padrões de Utilidade
Padrão
U1 - Credibilidade do Avaliador
U2 - Atenção aos Interessados (stakeholders)
U3 - Propósitos Negociados
U4 - Explicitação de Valores
U5 - Informação Relevante
U6 - Produtos e Processos Significativos
U7 - Comunicação e Relatórios Apropriados e no Prazo
U8 - Preocupação com Consequências e Influências

Atendimento
A
PA
X
X
X
X
X
X
X
X

Legenda: A – atendido PA – parcialmente atendido.
Fonte: As Autoras (2015).

Na categoria Utilidade, como podemos verificar, com exceção do padrão U3 que foi
parcialmente atendido, todos os outros foram totalmente atendidos. A partir de agora
comentaremos um a um os padrões, confrontando cada um deles com a análise do Relatório
PISA 2012 e fundamentando os requisitos básicos por ele alcançados nessa categoria.
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1. De acordo com o padrão U1 - Credibilidade do Avaliador, “As avaliações devem
ser conduzidas por pessoal qualificado que estabeleça e mantenha credibilidade no contexto da
avaliação”. Consideramos que a avaliação do PISA foi elaborada pela OCDE, uma organização
internacional de 34 países da economia de livre mercado, que procura fornecer uma plataforma
para comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas
domésticas e internacionais. Além disso, no Brasil, ela é coordenada pelo INEP, uma autarquia
federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover estudos, pesquisas
e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro.
A parceria entre esses dois organismos demonstra a qualidade e confiabilidade no
contexto da avaliação do PISA, atendendo plenamente ao padrão.
2. Segundo o padrão U2 - Atenção aos Interessados (stakeholders), “As avaliações
devem dedicar atenção a todos os indivíduos e grupos envolvidos no programa e por elas
afetados”. No PISA, os países participantes são consultados quanto a composição da amostra
local e os estratos a serem considerados. Além disso, juntamente com os testes cognitivos são
aplicados questionários para serem respondidos por alunos, professores e gestores,
demonstrando a atenção aos diferentes grupos de stakeholders. Os relatórios e outros
documentos confirmam a abrangência dos entrevistados e que as suas manifestações foram
registradas e analisadas, demonstrando que o padrão U2 foi plenamente atendido.
3. Conforme o padrão U3 - Propósitos Negociados, “Os propósitos da avaliação devem
ser identificados e continuamente negociados com base nas necessidades dos stakeholders”.
Entendemos que esse padrão foi parcialmente atendido uma vez que o Relatório PISA apenas
identifica os propósitos da avaliação, não dialoga com os interessados.
Segundo o INEP, os resultados desse estudo podem ser utilizados como instrumento de
trabalho na definição e refinamento de políticas educativas, procurando tornar mais efetiva a
formação dos jovens para a vida futura e para a participação ativa na sociedade.
4. Analisando o padrão U4 - Explicitação de Valores, “As avaliações devem esclarecer
e especificar os valores culturais e individuais que fundamentam objetivos, processos e
julgamentos”. Concluímos que por meio de um extenso questionário sobre a instituição, o
Relatório PISA procura avaliar diversas questões que abrangem o cotidiano escolar, como
infraestrutura, material, ambiente, atividades desenvolvidas e presença de professores, além de
outros aspectos que podem ter relação com resultados acadêmicos. Os comentários e conclusões
dos avaliadores foram incluídos e analisados no contexto do país.
5. De acordo com o padrão U5 - Informação Relevante, “A informação obtida por
meio da avaliação deve servir às necessidades identificadas e emergentes dos stakeholders”.
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Refletimos que o Relatório PISA vem contribuindo para superar as necessidades identificadas.
A partir dos sucessivos resultados, as políticas educacionais vêm sendo alteradas e demonstram
visível melhora no desempenho dos alunos.
6. Conforme o padrão U6 - Produtos e Processos Significativos, “As avaliações
devem construir atividades, descrições e julgamentos, de modo que os participantes se sintam
estimulados a redescobrir, reinterpretar ou rever seus entendimentos e comportamentos”.
Entendemos que o relatório apresenta as informações através de gráficos, quadros e tabelas,
seguidos de comentários, de forma a promover interpretações pelos participantes, objetivando
melhorar cada vez mais seu desempenho. Para o país é muito interessante acompanhar a
melhoria da qualidade de sua educação. A cada ciclo, perceber que os alunos têm melhor
desempenho e que estão mais próximos dos países desenvolvidos. Com isso, cada vez mais as
políticas podem ser refinadas, no sentido de elevar o país a patamares compatíveis com as
nações mais desenvolvidas.
7. Segundo o padrão U7 - Comunicação e Relatórios Apropriados e no Prazo, “As
avaliações devem atender às constantes necessidades de informação de seus vários públicos”.
Analisando esse padrão constatamos que os relatórios são trienais e estão organizados de acordo
com as três áreas avaliadas pelo PISA (Matemática, Leitura e Ciências). Os textos são
acompanhados de tabelas e gráficos informativos, seguidos de comentários que facilitam o
entendimento dos mesmos.
8. Por último, de acordo com o padrão U8 - Preocupação com Consequências e
Influências, “As avaliações devem promover o uso responsável e adequado de seus resultados,
além de prevenir consequências negativas indesejáveis e má utilização”. Verificamos que os
resultados do Relatório PISA vêm indicando as fragilidades do sistema educacional brasileiro
e as alterações necessárias nas suas políticas educacionais, no sentido da melhoria da sua
qualidade. Nesse sentido podemos concluir que o padrão foi totalmente atendido.

3.2 Meta-avaliação de acordo com os Padrões de Precisão
Esta seção aborda a meta-avaliação do Relatório PISA 2012 de acordo com os Padrões
de Precisão. Segundo o Joint Committee (2011), “A precisão resulta da exatidão das
representações, proposições e resultados, em especial aqueles que fundamentam julgamentos
acerca da qualidade dos programas ou de seus componentes.”
O Quadro 2 apresenta os padrões de precisão e expressa o resultado da meta-avaliação
do Relatório PISA 2012 em relação a cada um dos seus padrões. Os comentários que
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fundamentam essas análises virão logo após o quadro que demonstra, através da sua legenda,
se esses padrões foram ou não atendidos.
Quadro 2 – Verificação do atendimento do Relatório aos Padrões de Precisão
Padrão
P1 - Conclusões e Decisões Justificadas
P2 – Informação Válida
P3 – Informação Fidedigna
P4 - Explicitação das Descrições do Programa e do Contexto
P5 - Gerenciamento da Informação
P6 - Análises e Delineamentos (designs) Sólidos
P7 - Explicitação do Raciocínio da Avaliação
P8 - Comunicação e Relatório

Atendimento
A
PA
X
X
X
X
X
X
X
X

Legenda: A – atendido PA – parcialmente atendido.
Fonte: As autoras (2015).

Como podemos verificar os padrões de precisão foram totalmente atendidos. A partir de
agora comentaremos um a um esses padrões, fundamentando a análise do Relatório PISA 2012
por meio deles e verificando seu atendimento.
1. De acordo com o padrão P1 - Conclusões e Decisões Justificadas, “As conclusões
e decisões da avaliação devem ser explicitamente justificadas nas culturas e nos contextos onde
têm consequências”. Entendemos que esse padrão foi totalmente atendido, pois as conclusões
e decisões do Relatório PISA foram devidamente explicitadas em seus contextos culturais.
2. Segundo o padrão P2 - Informação Válida, “A informação da avaliação deve servir
aos propósitos pretendidos e sustentar interpretações válidas”. O Relatório PISA atendeu aos
propósitos pretendidos e a seus objetivos iniciais. Ele pretendeu comparar o desempenho dos
alunos dos países que participaram da avaliação PISA. Para isso foram descritos
minuciosamente os conceitos, por área do conhecimento, que seriam objeto das questões de
prova, os níveis de proficiência em cada uma delas, bem como formulados os diversos
questionários que atenderiam às diferentes realidades sócio-demográficas.
3. Conforme o padrão P3 - Informação Fidedigna, “Os procedimentos da avaliação
devem gerar informações suficientemente confiáveis e consistentes, de modo que sirvam aos
usos pretendidos”. Entendemos que as informações geradas pelo Relatório são confiáveis e
consistentes por terem sido executadas por organizações sérias e competentes, com grande
expertise em avaliação educacional em larga escala, comprometidas em solucionar problemas
comuns e produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação, de
modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. A avaliação procura verificar até que
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ponto as escolas estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade
contemporânea.
4. Analisando o padrão P4 - Explicitação das Descrições do Programa e do
Contexto, “As avaliações devem documentar os programas e seus contextos com apropriado
detalhe e escopo para os propósitos estabelecidos”. Pudemos constatar que o Relatório PISA
detalha minuciosamente todas as etapas do processo e as informações pertinentes a cada uma
delas, como descrito no capítulo dois, quando fala do objeto da meta-avaliação.
5. Conforme o padrão P5 - Gerenciamento da Informação, “A avaliação deve
empregar métodos sistemáticos de coleta, revisão, verificação e armazenamento das
informações”. Podemos concluir que esse padrão foi totalmente atendido, pois o Relatório
PISA, além de apresentar minuciosamente os resultados de 2012, ainda estabelece comparações
com os anos anteriores de modo a contextualizar a avaliação em cada uma de suas áreas. Suas
bases de dados são públicas e estão disponíveis para todos os interessados no site do INEP.
6. De acordo com o padrão P6 - Análises e Delineamentos (designs) Sólidos,
“A avaliação deve empregar delineamentos tecnicamente adequados e análises apropriadas aos
propósitos estabelecidos”. Refletimos que as análises são altamente apropriadas, elaboradas de
forma competente e tecnicamente adequadas aos propósitos estabelecidos. Os avaliadores do
INEP são formados e preparados para atuarem no âmbito do PISA, de modo a interpretar
corretamente os dados enviados pela OCDE, propiciando qualidade em suas análises técnicas.
7. Segundo os padrões P7 - Explicitação do Raciocínio da Avaliação, “A
fundamentação da avaliação, desde informações e análises até resultados, interpretações,
conclusões e julgamentos, deve ser clara e completamente documentada”. De acordo com o
nosso julgamento, esse padrão foi totalmente atendido porque o Relatório PISA é muito claro
e detalhado em todas as suas análises, explicitando muito bem o raciocínio de todo o processo
avaliativo.
8. Analisando o padrão P8 - Comunicação e Relatório, “As comunicações da
avaliação devem ter escopo adequado evitando concepções errôneas, vieses, distorções e erros”.
Entendemos que o Relatório PISA se comunica de maneira direta e transparente evitando
possíveis distorções e mal-entendidos.
Como mencionado na introdução desse artigo, o propósito do trabalho foi apresentar o
diálogo do Relatório PISA 2012 – resultados brasileiros, com os Padrões Internacionais do Joint
Committee (2011), considerando padrões das categorias de utilidade e precisão. A partir desse
diálogo, concluiu-se que esses padrões foram atendidos.
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4 O PISA E O FUTURO DA EDUCAÇÃO
As conclusões feitas a partir da meta-avaliação do Relatório PISA 2012, de acordo com
as categorias de utilidade e precisão, serão organizadas conforme suas potencialidades e
fragilidades. Segundo Patton (1997 p. 347 apud BRANDÃO 2007), “Informação leva a
conhecimento; conhecimento reduz a incerteza; a redução da incerteza facilita a ação e ação é
necessária para o acúmulo de poder”. Organizar as potencialidades e as fragilidades a partir da
meta-avaliação possibilita a ação diante da informação. Esse é o poder que o Relatório PISA
2012 dá aos formuladores das políticas públicas para que possa continuar havendo melhorias
em nosso sistema educacional ao comparar o Brasil com outros países.
Os resultados do Relatório PISA revelam dados que precisam ser enfrentados. Não
obstante, alguns desses dados se limitam em função de vários fatores tais como econômicos,
geográficos, sociais, culturais e principalmente políticos. Porém outros são passíveis de serem
alterados com definição de políticas públicas de médio e longo prazo, que dependerão muito
mais da vontade política, da competência e da ética dos gestores educacionais, o que, aliás,
como o próprio Relatório aponta, já vem acontecendo.
Potencialidades do Relatório:
1. É um relatório relevante, lúcido e que contém informações detalhadas sobre os dados
apurados após a aplicação do PISA 2012 no Brasil.
2. Inclui análises quantitativas e qualitativas apropriadas aos dados. Estabelece como
os dados são interpretados.
3. É claro sobre a origem das conclusões avaliativas e pontuais em relação aos
resultados disponíveis, facilitando a tomada de decisões.
4. Utiliza linguagem clara e apropriada.
5. As avaliações foram conduzidas de uma maneira ética, legal, profissional, dignas de
créditos, úteis e relevantes para o público.
6. É um relatório que apresenta fidedignidade e alta confiabilidade, chanceladas por
organismos como a OCDE e o INEP.
7. Possui consistência e precisão nos resultados que derivam das sucessivas e periódicas
avaliações nas três áreas do conhecimento medidas por ele.
De acordo com as conclusões do Relatório PISA 2012 e com a forma criteriosa como
analisa os dados do PISA, vários são os seus pontos fortes. Podem-se salientar: os gráficos,
análises e reflexões precisas sobre as diversas áreas avaliadas; a lucidez com que contextualiza
a realidade brasileira a partir da escuta dos stakeholders, através dos questionários respondidos
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pelos alunos, professores e gestores das escolas; a descrição dos padrões considerados para
organizar as provas nas três áreas de conhecimento avaliadas pelo PISA; e as escalas de
proficiência que auxiliam na classificação dos estudantes.
Como fragilidades, podem-se apontar a não viabilidade de avaliar todo o território
nacional: a retirada do segmento de alunos da área rural, para efeito de resultados; a retirada
dos alunos da área rural da região norte, para efeito de aplicação das testagens; a retirada da
população étnicas raciais no estudo sobre a taxa de repetência; e por fim, a falta da escuta de
um segmento da população, tão interessada na melhoria da qualidade do ensino no país quanto
os educadores, os pais e responsáveis.
Considerando a participação do Brasil na avaliação PISA e meta-avaliando o Relatório
PISA 2012 – resultados brasileiros, percebe-se a melhoria da qualidade da educação nesses
últimos anos, muito embora a nossa realidade ainda esteja longe de atender às expectativas da
sociedade brasileira. É importante que o país continue a participar dessas avaliações e os
gestores e responsáveis pelas escolhas das políticas públicas continuem investindo nas
fragilidades do nosso sistema educacional objetivando, em futuro próximo, atingir desempenho
dos estudantes brasileiros em níveis semelhantes aos dos países desenvolvidos, para que a nação
possa participar com equidade, das oportunidades da globalização.
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Resumo
Este estudo constitui-se numa meta-avaliação, com base na metodologia voltada à certificação da
qualidade de uma dada avaliação, com procedimentos, padrões e critérios de julgamento que
permitem avaliar algo avaliado. Assim, submeteu-se a Avaliação Externa das Escolas de
Portugal à avaliação da categoria de padrões utilidade propostos pelo Joint Committee. Este
artigo possibilitará compartilhar uma metodologia de avaliação externa, aprender e aprimorar
acerca dos aspectos mobilizados pela equipe de avaliação, analisar a qualidade do material
publicado e apresentar caminhos a serem implementados em outros contextos. O trabalho é
dedicado aos avaliadores, meta-avaliadores e demais interessados em políticas educacionais e
em avaliação, buscando fazer desse conteúdo uma fonte de compartilhamento de conhecimento
e de continuidade na proposição da avaliação como ferramenta audaciosa, capaz de contribuir
para a melhoria de diversos projetos. Após, seguem os resultados, as considerações finais e as
recomendações para tornar ainda mais útil a avaliação proposta por Portugal.
Palavras-chave: Meta-avaliação. Avaliação externa das escolas. Portugal. Joint Committee.

1 PARA ALÉM DA AVALIAÇÃO, NÃO TÃO ALÉM DE SUA ESSÊNCIA
Este milênio - posto como a era da informação, da tecnologia - valoriza o conhecimento.
Nesse aspecto, a informação orientada obriga a produção de conhecimento e a disposição em
aprender. Isso marca as exigências e interesses do mundo contemporâneo, especialmente, no
que se refere à busca pela qualidade. Esta busca se materializa em diversas dimensões de
acontecimentos, desde prestação de serviços até grandes programas, em quaisquer campos da
atuação humana, perpassando o individual, o coletivo, as esferas pública e privada.
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Essa procura incessante pela excelência, faz surgir a meta-avaliação, que nada mais é do
que avaliar a avaliação realizada, uma prática igualmente antiga quanto à própria avaliação,
discutida durante a década de 60, quando avaliadores buscavam padronizar procedimentos e
critérios para uma meta-avaliação, ou avaliação de qualidade (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004).
Dessa discussão, surgiu, no final da década de 70, uma proposta ampla de diretrizes para
as avaliações sob a perspectiva da qualidade. O resultado do trabalho do Joint Committee foi o
Standards for evaluations of educational programs, projects, and materials, amplamente
valorizado no campo educacional, estendendo-se também a outros contextos (JOINT
COMMITTEE..., 1981).
As recomendações do Joint Committee totalizam um conjunto de 30 padrões e
definições, listagem de procedimentos e exemplos que servem como alerta para que alguns
riscos sejam evitados.
Segundo Schwandt (1989, p. 33-40), a meta-avaliação é uma metodologia para a
certificação da qualidade da avaliação por meio de um arcabouço de procedimentos, padrões e
critérios de julgamento que permite “emitir uma nova avaliação sobre o estudo avaliativo”. Isto
mostra que os seus resultados não estão necessariamente relacionados a falhas na avaliação
anterior e sim à melhoria de um processo.
Ao longo do processo da introdução da terminologia e utilização da meta-avaliação foi
inserido um quinto atributo, a responsabilização. Com esta introdução, a visão do Joint
Committee transcendeu àquela que se limitava a avaliação apenas como um mecanismo de
certificação para a efetividade, para a qualidade e para a credibilidade de avaliações; promoveu
pesquisa sobre as inadequações mais comuns cometidas por avaliadores, trazendo à minúcia
214 recomendações de rotinas e posturas emergentes a serem observadas e adotadas por todo e
qualquer avaliador em um processo avaliativo.
Assim a meta-avaliação é uma prática alicerçada em técnicas de aprimoramento em um
campo do saber que vem se constituindo desde a segunda metade do século XX.
1.1 Objetivo
O objetivo deste artigo é meta-avaliar a Avaliação Externa das Escolas, no período
compreendido entre 2011 e 2012, realizada pela Inspeção-Geral da Educação e da Ciência de
Portugal, publicada em relatório, tangencial à educação infantil, ao ensino básico e secundário
das escolas públicas. A escolha desse período acentuou-se por ser tratar de um marco no ciclo
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avaliativo daquele país, dando passagem a uma nova etapa de avaliação de sistemas
educacionais no país.
Nesta meta-avaliação, submete-se a Avaliação Externa das Escolas à análise apreciativa
da categoria de padrões utilidade propostos pelo Joint Committee.
1.2 Quem persegue a qualidade encontra a referência
A Avaliação Externa das Escolas – objeto deste estudo meta-avaliativo – apresenta a
preocupação do Governo de Portugal para com os resultados, a prestação dos serviços educacionais
e a liderança e gestão das unidades de ensino do país. Nessa perspectiva, esta meta-avaliação se
consolida numa oportunidade de (se):
 compartilhar uma metodologia de uma avaliação externa, possibilitando que leitor
conheça o panorama da avaliação de sistemas educacionais de Portugal;
 aprender e aprimorar acerca dos aspectos mobilizados pela equipe de avaliação, bem
como sua dimensão e foco, apresentando suscintamente como o programa de avaliação está
vinculado à avaliação organizacional;
 analisar a qualidade do material publicado;
 apresentar um possível caminho a ser implementado em outros contextos
educacionais, resguardados os valores e culturas locais.
Em razão disso, este estudo avaliativo tem como público-alvo educadores, atores da
administração pública, líderes, gestores, avaliadores, meta-avaliadores e demais interessados
em políticas educacionais e em avaliação, esperando que seu conteúdo converta-se em fonte de
compartilhamento de conhecimento e de continuidade na proposição da avaliação como
ferramenta audaciosa, capaz de contribuir para a melhoria o segmento em questão: educação.
2 DA PROPOSTA – A AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS
2.1.1 Estrutura Educacional de Portugal
O sistema educacional do país é regulado pelo Estado por meio do Ministério da
Educação e Ciência, que apresenta o sistema de educação pública como o mais usado e mais
bem implementado. Há também escolas privadas em todos os níveis.
Em Portugal, a educação é iniciada obrigatoriamente para todos os alunos aos seis anos
de idade. A escolaridade obrigatória termina quando o aluno completa 18 anos (12º ano de
escolaridade). Cada ano letivo está dividido em três períodos. No meio do 2º período existem
três dias de interrupção das atividades (recesso de carnaval), em que os professores realizam
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uma avaliação intercalar, a qual não é apresentada aos alunos, tendo em vista que esta avaliação
permite os professores avaliarem o desempenho dos alunos, podendo decidir se estes precisam
frequentar atividades de apoio como aulas de reforço, consultas com equipe multidisciplinar da
escola entre outros. O ensino básico consta de três ciclos: 1.º ciclo (1º ano ao 4º ano) - ao final,
são realizados exames nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática incluindo toda a
matéria; 2.º ciclo (5º e 6º ano); 3.º ciclo (7º ao 9º ano) e Torre Norte do Instituto Superior
Técnico.
O ciclo seguinte é designado por Ensino Secundário - abrange os 10º, 11º e 12º anos e
tem um sistema de organização próprio, diferente dos ciclos restantes.
Nos adultos, a taxa de alfabetização situa-se em torno de 95%. As matrículas para a
escola primária estão próximas de 100%. Cerca de 20% da população portuguesa em idade de
frequentar um curso de ensino superior o faz.
2.1.2 Agrupamento de escolas
A título de esclarecimento, o agrupamento de escolas é uma unidade organizacional,
dotada de órgãos próprios de administração e gestão, constituída por estabelecimentos de
educação pré-escolar e de um ou mais níveis e ciclos de ensino, a partir de um projeto
pedagógico comum, tendo por finalidades:
 facilitar o percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela escolaridade
obrigatória numa dada área geográfica;
 superar situações de isolamento das unidades e prevenir a exclusão social;
 potencializar a capacidade pedagógica das unidades integrantes e a otimização dos
recursos;
 garantir a aplicação de um regime de autonomia, administração e gestão, nos termos
determinados e
 valorizar e enquadrar experiências em curso.
Há critérios pré-definidos para a constituição de agrupamentos de escolas cujo processo
deve estar balizado na garantia de que nenhum estabelecimento fique em condições de
isolamento que desfavoreçam prática pedagógica de qualidade, conforme Decreto-Lei nº 115A/98 (PORTUGAL, 1998).

108

2.2 A avaliação externa das escolas
A escolha do relatório deu-se pelo perfil dos autores, ambos professores do ensino
público, mestrandos imbuídos da tarefa desta produção. Trata-se da Avaliação Externa das
Escolas em Portugal apresentada no relatório, no período compreendido entre 2011 e 2012, no
qual foram avaliados 231 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, tangenciais aos
jardins de infância e às escolas básicas e secundárias públicas, objetivando constituir um
contributo relevante ao desenvolvimento das escolas de Portugal. O relatório consta de nove
capítulos, com 100 páginas, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Síntese por capítulo do relatório da Avaliação Externa das Escolas
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Assunto
Apresenta o conceito da avaliação externa das escolas
Descreve a constituição das equipes de avaliadores e os procedimentos e instrumentos
adotados de captação de informação
Analisa as classificações atribuídas nos três domínios em avaliação, isto é, resultados, a
prestação dos serviços educacionais e a liderança e a gestão das unidades de ensino
Aborda os pontos fortes e as áreas de melhoria expressos nos relatórios de escola
Consta de análise da avaliação externa realizada em 20 agrupamentos de escolas e escolas
não agrupadas que, em setembro de 2007, celebraram com o Ministério da Educação
contratos de autonomia
Informa sobre a aplicação dos questionários de satisfação a alunos, pais e encarregados de
educação e a trabalhadores docentes e não docentes
Relata a avaliação do processo pelas escolas e pelos avaliadores
Trata dos aspectos relacionados ao desenvolvimento da atividade de avaliação externa das
escolas em 2012-2013
Expõe as considerações gerais sobre a avaliação externa das escolas em 2011-2012

Fonte: Os Autores (2015).

2.3 O RELATADO
2.3.1 Quem é a Inspeção-Geral da Educação e da Ciência?
A Inspeção-Geral da Educação e da Ciência (IGEC) foi criada em 1979. É responsável
pelo programa de Avaliação (Avaliação Externa das Escolas, Avaliação Externa dos Centros
de Formação de Associação de Escolas e Instrumentos de Apoio à Autoavaliação das Escolas)
o qual está inserido na estrutura da avaliação organizacional e pretende assumir-se como um
elemento para o desenvolvimento das escolas.
A IGEC é um grupo de trabalho com existência recente frente à história da inspeção
escolar de Portugal que se remonta ao século XVIII, exerce a sua atividade no âmbito da
educação pré-escolar e da educação escolar, com as suas modalidades especiais e de educação
extraescolar, nos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública - incluindo os
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respectivos agrupamentos e centros de formação de escolas - e das redes privadas, cooperativa
e solidária.

2.3.2 Imergindo na Avaliação
Segundo IGEC (2013), os objetivos da avaliação externa são a promoção do progresso
das aprendizagens e dos resultados dos alunos; potencialização da responsabilização em todos
os níveis, validando as práticas de autoavaliação das escolas; o fomento à participação na escola
da comunidade educativa e da sociedade local, e a contribuição para a regulação da educação.
Estes objetivos foram traçados pelo grupo de trabalho, publicado em suporte próprio e
oficial, levando em consideração ainda as recomendações do Conselho Nacional de Educação
para o aperfeiçoamento do modelo de avaliação externa das escolas.
Desta forma, evidencia-se a relevância da avaliação realizada para o sistema
educacional de Portugal, originando a estruturação de um quadro de referência do ciclo de
avaliação vigente, diferente do quadro dos anos anteriores, estruturado em três domínios:
Resultados, Prestação do serviço Educativo e Liderança e Gestão (Figura 1).
Figura 1 - Esquema conceitual da avaliação externa das escolas

Fonte: INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA (2013, p. 10).

2.3.3 Síntese da metodologia da Avaliação Externa das Escolas
Como o relatório da Avaliação Externa das Escolas é extenso, optou-se pela síntese,
focando nos pontos essenciais da metodologia afetos à operacionalização da avaliação externa: a
constituição das equipes avaliadoras, a seleção das escolas e os demais procedimentos adotados.
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Em relação ao primeiro, a equipe foi constituída por dois inspetores e um avaliador
externo à IGEC. No total, envolveu 80 inspetores e 66 peritos externos à IGEC, na sua grande
maioria docentes e investigadores do ensino superior.
Quanto ao segundo, 1015 estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico
e secundário foram mobilizados, sendo 19% do total dos agrupamentos (787) e a 28% das escolas
não agrupadas (283) que integraram a rede pública do Continente.
Já o terceiro ponto da metodologia, as informações foram captadas por meio de
 análise documental (documento de apresentação da escola, documentos estruturantes
da escola e relatório de autoavaliação);
 análise da informação estatística (perfil de escola e valor esperado);
 aplicação de questionários de satisfação;
 análise dos resultados obtidos e
 observação in loco (instalações e equipamentos; ambientes educativos) com contatos
também informais e entrevistas de painel.
Assim, a metodologia de trabalho da avaliação externa combinou um conjunto
diferenciado de fontes e processos de captação de informação, favorecendo a uma compreensão
mais profunda das escolas e das dificuldades que enfrentaram para prestar um serviço educativo
de melhor qualidade e de maior equidade.
Ao final, houve a emissão e o envio de relatórios estruturados em quatro capítulos –
Introdução, Caracterização da Escola/Agrupamento, Avaliação por Domínio, e Pontos Fortes e
Áreas de Melhoria a cada escola, com prazo para apresentação contraditório e de um plano de
melhoria por parte da escola. No total, foram apresentados 67 contraditórios e 2 recursos,
expressando o resultado da avaliação por meio da escala de classificação, em cinco níveis, conforme
IGEC (2013, p. 15-16):
Excelente – A ação da escola tem produzido um impacto consistente e muito
acima dos valores esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos
alunos e nos respectivos percursos escolares. A escola distingue-se pelas
práticas exemplares em campos relevantes.
Muito Bom – A ação da escola tem produzido um impacto consistente e acima
dos valores esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos
alunos e nos respectivos percursos escolares. Os pontos fortes predominam na
totalidade dos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais
generalizadas e eficazes.
Bom – A ação da escola tem produzido um impacto em linha com os valores
esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos
respectivos percursos escolares. A escola apresenta uma maioria de pontos
fortes nos campos em análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes.
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Suficiente – A ação da escola tem produzido um impacto aquém dos valores
esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos
respetivos percursos escolares. As ações de aperfeiçoamento são pouco
consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas limitadas da escola.
Insuficiente – A ação da escola tem produzido um impacto muito aquém dos
valores esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e
nos respectivos percursos escolares. Os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos
fortes na generalidade dos campos em análise. A escola não revela uma prática
coerente, positiva e coesa.

3 O PERCURSO METODOLÓGICO DA META-AVALIAÇÃO
Os autores tiveram contato com diversas avaliações, para proceder à meta-avaliação, de
modo a elucidar a produção de um relatório que reunisse a educação como cerne, bem como
uma fonte de inspiração em meta-avaliação. Após a leitura de diversos materiais, o objeto deste
estudo fora definido, ainda com contornos de dúvidas por não ser uma avaliação de origem
nacional. Finda esta etapa e escolhida a Avaliação Externa das Escolas, visando nortear a
atividade, deu-se a busca às equivalências, às aproximações e aos distanciamentos com o que
se é familiar no país, em termos de sistema educacional e em termos de avaliação, com vistas a
garantir uma meta-avaliação de acordo com o proposto.
Conceitos clarificados, aproximados e distanciados, outras fontes foram necessárias
para conduzir a elaboração deste estudo, visando à sua análise e à proposição de uma metaavaliação, a saber: as anotações de sala de aula e outras referências explicitadas na seção
pertinente.
Desafio posto transmutou-se nas fronteiras que limitam um artigo e com a primeira
experiência em meta-avaliar, proposto pela disciplina Meta-avaliação.
Assim, a estruturação deste artigo pautou-se em uma das cinco categorias de padrões de
qualidade definidos pelo Joint Committee com a finalidade de meta-avaliar a Avaliação Externa das
Escolas de Portugal: a utilidade por ser alicerce para se galgar qualquer propósito avaliativo.
A escolha pelos padrões de utilidade está fundamentada na demonstração primária com
a preocupação do atributo quanto à (ao):
 arcabouço de informação demandadas a todos os atores envolvidos e interessados na
avaliação;
 garantia da credibilidade na constituição da equipe de avaliadores;
 total vinculação de assistência e atenção aos interessados na avaliação em foco;
 constante negociação dos propósitos da avaliação e
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 seleção das informações de modo a atender às necessidades dos interessados
(stakeholders).
De acordo com o Joint Committee (2011), considerou-se que a avaliação deve estar
assentada na garantia da preservação dos valores individuais e coletivos subjacentes e
subordinados aos objetivos em juízo, constituindo-se ainda do registro formal e das
comunicações claramente descritivas de cada etapa até que se finde, dentro dos prazos préestabelecidos. Da mesma forma que a elaboração do relatório deve pautar-se firmemente pelas
possíveis consequências e influências que os resultados da avaliação promoverão.
No caso da categoria utilidade, são esses os padrões: credibilidade do avaliador, atenção
aos interessados (stakeholders), propósitos negociados, explicitação de valores, informação
relevante, produtos e processos significativos, comunicação e relatórios apropriados e no prazo
e preocupação com consequências e influências, desviando-se de falhas ou riscos que tornem
vulnerável a avaliação em parte ou na sua totalidade.
Dada a identificação dos padrões selecionados, a Avaliação Externa fora julgada,
considerando os seguintes níveis: atendido, parcialmente atendido, não atendido e não se
aplica, consoante a Lista de Verificação elaborada por Elliot (2014) e adaptada pelos autores
deste artigo, conforme os Quadro 2.

4 DO RESULTADO DA META-AVALIAÇÃO
Os resultados da meta-avaliação foram registrados, conforme o Quadro 4, de forma a
conferir o julgamento consoante cada padrão de qualidade selecionado.

4.1 Atendimento aos Padrões de Utilidade
O nível de atendimento da avaliação em relação aos padrões de utilidade consolidou-se
por meio de oito padrões de qualidade.
O primeiro padrão versa sobre a credibilidade do avaliador que diz respeito ao fato de
que as avaliações devem ser conduzidas por pessoal qualificado que estabeleça e mantenha
credibilidade no contexto da avaliação. No relatório da Avaliação Externa das Escolas fica
demonstrada a capacidade técnica dos avaliadores, dada a constituição da equipe por inspetores
da IGEC e avaliadores externos, na sua maioria docentes e investigadores do ensino superior.
Por ocasião da coleta de dados, a adesão e a confiança dos participantes se confirmam pelo
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envolvimento e número de respondentes aos instrumentos propostos: 208 escolas (90%) e 122
avaliadores (83,6%). Sob essa perspectiva, houve o atendimento ao padrão.
O segundo padrão, a atenção aos interessados (stakeholders), ao qual descreve que as
avaliações devem dedicar atenção a todos os indivíduos e grupos envolvidos no programa e por
elas afetados. Em função do conceito, constata-se o envolvimento de toda comunidade escolar,
percebendo-se, então, que se validou a escuta e a voz a todos os atores afetos a um sistema
educacional. Portanto é factível afirmar que o padrão foi atendido, conforme a Tabela 2, que
representa a amplitude de participação dos interessados.
Tabela 2 – Questionário de satisfação – amostra prevista e real
Amostra
prevista

Questionários
recebidos

Taxa de
resposta

Q1 - Docentes

28 124

22 374

79,6%

Q2 – Não docentes

9 342

8 359

89,5%

9 622

7 660

79,6%

56 644

42 554

75,1%

Q5 – Alunos do 1º ciclo de ensino básico

9 280

8 773

94,5%

Q6 - Alunos dos 2º e 3ºciclos de ensino básico
e ensino secundário

47 209

43 025

91,1%

Respondentes

Q3 – Pais e encarregados de educação –
crianças da educação pré-escolar
Q4 – Pais e encarregados de educação – alunos
dos ensinos básico e secundário

Fonte: INESPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA (2013, p. 39).

O terceiro padrão - propósitos negociados – explicita que os propósitos da avaliação devem
ser identificados e continuamente negociados com base nas necessidades dos stakeholders. Trata-se
do 2º ciclo das avaliações externas, tendo o primeiro compreendido o período de 2006 a 2011.
Nesse aspecto, grande parte dos participantes envolvidos nesta avaliação já tinha o
conhecimento da dinâmica do processo avaliativo e de seu significado para a educação daquele país.
Mesmo assim foram discutidos os propósitos da avaliação e sua dinâmica.
Os Gráficos 1 e 2 ilustram os aspectos do relatório e o grau de concordância ao
reconhecimento da contribuição da avaliação externa para autoavaliação das escolas. Fica evidente
que padrão foi atendido.
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Gráfico 1 Aspectos do relatório de avaliação externa

Fonte: INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA (2013, p. 53).

Pode-se observar que os percentuais para Estrutura do relatório, Adequação do estilo do
discurso aos diferentes leitores e Contributo para o plano de melhoria da escola se destacam
com níveis de concordância de quase 90%. Quanto aos aspetos de Justiça das apreciações e
Fundamentação das classificações, a percentagem de concordância (78,8% e 79,3%,
respectivamente) é mais baixa (Gráfico 1).
Gráfico 2 Contributos da avaliação externa para a autoavaliação da escola

Fonte: INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA (2013, p. 54).
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Os dados sugerem que o processo de avaliação externa representa um contributo
positivo para a autoavaliação das escolas em razão dos Instrumentos de trabalho, dos
Referenciais e da Metodologia (Gráfico 2). O percentual de respostas concordantes evidencia a
importância dos Referenciais (92,3% de respostas concordantes), da Metodologia (88,5%) e
dos Instrumentos de trabalho (83,7%).
O quarto padrão, explicitação de valores, identifica que as avaliações devem esclarecer
e especificar os valores culturais e individuais que fundamentam objetivos, processos e
julgamentos. No contexto da avaliação, apesar de ser possível admitir que os stakeholders
tinham clara compreensão de seu propósito, não há ênfase acerca dos valores culturais e
individuais a serem preservados. Parte das escolas expressa desconforto com o tempo destinado
à visita. Tempo esse julgado insuficiente para “captar o verdadeiro clima da escola”, segundo
IGEC (2013, p. 51). Em razão do exposto, esse padrão foi parcialmente atendido.
O quinto padrão, informação relevante, aponta que a informação obtida por meio da
avaliação deve servir às necessidades identificadas e emergentes dos stakeholders. Apesar de
haver notória compreensão da forma como os resultados podem contribuir para a melhoria das
missões das unidades de ensino, há um desconforto das escolas envolvidas quanto ao termo da
escala de avaliação valor esperado, em razão da pouca objetividade e clareza que o termo descreve
e representa, bem como o desconforto quanto à ausência da ficha de qualificação (ou ficha técnica)
dos indicadores, isto é, apontam pouca clareza dos critérios de julgamento.
Outro aspecto que que sensibilizou este padrão de qualidade foi o tempo de disponibilização
dos relatórios por parte da Inspeção-Geral da Educação e da Ciência às escolas, fragilizando o
cumprimento do plano de ação (compromisso entre as partes, registrado no relatório das escolas, já
sinalizado neste artigo). Assim, este padrão foi parcialmente atendido.
O sexto padrão, produtos e processos significativos, sinaliza que as avaliações devem
construir atividades, descrições e julgamentos, de modo que os participantes se sintam
estimulados a redescobrir, reinterpretar ou rever seus entendimentos e comportamentos. A
avaliação fora construída para ser inteligível a cada interessado, promovendo uma oportunidade
de encontro e participação. Os percentuais elevados de participação nas etapas, sempre acima
de 75%, são evidências desse envolvimento (Gráfico 3). Desta forma, a condução da avaliação
respeita a égide do padrão que foi atendido.
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Gráfico 3 - Caracterização dos contatos estabelecidos entre a escola e a IGEC

Fonte: INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA (2013, p. 51).

Os indicadores Facilidade de acesso aos interlocutores da IGEC e a Afabilidade no trato
mostram percentagens altos de concordância, acima de 99% se forem considerados os totais
dos níveis de concordo totalmente e concordo. Os indicadores Resposta em tempo útil e Clareza
e adequação da informação prestada retratam também níveis de concordância acima dos 97%.
O sétimo padrão, comunicação e relatórios apropriados e no prazo, expressa que as
avaliações devem atender às constantes necessidades de informação de seus vários públicos.
Há o encaminhamento e disponibilização dos relatórios, atendendo, por exemplo, a um dos
objetivos da avaliação externa proposto pelo IGEC (2013, p. 16) “que é o de fomentar a
participação na escola na formação educativa e da sociedade local, oferecendo um melhor
conhecimento público da qualidade dos trabalhos das escolas”. Além disso, toda documentação
é publicada nos suportes oficiais e estão à disposição de qualquer interessado, inclusive,
eletronicamente. Assim, o padrão foi atendido.
E por último, no oitavo padrão, preocupação com consequências e influências, nele se
afirma que as avaliações devem promover o uso responsável e adequado de seus resultados,
além de prevenir consequências negativas indesejáveis e má utilização. A utilização e a
influência da avaliação oportunizam aos avaliadores e aos stakeholders a abrangência e
compreensão do seu trabalho. A avaliação sistemática possibilita a capacidade de validar
programas e sinalizar mudanças que possam beneficiar os contextos, as políticas e as práticas.
Dessa forma, é admissível afirmar que as avaliações se tornam significativas quando
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contribuem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento individual, organizacional ou social. Neste
padrão, é possível verificar a importância e a relevância que a avaliação externa das escolas
promove com seus resultados, pois do universo das escolas respondentes, 97,1% considera que
os três domínios – Resultados, Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão – são
pertinentes à missão da escola. Fica evidente que o padrão foi atendido.
O Quadro 2 resume em que medida a Avaliação Externa das Escolas foi implementada
sob os padrões do Joint Committee para a categoria utilidade.
Quadro 2 – Nível de atendimento do relatório aos padrões de utilidade
Padrão de Avaliação

X

Parcialmente
atendido
-

Não
atendido
-

Não se
aplica
-

X

-

-

-

X
-

X
X

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

Atendido

U1 – Credibilidade do avaliador
U2 – Atenção aos interessados
(stakeholders)
U3 – Propósitos negociados
U4 – Explicitação de valores
U5 – Informação relevante
U6 – Processos e produtos
significativos
U7– Comunicação e relatórios
apropriados e no prazo
U8 – Preocupação com
consequências e influência
Fonte: Os autores (2015).

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Conclusivamente, a meta-avaliação da Avaliação Externa das Escolas atendeu parcialmente
à categoria de padrões de utilidade. No entanto, a parcialidade julgada pelos autores desta metaavaliação não fragiliza a consistência da Avaliação Externa das Escolas de Portugal, em respeito à
totalidade dos pressupostos e procedimentos adotados, conforme uma das mais respeitadas
associações de profissionais preocupados com a qualidade da avaliação - Joint Committee. Assim
se constituiu em uma avaliação de alta utilidade.
A parcialidade do atendimento a alguns padrões da categoria utilidade demonstra poucos
riscos a que avaliação externa fora exposta e o rigor desse processo conforme a referendada
associação.
Nessa perspectiva e visando potencializar ainda mais as práticas da avaliação externa
existentes das escolas de Portugal, sugere-se:
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1.

Facilitar encontros dos interessados, a fim de se examinar conjuntamente os planos da

avaliação pelo tempo necessário. Ponto fraco observado pelos stakeholders, para discutir como a
extensão e a força de seus valores podem favorecer a aprendizagem individual e organizacional.
2.

Explicitar o custo do projeto, chancelando o propósito da transparência autenticada

pelo perfil da IGEC, inclusive em sua forma de divulgação.
3.

Evidenciar o potencial retorno sobre o investimento, na relação custo X benefícios do

projeto.
4.

Apresentar ficha de qualificação dos indicadores.

5.

Precisar o conceito valor esperado, de forma a não gerar dúvidas no julgamento dos

avaliadores frente às unidades.
6.

Reprogramar os prazos de entrega dos relatórios às unidades e o tempo de execução

plano de ação.
7.

Apresentar o quadro de melhorias das unidades avaliadas no período anterior, no

confronto “antes e depois”, em um relatório ou plenária.
8.

Incluir uma avaliação externa para o desempenho dos alunos. Embora o desempenho

do estudante não seja o foco desta avaliação externa, mesmo se valendo dele como indicador de
avaliação, a Avaliação Externa das Escolas deveria propor uma avaliação de desempenho dos
alunos como uma das dimensões a serem avaliadas/comparadas, isoladamente. É fato que, ao
avaliar a prestação de serviços educacionais, o desempenho é uma das arestas, mas o desempenho
já avaliado, não o meta-avaliado.
9.

Introduzir nos questionários temas que possam evidenciar para as práticas de

sustentabilidade e acessibilidade, para as práticas em respeito à etnia, ao gênero, ao grau de
interferência da família entre outras.
10. Considerar unidades com bons resultados em avaliações anteriores, a fim de se
constatar (ou não) a manutenção dos resultados observados.
11. Apresentar os critérios para a governança das unidades, uma vez que a Liderança e a
Gestão é o domínio com melhor resultado.
12. Constituir a equipe de avaliadores com membros estrangeiros a esse processo,
buscando fomentar o princípio da interculturalidade, defendido inclusive pelo IGEC, por ser esse
transversal e necessário a qualquer forma de julgamento que implique qualidade.
Cabe destacar que a Avaliação Externa das Escolas consagrou-se como uma experiência
meritória, que se encerra para uma nova etapa que se inicia.
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Uma prestação de serviço, um projeto, um programa, um sistema ou uma política devem
estar impregnados de uma constante necessidade de melhoria para alinharem-se aos valores deste
milênio e aos pactos já travados em razão dessa realidade.
Por fim, há quase 10 anos, a avaliação externa das escolas de Portugal se constitui numa
uma ferramenta determinante na busca à excelência para as unidades de ensino, quanto aos
domínios em julgamento: resultados, prestação dos serviços educacionais e a liderança e a gestão.
Tal constatação é fruto da força de trabalho da Inspeção-Geral da Educação e Ciência,
estrategicamente alocada na estrutura de governo de Portugal.
Com isso, dilata-se o ensejo de que outros agentes envolvidos com políticas educacionais
possam se balizar na ação apresentada que persegue, de forma autêntica e eficaz, uma oportunidade
não só de melhoria como também de referência em Educação, por extensão, uma oportunidade de
fazer valer a cidadania.
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AVALIAÇÃO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E CUIDADO DA PRIMEIRA
INFÂNCIA NO BRASIL: uma meta-avaliação
Marcia Souza Gerheim16
Mariana Ferreira de Mello Silva17
Lucí Hildenbrand18
Resumo
O estudo teve por objetivo meta-avaliar a Avaliação de Política de Educação e Cuidado da
Primeira Infância no Brasil, por meio do relatório produzido pela mesma, à luz das
recomendações do Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. Assim, buscouse conhecer em que medida a apreciação descrita no relatório da referida avaliação mostra-se
com qualidade mediante aos padrões de utilidade e precisão. Para a obtenção dos dados do
estudo, foi elaborada uma lista de verificação composta por todos os padrões das duas
categorias selecionadas. De acordo com os resultados apresentados, pode-se inferir que a
Avaliação de Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância no Brasil demonstrou ser
útil, embora parcialmente precisa.
Palavras-chave: Meta-avaliação. Educação Infantil. Política Educacional Brasileira.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta a meta-avaliação da Avaliação de Política de Educação e
Cuidado da Primeira Infância no Brasil (BRASIL, 2009b), fruto da parceria firmada entre o
Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Básica e a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A associação destas entidades é decorrente
do compromisso global denominado Educação para Todos, instaurado no ano 2000. Seis metas
foram estabelecidas por este movimento internacional no intuito de melhorar a qualidade da
educação e assegurar que seu acesso seja universal e equitativo. Convencionou-se que o alcance
das mesmas deveria ocorrer até 2015 (UNESCO, 2014).
Especificamente em função da primeira dessas metas, idealizada como atendimento e
crescimento da educação infantil, os países participantes empenharam-se em diagnosticar a
situação sócio-educacional em que se encontravam. A referida avaliação deriva deste esforço.
Seu relatório foi levado a público em outubro de 2009, em Brasília, por meio de uma publicação
intitulada Política de Educação Infantil no Brasil (BRASIL, 2009a).
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Segundo a UNESCO (2014), o Brasil configura-se como um dos países envolvidos no
programa Educação para Todos que não atingiram efetivamente todos objetivos, apesar de ter
apresentado alguns avanços no campo da educação. Desta forma, a proposta de rever o
julgamento feito, reconhecendo seu mérito e suas limitações, fundamenta-se na possibilidade
de subsidiar o processo de tomada de decisão tangente aos acordos mundialmente firmados e
que deverão ser repensados futuramente.
Elliot (2011, p. 942) ensina que meta-avaliar implica em julgar a condução da avaliação,
que é seu objeto, segundo critérios definidos. Constitui-se assim na avaliação da avaliação, no
julgamento da qualidade de um processo que originalmente buscou,
Trazer à tona aspectos, dados e indicadores de que o objeto avaliado, seja ele
um projeto, um programa ou um serviço, é adequado, eficiente, eficaz ou
relevante, isto é, se demonstra ter algum valor ajuizado a partir de critérios
estabelecidos pelo avaliador ou ainda sugeridos pelos interessados nos
resultados da avaliação.

Nesse sentido, o ato de meta-avaliar requer atenção às necessidades de informação dos
sujeitos interessados e envolvidos na avaliação apreciada. Da mesma maneira, importa-se com
a relação estabelecida entre a finalidade, os objetivos, as metas, o planejamento, a execução e
os resultados do programa analisado, a fim de verificar seu desempenho e detectar seus pontos
fortes e fracos. Admite-se, pois, seu valor em estimular a relação entre prática e teoria.
A meta-avaliação exposta neste artigo, cujo objetivo pretende ajuizar a Avaliação de
Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância no Brasil por meio de seu relatório
(BRASIL, 2009b), contribui para a reflexão sobre tal procedimento nas perspectivas conceitual
e prática. Portanto, interessa a todos aqueles que são especialistas no assunto ou que estão se
preparando para sê-lo. Ademais, por se tratar de uma análise relacionada à educação infantil,
também é relevante aos estudiosos da área e temas afins.
2 EDUCAÇÃO E CUIDADOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: meta internacional e objeto
de avaliação
A educação no Brasil, tal como um direito de todos e dever do Estado e da família, está
institucionalizada no Art. 5 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2014a). Seguindo os
princípios da Lei Maior, para definir e regularizar o sistema de educação brasileiro, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) estabelece a Educação Infantil como
um direito público de atendimento à criança na primeira infância, isto é, de zero a seis anos de
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idade. Caracterizada como primeira etapa da educação básica, sua oferta, mesmo não
obrigatória, cabe aos municípios, com o apoio das esferas estadual e federal.
Em 2014, o Ministério da Educação e a Secretaria da Articulação e Sistemas de Ensino
divulgaram uma publicação denominada Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20
metas do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014b). Este documento mostra que, embora
o número de crianças em idade compatível com a primeira infância tenha diminuído em 14,7%,
a taxa de atendimento escolar, para a mesma faixa etária, cresceu de 27,1% para 43,5%, no
início do segundo milênio. Tais percentuais alinham-se com o compromisso assumido pelo país,
e outros 163 países, durante a Cúpula Mundial de Educação de 2000, realizada em Dakar,
Senegal. Esta aliança renovou os pactos assumidos na Conferência Mundial de Educação para
Todos, em 1990, em Jomtien, Tailândia, acrescentando, entre outros pontos, a preocupação com
a educação e cuidados na primeira infância (BRASIL, 2009b).
Uma das seis metas a serem alcançadas até o ano de 2015, por todos os países signatários
do Educação para Todos, consiste em expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança
pequena, com o foco naquelas mais vulneráveis e em maior desvantagem de condições de
existência (UNESCO, 2014; BRASIL, 2001). Consequentemente, a avaliação da política de
educação e cuidado da primeira infância no Brasil assume relevância internacional uma vez que
garante o cumprimento de tais metas.

2.1 O objeto da meta-avaliação e seu contexto
O Relatório de Avaliação de Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância no
Brasil (BRASIL, 2009b), foi primeiramente apresentado em Paris, em julho de 2006, pela Seção
de Educação Infantil e Inclusiva da Divisão de Educação Básica, do Setor Educacional da
UNESCO. Por meio dele, tornaram-se públicos os resultados obtidos pela avaliação, realizada
no período compreendido entre 2004 e 2005.
Desta avaliação, de iniciativa da UNESCO e da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), participaram a Indonésia, Cazaquistão, Quênia e Brasil,
que contou com o apoio da Secretaria de Educação Básica e do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
A publicação do referido relatório concorre não apenas para a ampliação de
conhecimentos sobre a educação infantil brasileira, mas também para a consolidação de
compromissos oficiais para com a primeira infância.
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O Ministério considera que a publicação do relatório de avaliação das políticas
públicas de educação infantil, concluído em 2006, e dos estudos específicos
que o subsidiaram é oportuna, por retratarem aspectos históricos, mostrarem
problemas estruturais, bem como o contexto e a situação da área no início dos
anos 2000. Constituem, dessa forma, importantes documentos de referência
para a formulação e o acompanhamento de políticas e programas de educação
infantil e, além disso, são úteis para a pesquisa e a construção do
conhecimento acadêmico no tema das políticas para a infância. (BRASIL,
2009a, p. 7- 8).

A avaliação sobre a qual versa o relatório foi executada em três etapas. A primeira delas
constituiu-se na elaboração de um documento que reuniu informações gerais sobre a situação
da educação infantil no Brasil, denominado Background Report (Relatório de apoio). O
segundo momento envolveu visitas a determinadas cidades que foram realizadas por uma
comissão avaliadora. Finalmente, a última etapa consistiu na emissão de um parecer por estes
especialistas a partir do produto obtido com a efetivação das etapas anteriores. O Brasil optou
por limitar a avaliação à política de educação infantil, cuja metodologia foi embasada por
estudos de uma equipe de especialistas brasileiros, composta por pesquisadores da área,
representantes da Secretaria de Educação Básica, do INEP e do escritório da UNESCO no país.
Na ocasião, abordaram-se as quatro temáticas fundamentais referentes às políticas e serviços
de educação e cuidado com a primeira infância: competências das instâncias governamentais,
indicadores de acesso e condições de oferta, qualidade e financiamento.
O desenvolvimento metodológico da avaliação prosseguiu incluindo levantamentos de
campo em um sistema estadual e em nove municípios das diferentes regiões, a fim de
caracterizar a diversidade nacional. No período compreendido entre 2 e 13 de maio de 2005, a
referida equipe visitou creches e pré-escolas situadas nas cidades de Brasília (Distrito Federal),
Recife (Pernambuco), Sobral (Ceará), Blumenau (Santa Catarina), Rio de Janeiro e São
Gonçalo (Rio de Janeiro). Também foram incluídas na lista de locais a serem visitados as
entidades que prestam serviços não-formais à primeira infância e as instituições de formação
de professores. Nesta etapa, levantou-se dados sobre os sítios inspecionados, como aspectos
socioeconômicos, faixas etárias, tipos de serviços prestados e implicações na política
educacional.
Durante a realização das visitas, a equipe avaliadora reuniu-se com autoridades
governamentais responsáveis pelo planejamento e implementação da política federal para a
educação infantil. Nesta instância, foram mobilizados, dentre outros, representantes do
Ministério da Educação e de ministérios das áreas afins, além das prefeituras dos municípios
referidos. As vozes de outros envolvidos no setor, como acadêmicos, representantes de
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organizações não-governamentais e associações comunitárias, foram igualmente contempladas.
A equipe de avaliação, composta de quatro especialistas renomados, sendo um do Brasil,
outro dos Estados Unidos e os demais da França, foi assessorada pelos escritórios francês e
brasileiro da UNESCO. O trabalho destes profissionais foi norteado por três pressupostos: o
desenvolvimento integral da criança é o propósito final da educação e do atendimento à primeira
infância; as políticas governamentais para a educação infantil devem ser firmemente favoráveis
aos pobres, priorizando a questão da desigualdade social; a educação infantil é o alicerce de um
aprendizado para a vida inteira.
Todo o trabalho decorrente do desenvolvimento descrito resultou na elaboração de um
relatório de avaliação. Neste, enumerou-se todos os aspectos observados e destacou-se as
questões basilares merecedoras de atenção prioritária por parte do governo.

2.2 O Relatório de avaliação de política de educação e cuidado da primeira infância no
Brasil
Ao longo de 87 páginas que compõem o relatório em questão, se apresenta uma série de
informações pertinentes à consecução da avaliação, favoráveis ao entendimento do processo.
Primeiramente, são expostos detalhes sobre o projeto liderado pela UNESCO/OCDE, bem
como as atividades avaliativas nele envolvidas. Após a introdução, o capítulo 2 traça o perfil
do país, considerando aspectos socioeconômicos, educacionais e referentes à primeira infância.
A partir da apreciação concluída, o capítulo 3 ocupa-se dos resultados obtidos. Sua organização
é pautada em quatro categorias: acesso, qualidade, coordenação e investimento. A primeira
aborda a oferta do atendimento à educação infantil; a segunda diz respeito à currículo,
instalações, recursos pedagógicos e formação de professores. A terceira narra aspectos
históricos e legais da responsabilidade administrativa e a última reporta-se aos tipos de
financiamentos existentes. No quarto capítulo, destinado à observações finais e recomendações,
há emissão de juízos de valor e sugestões que se referem sobretudo à política pública e,
especificamente, às ações classificadas como imediatas ou urgentes.
Para concluir, são listadas as referências utilizadas na elaboração do estudo. A título de
complementação da informação, estão dispostos três anexos: o cronograma de visita da equipe
de avaliação, as informações profissionais dos avaliadores e dados pertinentes à demografia,
economia, situação da mulher e educação que comparam o Brasil aos demais países
participantes do projeto da UNESCO/OCDE.
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2.3 O caminho metodológico percorrido
O processo de meta-avaliação da Avaliação de Política de Educação e Cuidado da
Primeira Infância no Brasil (BRASIL, 2009a), relatado no presente artigo, foi gerado em
resposta à solicitação da disciplina de Meta-Avaliação, do Curso de Mestrado Profissional em
Avaliação, da Fundação Cesgranrio, no ano de 2015. A atividade meta-avaliativa mostrou-se
como uma excelente oportunidade para aprofundar os conhecimentos desenvolvidos na
disciplina, a partir de sua aplicação prática.
A escolha do relatório examinado deu-se por tratar de assunto de relevância para uma
sociedade que busca seu desenvolvimento social, econômico e educacional. Além disso, esta
temática é de particular interesse às autoras que têm atuação profissional no campo da
Educação.
O procedimento adotado para a realização da meta-avaliação obedeceu à referência
conceitual proposta pelo Comitê Conjunto sobre Diretrizes para a Avaliação Educacional
(JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011a),
uma organização sem fins lucrativos formada a partir da coalisão de proeminentes associações
profissionais americanas e canadenses, em 1975, e comprometida com a definição e o
estabelecimento de categorias e padrões norteadores da qualidade de processos avaliativos
(JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, s/d).
Para Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 600), o Comitê Misto elaborou “(...) o
melhor quadro de referências que existe, de acordo com as quais tanto as avaliações quanto
outros conjuntos de critérios e diretrizes da meta-avaliação devem ser julgados.” A visão destes
autores é corroborada pelas palavras de Elliot (2011, p. 943):
Os procedimentos apropriados para a realização de meta-avaliações podem
variar de acordo com o tipo da avaliação realizada. A literatura apresenta
algumas possibilidades para a condução de meta-avaliações. Talvez o marco
de referência conceitual mais conhecido seja o produzido pelo Joint
Committee on Standards for Educational Evaluations [...].

Internacionalmente aceitos e utilizados como linguagem comum da área, os padrões
simbolizam as características consideradas básicas e indispensáveis a uma avaliação. São
agrupados em cinco categorias, a saber: utilidade, exequibilidade, adequação, precisão e
responsabilização.
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O presente estudo meta-avaliativo se orienta pelos padrões de utilidade e precisão.
Justifica-se a seleção destas duas categorias pela conformidade da proposição de cada uma à
natureza do objeto avaliado. Enquanto a primeira preocupa-se com o atendimento das
necessidades de informação dos interessados e com a ampla utilização dos resultados da
avaliação, a última prioriza aspectos técnicos essenciais à determinação do mérito e do valor
do foco da apreciação (JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL
EVALUATION, 2011a; 2011b; 2011c).
Após a leitura aprofundada do relatório, seu conteúdo foi analisado frente ao teor de
cada padrão de modo a verificar se este foi atendido, atendido parcialmente, não atendido ou se
aquele padrão simplesmente não se aplica ao ponto analisado. O julgamento foi feito à luz da
seguinte questão avaliativa: “Em que medida a apreciação descrita no relatório da Avaliação de
Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância no Brasil mostra-se com qualidade frente
aos padrões de utilidade e precisão?”. Para tal, uma lista de verificação constando de todos os
padrões das duas categorias foi utilizada.
Dentre as limitações encontradas durante o caminho metodológico percorrido destacamse as restrições impostas pelo tempo destinado para se realizar o estudo e o registro cuidadoso
do processo meta-avaliativo.

3 RESULTADOS DA META-AVALIAÇÃO
Os resultados da meta-avaliação são apresentados em dois momentos: no primeiro, os
referentes ao relatório da avaliação de Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância no
Brasil frente aos padrões de utilidade; e, no segundo, frente aos padrões de precisão.

3.1 Julgamento do relatório frente à Categoria de Utilidade
Os oito padrões que compõem a categoria de utilidade almejam “[...] aumentar a
probabilidade de a avaliação ter consequências positivas e influência significativa, à medida
que surjam oportunidades e necessidades no seu curso”. (JOINT COMMITTEE ON
STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011b, p. 4).
O Quadro 1 expõe os resultados da avaliação em relação aos oito padrões da categoria.
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Quadro 1 - O Relatório de avaliação de Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância
no Brasil frente aos padrões de utilidade
Padrão de Avaliação
U1 Credibilidade do Avaliador
U2 Atenção aos Interessados
(stakeholders)
U3 Propósitos Negociados
U4 Explicitação de Valores
U5 Informação Relevante
U6 Produtos e Processos
Significativos
U7 Comunicação e Relatórios
apropriados e no prazo
U8 Preocupação com
consequências e influências

Atendido

Atendido
Parcialmente

Não
atendido

Não se
aplica










Fonte: As autoras (2015).

O primeiro padrão da categoria, designado como U1 Credibilidade do Avaliador, dispõe
sobre a importância de haver profissionais qualificados na condução da avaliação de modo a
garantir a confiabilidade ao produto. No caso da avaliação estudada, a diversidade das
formações dos membros da equipe de avaliação, aliada à união de suas experiências
profissionais, foram bastantes para tornar os avaliadores críveis, estendendo, por conseguinte,
mérito às suas afirmações. Neste sentido, entende-se que o padrão foi atendido.
O segundo padrão, U2 Atenção aos Interessados (stakeholders), preza pela importância
da avaliação considerar todos os indivíduos e grupos envolvidos no programa sob apreciação,
sem esquecer também daqueles afetados por ela. No relatório analisado, a preocupação da
avaliação em cobrir ao máximo as características brasileiras faz-se nítida. Observou-se uma
seleção variada de sujeitos, locais de visitação e de fontes de informação. Entretanto, consta no
referido registro que a Região Norte não pode ser contemplada por motivo de restrição de
tempo. Dado que esta região congrega também populações indígenas, repletas de
especificidades importantes para a definição do Brasil, entende-se que a oportunidade de
conhecer melhor como se organiza a educação infantil nesta área foi perdida. Sendo assim, crêse que o padrão foi parcialmente atendido.
Os objetivos da avaliação são o tema do terceiro padrão da categoria, cujo título é U3
Propósitos Negociados. Segundo ele, os propósitos da avaliação devem ser reconhecidos e
ajustados às necessidades dos stakeholders de modo contínuo. Fruto de uma iniciativa
internacional, a avaliação da Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância no Brasil foi
guiada pelos três pressupostos gerais, mencionados no capítulo anterior, estabelecidos pelo
projeto UNESCO/OCDE a todos os seus participantes. No entanto, estes foram conjugados às
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questões particulares do Brasil de modo a garantir que suas especificidades e necessidades
fossem contempladas. Desta forma, pode-se afirmar que o padrão foi atendido.
Explicitação de valores é o nome recebido pelo quarto padrão de utilidade. Este padrão
é assertivo ao estabelecer que os princípios culturais e individuais que fundamentam a avalição
devem ser especificados. O modo como a informação é comunicada no relatório da avaliação
apreciada reflete os ideais que a sustentam: justiça social e igualdade de gênero. A preocupação
com estas convicções permeia todo o documento, desde os objetivos às recomendações.
Portanto, nota-se o atendimento do padrão.
O próximo padrão, U5 Informação Relevante, defende que os dados processados pela
avaliação devem estar a serviço das necessidades dos stakeholders. Conforme preconiza o Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation (2011b), a relevância da informação
avaliação depende do seu nível de conexão aos propósitos do julgamento, da credibilidade de
suas fontes e da legitimidade dos processos empregados para coleta e análise de dados. Tais
requisitos fizeram-se presentes no relatório, objeto desta meta-avaliação. Em vista disso, o
quinto padrão é mais um dos que foram atendidos nesta categoria.
O padrão U6 Produtos e Processos Significativos comunica que as atividades,
descrições e julgamentos decorrentes das avaliações devem incentivar seus participantes a
redescobrirem ou reverem seus entendimentos e comportamentos. O resultado da avaliação,
objeto deste estudo, promove um diagnóstico da situação da educação infantil brasileira, um
retrato de significativo papel na compreensão da realidade do país. Além disso, a indicação de
revisão das políticas públicas brasileiras faz parte das recomendações. Isto posto, afirma-se que
o padrão U6 foi atendido.
“As avaliações devem atender às constantes necessidades de informação de seus vários
públicos” (JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION,
2011b, p. 1). É o que declara o padrão U7 Comunicação e Relatórios Apropriados e no Prazo.
Um avaliador não deve reter os resultados até a finalização das atividades envolvidas no
processo avaliativo. Longe disso, sua responsabilidade é garantir disponibilidade de
informações importantes aos stakeholders na medida em que estas se fazem necessárias.
Igualmente, este profissional não deve ignorar o valor que a comunicação constante entre ele e
os principais interessados no julgamento assume na tomada de decisão quando adaptações de
cronograma e de ações são inevitáveis.
O relatório examinado não menciona como se dava o processo de comunicação entre os
avaliadores e os representantes das entidades solicitantes da avaliação. Tampouco foram
declarados os prazos a serem cumpridos na execução da avaliação. Logo, por falta de
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evidências, não é possível afirmar se o padrão foi atendido ou não.
O último padrão da categoria Utilidade valoriza o uso responsável e adequado dos
resultados das avaliações. O padrão U8 Preocupação com Consequências e Influências também
destaca o mérito das avaliações em evitar efeitos negativos e a má utilização de seu produto.
Os resultados alcançados e as recomendações proferidas pelos juízes da avaliação da Política
de Educação e Cuidado da Primeira Infância no Brasil proporcionam o conhecimento das
fragilidades relativas à educação infantil brasileira e sugerem estratégias possíveis na promoção
do desenvolvimento integral da criança pequena. Representa, pois, uma palpável contribuição
para o aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais desta nação. Fez-se evidente o
atendimento do padrão.

3.2 Julgamento do relatório frente à Categoria de Precisão
Semelhantemente à categoria de Utilidade, a de Precisão é formada por oito padrões,
que fazem alusão aos “[...] componentes específicos da avaliação que devem ser precisos”
(JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011c, p.
1). Juntos, eles indicam como minimizar inconsistências, distorções e concepções equivocadas,
fatores capazes de prejudicar a exatidão das avaliações.
Na sequência, o Quadro 2 mostra como se portou o objeto meta-avaliado quando
confrontado aos padrões de precisão.
Quadro 2 - O Relatório de avaliação de Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância no Brasil
frente aos padrões de precisão
Padrão de Avaliação
P1 Conclusões e Decisões
Justificadas
P2 Informação Válida
P3 Informação Fidedigna
P4 Explicitação das Descrições
do Programa e do Contexto
P5 Gerenciamento da
Informação
P6 Análises de Delineamentos
(designs) Sólidos
P7 Explicitação do Raciocínio
da Avaliação
P8 Comunicação e Relatório

Atendido

Atendido
Parcialmente

Não
atendido

Não se
aplica










Fonte: As autoras (2015).

Conhecido como P1 Conclusões e Decisões Justificadas, o primeiro padrão da categoria
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diz que a cultura e o contexto nos quais se insere a avaliação devem ser considerados para
justificar as suas conclusões e decisões. Tal qual o padrão U3 Propósitos Negociados, da
categoria Utilidade, o primeiro padrão de precisão também foi atendido, uma vez que as
constatações e recomendações da avaliação estudada respeitam o contexto cultural e social do
Brasil.
O próximo padrão é o P2 Informação Válida. Ele determina que “A informação da
avaliação deve servir aos propósitos pretendidos e sustentar interpretações válidas” (JOINT
COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011c, p. 1). As
informações fornecidas no relatório meta-avaliado são suficientes e apresentam abrangência
necessária para atender aos propósitos da avaliação. Inclusive, ele contém uma relação de notas
técnicas que explica o significado de palavras e expressões inerentes ao contexto da avaliação
a fim de facilitar a compreensão do leitor. Configura-se, assim, o atendimento do padrão P2.
P3 Informação Fidedigna apresenta-se como o padrão subsequente. Sua enunciação
refere-se à produção de informações suficientemente confiáveis e consistentes pelos
procedimentos da avaliação. Entende-se que a avaliação sob análise apresenta o grau desejável
de fidedignidade. O atendimento deste padrão justifica-se pela variedade e confiabilidade de
fontes de informação perseguida: visitas de campo pelos avaliadores; colaboração de
especialistas, autoridades e outros interessados no assunto; e, uso de dados oficiais.
O quarto padrão é designado P4 Explicitação das Descrições do Programa e do
Contexto. Para ele, os programas e seus respectivos contextos devem ser documentados com
rigorosa minúcia nas avaliações. A complexidade de um programa é fator crucial no seu
detalhamento: quanto maior ela é, maior a necessidade de explorar seus principais
componentes. Esta é uma característica da avaliação da Política de Educação e Cuidado da
Primeira Infância no Brasil. Tendo em vista a disposição informações sobre o perfil do país no
seu relatório e de dados contextuais à avaliação em forma de anexos, pode-se afirmar que este
padrão foi claramente atendido.
As avaliações devem servir-se de métodos sistemáticos de coleta, revisão, verificação e
armazenamento das informações. Isto é o que advoga o padrão P5 Gerenciamento da
Informação. A avaliação apreciada neste artigo utilizou como metodologia a combinação das
abordagens qualitativa e quantitativa, uma estratégia que possibilitou a cobertura satisfatória de
todas as perspectivas envolvidas em seu contexto. Contudo, o seu relatório apresenta algumas
inconsistências de redação, tais como uso de nomenclaturas diferentes para se referir ao mesmo
assunto e informações tardiamente citadas que dificultam o bom entendimento do que se propôs
a comunicar. Estas imperfeições não prejudicam a compreensão do texto, mas impedem a sua
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efetiva coerência. Em decorrência disso, declara-se o atendimento parcial do padrão P5.
O próximo padrão a se observar é P6 Análises e Delineamentos (designs) Sólidos, cujo
argumento baseia-se no uso de delineamentos tecnicamente adequados e análises apropriadas
aos propósitos estabelecidos nas avaliações. Deve-se reconhecer que não foram poucos os
esforços empenhados na realização do estudo meta-avaliado mediante à magnitude do cenário
brasileiro. Entretanto, mesmo com um planejamento sistemático e bem documentado, uma das
cinco regiões brasileiras, a Norte, não foi representada. Por este motivo, julga-se que o padrão
teve atendimento parcial.
O sétimo padrão de precisão é o Explicitação do Raciocínio da Avaliação. Ele anuncia
que “A fundamentação da avaliação, desde informações e análises até resultados,
interpretações, conclusões e julgamentos, deve ser clara e completamente documentada”
(JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011c, p.
1). Além disso, ele sustenta que o alicerce dos julgamentos e conclusões deve ser um raciocínio
sólido e explícito. Neste sentido, assume-se o pleno atendimento deste padrão porque todas as
informações acerca da ideologia condutora da avaliação estão registradas no relatório.
Finalmente, o último padrão da categoria: P8 Comunicação e Relatório. Seu texto
dirige-se às comunicações das avaliações, que devem ter escopo adequado e evitar concepções
equivocadas, distorções e erros. No caso estudado, apesar de o relatório apresentar informação
suficiente sobre o processo desenvolvido e sobre o contexto da avaliação, este padrão foi
atendido parcialmente. A razão disto é a mesma explicitada para o padrão P5 Gerenciamento
da Informação: pecar na coerência do texto. Seja qual for a causa desta falha, as pequenas
incongruências existentes prejudicam a precisão do documento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
A seguir, são relatadas as considerações finais e recomendações acerca do objeto deste
estudo - a Avaliação de Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância no Brasil.
4.1 Considerações Finais
As constatações da presente meta-avaliação foram estabelecidas a partir da construção
de respostas à questão avaliativa, que buscou saber em que medida a avaliação descrita no
relatório mostra-se com qualidade frente aos padrões de utilidade e precisão. Para cada
categoria estudada, foram verificados os níveis de atendimento aos padrões estabelecidos.
No tocante aos oito padrões de utilidade, seis foram atendidos (Quadro 1). O padrão U2
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Atenção aos Interessados (stakeholders) teve seu atendimento classificado como parcial porque
não houve a participação de nenhum município da Região Norte na avaliação. Em
contrapartida, o relatório não pode ser confrontado ao padrão U7 Comunicação e Relatórios
Apropriados e no Prazo por deixar de apresentar evidências relativas ao teor desta diretriz.
Com relação aos oito padrões de precisão, cinco foram atendidos e os demais atendidos
parcialmente (Quadro 2). Os padrões P5 Gerenciamento da Informação e P8 Comunicação e
Relatório tiveram seu atendimento parcial em função da falta de harmonia textual notada no
relatório da avaliação apreciada. Já para o P6 Análises e Delineamentos (designs) Sólidos, a
motivação deste julgamento foi a mesma aplicada ao segundo padrão de utilidade:
desconsiderar no planejamento um de seus principais interessados.
Dado que não houve ocorrência de padrões não atendidos em nenhuma categoria, podese afirmar que o objeto meta-avaliado apresenta nível satisfatório de qualidade. Destacam-se,
nele, três principais virtudes:
I. Destinar-se a um propósito essencialmente relevante;
II. Oferecer uma gama de informações válidas, confiáveis e de interesse público;
III. Produzir um documento final organizado e didático.
Seus pontos fortes são incontestáveis, ainda que a existência de stakeholders
negligenciados e de falhas na redação do relatório aponte para fragilidades de planejamento,
execução e comunicação do processo avaliativo. Diante do exposto, conclui-se que a avaliação
da Política de Educação e Cuidado da Primeira Infância no Brasil manifesta-se útil, embora
parcialmente precisa.
Convém reconhecer que os padrões de avaliação não apenas orientam o julgamento de
programas, mas também o seu contínuo aprimoramento. Neste sentido, este estudo apresenta
algumas sugestões, visando contribuir para que o projeto avance no sentido da qualidade e que
auxilie os stakeholders envolvidos em processos decisórios. Vale destacar, ainda, que, como
observaram Worthen, Sanders Fitzpatrick, ao citar Cronbach, “uma função importante do
avaliador é esclarecer, não ditar, a decisão a ser tomada” (2004, p. 161).
Consoante os autores citados, a transmissão da informação assume papel fundamental e
imperativo em todas as fases da avaliação. Porém, eles explicam que “[...] em parte alguma a
clareza da comunicação é mais crucial do que durante a preparação do relatório. A qualidade
dessa comunicação vai determinar se a mensagem do avaliador é transmitida de forma clara ou
truncada”. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 571).
Adicionalmente, Guba e Lincoln (2011) aconselham que o avaliador não deve se render
à conveniência encontrada em estender resultados de uma realidade para outra, pois estes “[...]

133

raramente apresentam generabilidade em um sentido que se possa considerar significativo [...].
Quando os resultados obtidos em um local são transplantados para outro, [...], eles raras vezes
exibem ‘adequação’ [...]” (p. 297).
Em vista do que foi exposto, recomenda-se:
a. Devotar especial rigor na produção do relatório, mirando alcançar clareza de
comunicação e evitar incongruência de informações.
b. Ampliar o estudo avaliativo a todas as regiões brasileiras, garantindo que tanto seu
planejamento quanto a sua execução não sejam excludentes.
Por fim, embora não se proponha explorar as razões disso, faz-se procedente observar
que “É muito raro ver um avaliador pedir a um especialista externo para avaliar suas atividades
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 612)”. Tal consideração, reflexo do
contexto onde a prática meta-avaliativa ainda é embrionária, aponta para a importância que tal
procedimento seja desempenhado a partir de critérios reconhecidos e por uma equipe de
consultores especializados.
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AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DE CONTAMINAÇÃO EXTRÍNSECA DE
SABONETES LÍQUIDOS E ANTI-SÉPTICOS NO PROCESSO DE USO EM
HOSPITAIS BRASILEIROS DA REDE SENTINELA: uma meta-avaliação
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1 META-AVALIAÇÃO: EXERCÍCIO DE AFINAÇÃO
Afinar um instrumento não é uma das tarefas mais fáceis para o músico que integre uma
orquestra. Afinal, ele precisa ajustar o som emitido a um padrão estipulado. Para tal, ouve,
ajusta e tenta novamente até chegar ao som harmonioso que faz tão bem aos ouvidos.
Refletir sobre meta-avaliação é um exercício de afinação; nela, existe a busca da
qualidade do processo avaliativo mediante o atendimento a critérios relevantes, que também
funcionam como diretrizes da avaliação. Para Furtado e Lapperière (2010, p. 696), a metaavaliação “[...] pretende estabelecer um julgamento de valor, com critérios pré-definidos, com
base em informações existentes ou construídas sobre uma determinada avaliação (em curso ou
já realizada) [...] subsidiando eventuais tomadas de decisão”.
A meta-avaliação tem por finalidade ajudar a melhoria da qualidade da avaliação,
maximizando seus efeitos no contexto em que está inserida. Avaliações mal conduzidas podem
suscitar percepções equivocadas e decisões que prejudiquem tanto o andamento de programas,
projetos e atividades, quanto o atendimento às necessidades dos interessados e envolvidos
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Em 1981, o Joint Commitee on Standards Educacional Evaluation publicou a primeira
versão de padrões de avaliação de programas, que,

Representam um esforço conjunto e prolongado de várias organizações e
associações norte-americanas e canadenses, ligadas à educação e à avaliação.
A finalidade desse empreendimento foi produzir, em uma linguagem clara e
de fácil apreensão, diretrizes que pudessem tanto servir de orientação para a
elaboração de projetos avaliativos de programas ou de outros objetos de
avaliação, quanto para a execução deles próprios, e até para a meta-avaliação
que se volta para o julgamento de avaliações realizadas. (ELLIOT, 2011, p.
950).

Discente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
Discente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
21
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Em 1994, a segunda edição contou com o patrocínio de 15 associações e organizações
e, ainda, com a colaboração de uma grande equipe de profissionais envolvidos diretamente no
projeto (ELLIOT, 2011). A terceira edição, publicada em 2011, reuniu 30 padrões agrupados
em cinco categorias: utilidade, exequibilidade, adequação, precisão e responsabilização. Ao
longo deste curso, os padrões foram sendo ampliados e refinados, de modo a se tornarem aptos
a orientar o julgamento de qualquer estudo avaliativo quanto à sua qualidade e, em decorrência,
informando acerca da credibilidade da avaliação.
A meta-avaliação, pois, torna-se necessária à avaliação, vez que esta pode ter incorrido
em alguma tendenciosidade:
As decisões que um avaliador toma sobre o que examinar – que métodos e
instrumentos usar, com quem conversar e a quem ouvir -, tudo isso influencia
o resultado da avaliação. Até a história pessoal do avaliador, suas preferências,
seu treinamento profissional e sua experiência [também] afetam a maneira de
conduzir o estudo. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 593).

Por isso, o papel que a meta-avaliação cumpre é muito mais do que dizer se foram
aplicados os métodos ou instrumentos próprios e de maneira correta. Na verdade, cumpre-lhe
auxiliar e justificar o aumento da confiança dos gestores e orientar com consistência e
propriedade os tomadores de decisão (HEGLER; TORRES, 2009).
Como meta-avaliações pressupõem a seleção e a apreciação de uma avaliação realizada,
declara-se que o objeto a ser meta-avaliado é o relatório da Avaliação da dinâmica de
contaminação extrínseca de sabonetes líquidos e anti-sépticos no processo de uso em hospitais
brasileiros, da Rede Sentinela (SERUFO, 2007). Por meio deste processo, busca-se verificar se
a avaliação citada possui ou não qualidade frente aos padrões de julgamento estabelecidos. No
caso deste estudo, foram escolhidos os das categorias de utilidade e adequação.

2 OLHANDO A PARTITURA: a meta-avaliação a ser executada
Afinado o instrumento, o músico olha para sua partitura e, a partir daquelas notações
musicais, se prepara para o grande momento: o concerto. A realização de uma meta-avaliação
também pressupõe um caminho a seguir, uma metodologia de trabalho que guie e oriente o
avaliador. Nesse sentido, buscou-se apresentar, nesta seção do artigo, a metodologia utilizada
para esta meta-avaliação.
Segundo Serufo (2007, p. 5), “As infecções relacionadas à assistência à saúde
representam grave problema de saúde pública mundial”. Nesse contexto, o conhecimento sobre
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as formas como se dão esses eventos de contaminação, bem como os fatores de risco que
venham a desencadeá-los são imprescindíveis no controle e prevenção das infecções. Portanto,
o objetivo do referido estudo descrito por Sefuro (2007) foi avaliar a dinâmica de contaminação
extrínseca de sabonetes líquidos e anti-sépticos no processo de uso em hospitais brasileiros, da
Rede Sentinela.
De forma abreviada, pode-se afirmar que, na referida avaliação, o monitoramento do
processo de uso de sabonetes líquidos e anti-sépticos desenvolveu-se em quatro etapas. Na
primeira, buscou-se avaliar as características dos hospitais da Rede Sentinela e selecionar
grupos com diferentes particularidades técnico-operacionais, de modo a identificar a
necessidade ou não da utilização de procedimentos especiais, para fins da futura coleta de
dados.
Na segunda, visto a diversidade das condições técnico-operacionais existentes nos
hospitais selecionados, um treinamento junto aos gerentes de risco desses hospitais foi
ministrado durante o Seminário de Controle de Infecção Hospitalar organizado pela ANVISA,
com o intuito de padronizar os procedimentos de coleta dos materiais a serem analisados.
Na terceira, depois de identificadas as diferentes etapas do processo de utilização de
sabonetes líquidos e anti-sépticos, as amostras foram coletadas por cada hospital, tendo em vista
a realização de testes laboratoriais para detectar microrganismos. Na última etapa, a análise dos
resultados dos testes, acumulados em banco de dados, permitiu traçar o perfil geral dos hospitais
quanto ao grau de contaminação por microrganismos em sabonetes líquidos e anti-sépticos.
Além disso, foi possível identificar pontos críticos do processo de utilização dos referidos
materiais, tendo em vista tanto a implementação de boas práticas, quanto o uso racional de
sabonetes líquidos e anti-sépticos nos serviços de saúde.
Como instrumento de avaliação, foi construído um questionário que indagou acerca dos
procedimentos de uso de sabonetes líquidos e anti-sépticos nos hospitais da Rede. O
questionário misto é composto por 24 questões relacionadas a todos os processos envolvidos
desde a compra até o consumo final dos dois materiais. O instrumento buscou conhecer os
dados de identificação do hospital, as áreas críticas do hospital e o nome do profissional
responsável pelo fornecimento das informações. Dos 40 hospitais catalogados para participar
do estudo, 27 enviaram 1196 amostras de materiais para análise, distribuídas de acordo com as
áreas críticas identificadas a partir dos resultados fornecidos pelos questionários: Centro de
Tratamento Intensivo adulto, Unidade de Tratamento Intensivo neonatal, berçário, pronto
atendimento e outros (SERUFO, 2007).
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Segundo Serufo (2007), os resultados demonstraram um significativo número de
amostras contaminadas 9,4%, sendo que os sabonetes líquidos são os mais afetados em relação
à contaminação.
Com uma única exceção, não foram detectados microrganismos nos produtos originais
e coletados antes do manuseio. Este fato levou o estudo a inferir que as contaminações não
decorreram de falhas no processo de fabricação, mas do descumprimento da ausência
estabelecida ou da ausência de rotina para o correto manuseio dos produtos. O estudo constatou
haver incapacidade gerencial dos hospitais para lidar com maior comprometimento frente à
contaminação dos materiais em apreciação. Apontou para a necessidade urgente de se
normatizar o uso e manuseio de anti-sépticos e sabonetes líquidos nos hospitais da Rede, a partir
do treinamento dos profissionais encarregados das tarefas. Destacou que, muitas vezes,
funcionários da limpeza e de empresas terceirizadas desconhecem que atitudes simples podem
colaborar para a prevenção de surtos de contaminação nos hospitais e para a preservação da
vida. E que, em função disto, estes também devem ser devidamente esclarecidos.
Tendo em vista que o conteúdo presente no relatório de Avaliação da contaminação
extrínseca de sabonetes líquidos e antissépticos em hospitais da Rede Sentinela (SERUFO,
2007) serviu ao embasamento de decisões relativas à formulação de políticas públicas, por parte
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entende-se que a meta-avaliação ora apresentada
também sirva à mesma agência quando informa acerca da qualidade de processo avaliativo de
seu interesse, que pode ser aplicado em outros contextos no sentido de avaliar a dinâmica de
contaminação em outros hospitais.
A metodologia adotada para fins da meta-avaliação contemplou as seguintes etapas:
estudo e análise do relatório, identificando as ideias centrais e secundárias por ele relacionadas;
estudo dos padrões de utilidade e adequação, considerando descrição, justificativa,
esclarecimento, implementação e riscos (JOINT..., 2011); apreciação do Relatório à luz do teor
dos padrões, segundo quatro níveis de julgamento (atende, atende parcialmente, não atende,
não se aplica), devidamente justificados. A fim de facilitar a apresentação dos resultados, fezse uso de lista de verificação, que explicita o padrão, por categoria, bem como o nível de
julgamento atribuído pelo estudo à avaliação.
Embora o Joint Comittee... tenha definido cinco padrões de julgamento para o processo
de meta-avaliação, foram utilizadas, neste estudo, apenas as categorias de utilidade e
adequação. A justificativa das escolhas deu-se por que “[...] a utilidade é condição sine qua non
para qualquer proposta avaliativa.” (GALVÃO; PEREIRA; NETTO, 2013, p. 8). Ainda que as
outras categorias sejam importantes, sem utilidade não há sentido para a realização de uma
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avaliação (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Por se tratar de uma avaliação
que buscou relativa à área de saúde, percebeu-se, também, a necessidade de se verificar em que
medida as questões éticas estavam presentes na avaliação. Para tanto, foi escolhida a categoria
adequação, pois a mesma refere-se “ao que é apropriado, válido, legal, correto, aceitável e justo
na avaliação.” (JOINT COMITTEE..., 2011).
Os padrões de utilidade, em um total de oito, traduzem a preocupação em transmitir aos
interessados (stakeholders) no programa informações úteis que sirvam aos propósitos da
avaliação. Para tanto, o conjunto dos padrões de utilidade busca fundamentar a forma pela a
avaliação será utilizada, assim como aumentar a probabilidade de a avaliação ter influências
significativas e consequências positivas em outros contextos (JOINT COMITTEE..., 2001).
A seguir, o Quadro 1 apresenta a descrição de cada padrão da categoria utilidade,
considerado na presente meta-avaliação.
Quadro 1 – Descrição dos padrões da categoria de utilidade
Título
U1 Credibilidade do Avaliador

U2 Atenção aos Interessados (stakeholders)

U3 Propósitos Negociados

U4 Explicitação de Valores

U5 Informação Relevante

U6 Produtos e Processos Significativos
U7 Comunicação e Relatórios Apropriados e no
Prazo
U8 Preocupação com Consequências e
Influências

Descrição
As avaliações devem ser conduzidas por pessoal
qualificado que estabeleça e mantenha credibilidade
no contexto da avaliação.
As avaliações devem dedicar atenção a todos os
indivíduos e grupos envolvidos no programa e por elas
afetados.
Os propósitos da avaliação devem ser identificados e
continuamente negociados com base nas necessidades
dos stakeholders.
As avaliações devem esclarecer e especificar os
valores culturais e individuais que fundamentam
objetivos, processos e julgamentos.
A informação obtida por meio da avaliação deve servir
às necessidades identificadas e emergentes dos
stakeholders.
As avaliações devem construir atividades, descrições
e julgamentos, de modo que os participantes se sintam
estimulados a redescobrir, reinterpretar ou rever seus
entendimentos e comportamentos.
As avaliações devem atender às constantes
necessidades de informação de seus vários públicos.
As avaliações devem promover o uso responsável e
adequado de seus resultados, além de prevenir
consequências negativas indesejáveis e má utilização.

Fonte: JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION (2011).

Os padrões de adequação, em um total de sete, enfatizam o atendimento às questões
éticas, morais e legais necessárias à qualidade da avaliação. Segundo Elliot (2011, p. 952),
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“esses padrões são relativos ao bem estar das pessoas envolvidas na avaliação ou que possam
ser afetadas por seus resultados.” Na sequência, o Quadro 2 relaciona o título de cada padrão à
sua descrição.
Quadro 2 – Descrição dos padrões Categoria Adequação
Título
A1 Orientação Responsiva e Inclusiva

A2 Acordos Formais

A3 Respeito e Direitos Humanos

A4 Clareza e Equidade

A5 Transparência e Abertura

A6 Conflitos de Interesses

A7 Responsabilidade Fiscal

Descrição
As avaliações devem ser responsivas aos
stakeholders e as suas comunidades.
Os acordos da avaliação devem ser negociados
de modo que as obrigações fiquem explícitas, e
sejam considerados os contextos culturais, as
necessidades e as expectativas dos clientes e de
outros stakeholders.
As avaliações devem ser planejadas e
conduzidas com a preocupação de proteger os
direitos humanos e a legalidade, e manter a
dignidade de participantes e outros stakeholders.
As avaliações devem ser inteligíveis e justas, ao
tratar dos propósitos e necessidades dos
stakeholders.
As avaliações devem fornecer a todos os
stakeholders descrições completas das
constatações, limitações e conclusões, a não ser
que isso represente violação das leis ou das
convenções sociais.
As avaliações devem identificar franca e
honestamente e trabalhar conflitos de interesses,
sejam reais ou disfarçados, que possam
comprometer a avaliação.
As avaliações devem prestar contas de todos os
recursos despendidos e cumprir processos e
procedimentos ficais determinados pela lei.

Fonte: JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION (2011).

Em relação às limitações metodológicas desta meta-avaliação, podem-se citar a
restrição do tempo para a produção do artigo ante o término do período letivo da disciplina
Meta-avaliação do Curso de Mestrado Profissional da Fundação Cesgranrio, bem como a
impossibilidade de acesso aos avaliadores, responsáveis pelo estudo, de modo a viabilizar a
obtenção de informações não claramente explicitadas no relatório.

3 A MÚSICA VAI COMEÇAR: é hora de meta-avaliar
Com base nos procedimentos descritos na metodologia deste artigo, procedeu-se à metaavaliação da Avaliação da dinâmica de contaminação extrínseca de sabonetes líquidos e antisépticos no processo de uso em hospitais brasileiros da rede sentinela (SERUFO, 2007). Como
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destacado anteriormente, este estudo meta-avaliativo concentra-se na análise de duas categorias
de padrões, as de utilidade e adequação.
Os resultados são apresentados separadamente, por meio de quadros que explicitam o
grau de atendimento do Relatório aos padrões de qualidade das duas categorias consideradas.
Julgamento quanto aos Padrões de Utilidade
A utilidade de uma avaliação pode ser percebida pelo grau de satisfação das
necessidades dos interessados no programa em relação a todo o processo e os resultados
advindos dessa avaliação (JOINT COMITTEE..., 2011). Nesse sentido, o Quadro 3 descreve
os resultados do julgamento do relatório em relação aos padrões da categoria utilidade.
Quadro 3 – Julgamento do relatório quanto aos padrões de utilidade
Padrões de utilidade
U1 - Credibilidade do Avaliador
U2 - Atenção aos Interessados (Stakeholders)
U3 - Propósitos Negociados
U4 - Explicitação de Valores
U5 - Informação Relevante
U6 - Processos e Produtos Significativos
U7- Comunicação e Relatórios Apropriados e no
Prazo
U8 – Preocupação com consequências e influências

A

PA

NA

NSA

X
X
X
X
X
X
X
X

Legenda: A- Atendido PA – Parcialmente atendido NA – Não atendido NSA – Não se aplica.
Fonte: As Autoras (2015).

A partir da leitura dos dados do Quadro 3, destaca-se, em seguida, o atendimento dos
padrões. O padrão Credibilidade do Avaliador foi atendido na medida em que o monitoramento
do processo de uso de sabonetes líquidos e anti-sépticos foi realizado por uma equipe
qualificada, com credibilidade no contexto da avaliação. O relatório avaliativo indicou que as
metas estabelecidas no projeto foram atingidas e se deram como fruto da determinação da
equipe de colaboradores e da participação ativa das instituições envolvidas.
Considerou-se que o padrão Atenção aos Interessados (stakeholders) foi atendido ao se
observar, pela avaliação, que foi dedicada atenção a todos os indivíduos e grupos envolvidos
no programa e, por ela, afetados. Para os stakeholders - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, responsável pelo Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar, do
Ministério da Saúde, o estudo avaliativo apresentou informações suficientes para possíveis
tomadas de decisões quanto a políticas públicas na área de saúde, bem como disponibilizou aos
hospitais participantes dados sobre como a instituição se encontra no que concerne ao processo
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de aquisição e utilização dos materiais avaliados.
Quanto ao padrão Propósitos Negociados, pode-se afirmar que o mesmo foi atendido
devido ao fato dos propósitos terem sido identificados com base nas necessidades dos
stakeholders, desde o início do processo de avaliação. Destaca-se que, neste estudo foram
apontadas claramente, as prioridades para atender a necessidades significativas da avaliação.
Assim, com as necessidades satisfeitas, não apresentaram-se limitações ou ameaças às
operações, à tomada de decisões e à viabilidade do processo.
O atendimento ao padrão Explicitação de Valores deveu-se ao fato de, no relatório,
estarem esclarecidos e especificados os valores culturais e individuais que fundamentam
objetivos, processos e julgamentos. As contribuições dos stakeholders foram consideradas, no
estudo avaliativo, independentemente do status na estrutura do processo avaliativo. No processo
metodológico, foram envolvidos todos os hospitais voluntários, com o encaminhamento dos
questionários, pela ANVISA, no IX Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e
Epidemiologia Hospitalar. Ao dedicar atenção a todos os stakeholders envolvidos, o avaliador
demonstra claramente que considera importante examinar os valores presentes no contexto do
programa, seja quem for que os esteja expressando.
Considerou-se que o padrão Informação Relevante foi atendido, pois a informação
obtida por meio da avaliação deve servir às necessidades identificadas e emergentes dos
usuários quando o estudo avaliativo indica que a responsabilidade pelo Programa Nacional de
Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde passou para o âmbito de atuação da
Anvisa, em 1999. Desde então, de acordo com o relatório, tornou-se prioridade o
desenvolvimento e a disseminação de recomendações de prevenção, para aplicação em todo o
Brasil, assim como de instrumentos que viabilizassem a sua implantação, sendo imprescindível
o diagnóstico da situação atual do controle de infecções no território nacional, para
embasamento e direcionamento dessas ações.
O atendimento ao padrão Processos e Produtos Significativos deveu-se aos resultados
julgamentos resultantes da avaliação terem estimulado seu uso. Para tanto, indica-se, no estudo
avaliativo, que se criou banco de dados no programa EPI-info 6-3 para análise dos resultados.
Testes estatísticos indicados para as análises comparativas serão utilizados quando pertinentes.
Todas essas informações estão disponíveis aos stakeholders, que, por sua vez, fazem uso desses
dados quando necessário.
Quanto ao padrão Comunicação e Relatórios Apropriados e no Prazo, pode-se afirmar
que o mesmo foi atendido, quando o estudo descreve a forma como foi conduzida a discussão
do projeto e a forma de divulgação dos resultados, nos prazos acordados, com os hospitais
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colaboradores. Além disso, a comunicação entre os avaliadores e envolvidos durante o processo
avaliativo foi realizada de forma contínua. Logo, a avaliação atendeu de modo oportuno e
contínuo às necessidades de relato e comunicação dos stakeholders.
Quanto à Preocupação com consequências e influências, não foram mencionadas
informações sobre o atendimento a este padrão no relatório, não podendo, assim, as autoras
formarem conclusões sobre o mesmo.

Julgamento quanto aos Padrões de Adequação
Os padrões da categoria adequação respondem às questões éticas necessárias ao
embasamento de uma avaliação. Em seguida, o Quadro 4 ilustra o desempenho da avaliação
frente à esta categoria.
Quadro 4 – Julgamento do relatório quanto aos padrões de adequação
Padrões de adequação
A1 – Orientação Responsiva e Inclusiva
A2 – Acordos Formais
A3 – Direitos e Respeito Humanos
A4 – Clareza e Equidade
A5 – Transparência e Abertura
A6 – Conflitos de Interesses
A7 – Responsabilidade Fiscal

A
X
X
X
X
X

PA

NA

NSA

X
X

Legenda: A- Atendido PA – Parcialmente atendido NA – Não atendido NSA – Não se aplica.
Fonte: As autoras (2015).

O padrão Orientação responsiva e inclusiva foi atendido na medida em que buscou
atender às necessidades dos stakeholders envolvidos na avaliação. Para a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, responsável pelo Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar,
do Ministério da Saúde, o Relatório oferece subsídios para a tomada de decisão no que se refere
à adoção de políticas públicas em saúde. Aos hospitais envolvidos, oferece um panorama de
como a instituição tem se portado em relação ao processo de aquisição e utilização de sabonetes
líquidos e anti-sépticos e quais os procedimentos tem a adotar para evitar ou, até mesmo,
erradicar a contaminação desses materiais.
Quanto ao padrão Acordos formais, verificou-se que o mesmo foi atendido em virtude
de a equipe responsável ter apresentado e discutido o projeto junto aos representantes dos
hospitais da Rede, durante Congresso ocorrido em 2005. É válido ressaltar que “acordos e
compromissos verbais também podem ser [considerados] legítimos. ” (JOINT COMITTEE...,
2011).
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Considerou-se como atendido o padrão Respeito e Direitos Humanos, uma vez que foi
detectada a preocupação da equipe de avaliadores em submeter o projeto em questão ao
conhecimento dos Comitês Institucionais de Ética em Pesquisa, dos hospitais selecionados.
Embora o objeto da avaliação não tenha envolvido, nesta instância, assistência médica à
paciente, a atenção dos avaliadores evidencia a postura favorável ao padrão.
O padrão Clareza e Equidade foi considerado atendido por terem sido verificadas a
comunicação frequente entre avaliadores e stakeholders durante o processo avaliativo e a
preocupação de tornar claros todos os procedimentos utilizados na avaliação.
O atendimento ao padrão Transparência e abertura deveu-se ao fato de terem sido
mencionadas no relatório as principais fontes de apoio à avaliação, no caso, o convênio com a
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a FUNDEP (Fundação Nacional de
Pesquisa). Além disso, o relatório descreve a forma como foi conduzida a discussão do projeto
com os hospitais colaboradores e como os resultados seriam divulgados. O relatório menciona
que os resultados apresentados preservaram a identidade dos hospitais participantes. Os
resultados individuais de cada hospital foram entregues à ANVISA para encaminhamento a
cada instituição participante. Destaca-se que o atendimento a esse padrão “favorece a aceitação,
a credibilidade, a utilização e a precisão.” (JOINT COMITTEE..., 2011).
Quanto aos padrões que foram considerados como não atendidos, cumpre destacar que
foram consideradas as informações presentes no relatório, o que em certa medida, pode oferecer
um julgamento parcial dos padrões. Em relação ao padrão Conflitos de interesses (A6), não está
explícita no relatório a existência de conflitos reais ou disfarçados, que possam ter
comprometido o andamento da avaliação, bem como de seus resultados. “Os conflitos de
interesses, porém, quando não identificados e administrados, podem prejudicar os outros
atributos

de

uma

avaliação

de

qualidade:

utilidade,

exequibilidade,

precisão

e

responsabilização.” (JOINT COMITTEE..., 2011). Como exemplo, o relatório cita que mais de
50% das amostras testadas são provenientes de hospitais que deixaram de responder sobre a
ocorrência de surto recente em sua unidade. Essa situação poderia representar um conflito de
interesse que não foi tratado pelo relatório.
O padrão Responsabilidade fiscal, que traduz a importância da prestação de contas em
relação aos gastos realizados com a avaliação, foi considerado não atendido, visto o relatório
não sinalizar a existência de um procedimento de prestação de contas. Como foi realizado um
convênio com instituições governamentais, infere-se a existência de gastos e que os mesmos
devessem ser claramente discriminados, ou pelo menos, com uma indicação de como ocorreu
a prestação de contas dos recursos recebidos.
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4 A MÚSICA ACABOU: mas ainda não é o fim
Muitas vezes, durante a execução de uma música, percebe-se que a afinação do conjunto
fica prejudicada. Às vezes, é necessário interromper a música para que os músicos afinem seus
instrumentos e voltem a tocar. O papel da meta-avaliação é permitir a melhoria contínua dos
processos avaliativos de maneira que realmente respondam às necessidades das partes
interessadas e produzam resultados relevantes para embasar tomadas de decisões seguras.
Com base na meta-avaliação realizada da Avaliação da dinâmica de contaminação
extrínseca de sabonetes líquidos e anti-sépticos no processo de uso em hospitais brasileiros da
Rede Sentinela, descrita neste trabalho, verificou-se que sete dos oito padrões de utilidade foram
atendidos (U1, U2, U3, U4, U5, U6 e U7) e que apenas um padrão (U8) foi julgado como não
aplicável ao contexto da avaliação. Já em relação aos padrões da categoria adequação, cinco
padrões (A1, A2, A3, A4 e A5) foram considerados atendidos, enquanto dois foram julgados
como não atendidos (A6 e A7).
Esta meta-avaliação apontou que a categoria adequação não foi atendida em sua
totalidade e que por isso, algumas questões precisariam ser revisitadas pela avaliação,
principalmente no que se refere às questões de prestação de contas do programa, uma vez que
envolveu recursos de entidades governamentais, bem como a explicitação de conflitos de
interesses entre todos os stakeholders. Afinal,

Há que se considerar que no contexto de programas e políticas de saúde, a
avaliação traz, inexoravelmente, forte componente político, uma vez que estão
envolvidos atores com opiniões diversas e muitas vezes divergentes.
(FURTADO; LAPERRIÈRRE, 2010, p. 696).

Vale destacar que os procedimentos utilizados durante a condução da avaliação são
descritos com riqueza de detalhes e clareza, contribuindo para que sejam identificadas diversas
possibilidades de usos da avaliação como subsídio para tomada de decisão na instância
governamental, bem como a mudança de postura dos hospitais quanto aos procedimentos
adotados quanto ao uso de sabonetes líquidos e anti-sépticos.
Alguém já disse que não se toca afinado, mas afinando. A meta-avaliação é um exercício
contínuo de aperfeiçoamento do processo de avaliação com o objetivo de permitir que a
avaliação alcance o seu potencial (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Por isso,
é que esse trabalho meta-avaliativo, embora apresente resultados do julgamento de apenas duas
categorias de padrões, a saber, utilidade e adequação, permite a reflexão, por parte dos
avaliadores, da necessidade de se ampliar a discussão acerca dos conflitos de interesses
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envolvidos na avaliação e da necessidade de prestação de contas dos recursos despendidos
durante o processo.
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ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DE UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE DE
RISCO E VULNERABILIDADE: UMA META-AVALIAÇÃO
Andreia Ferreira de Oliveira22
Elaine da Hora dos Santos23

Resumo
A meta-avaliação caracteriza-se como um processo de descrição e julgamento de um estudo
avaliativo, fundamentada em padrões e critérios propostos e validados. O objetivo foi metaavaliar a dissertação “Adaptação transcultural da ferramenta de análise de riscos e
vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente: um estudo avaliativo”, dando continuidade
ao processo, já iniciado, de adaptação transcultural da ferramenta. A metodologia envolveu a
aplicação das categorias utilidade e adequação, empregadas pelo Joint Commitee on Standards
for Educational Evaluation. Os resultados apontaram que, na categoria utilidade, quatro padrões
foram atendidos totalmente, dois atendidos parcialmente e dois não atendidos. Na categoria
adequação, três padrões foram atendidos totalmente, um atendido parcialmente, dois não
atendidos e um não era aplicável. Outros padrões de avaliação como exequibilidade, precisão e
responsabilização devem ser levados em consideração em meta-avaliação futura, permitindo
um melhor julgamento sobre a qualidade deste estudo avaliativo.
Palavras-Chave: Meta-Avaliação. Adaptação Transcultural Instrumento. Avaliação de Risco.

INTRODUÇÃO
Um estudo avaliativo deve ser capaz de produzir informações e julgamentos necessários
para auxiliar as instâncias decisórias sobre como melhorar o desempenho de suas ações. Neste
sentido, a avaliação deve primar pela coerência e consistência entre princípios, padrões ou
diretrizes adotadas por profissionais ou instâncias governamentais (HARTZ, 2006 apud
FIGUEIRÓ et al., 2010).
Segundo Contandriopoulos (2011), uma das funções da avaliação é favorecer aos
processos de aprendizagem individuais e coletivos, podendo se tornar instrumento importante
de mudança e inovação. Busca fornecer dados cientificamente válidos e socialmente legítimos
sobre um produto, programa ou intervenção. Trata-se de uma ação que mobiliza recursos e
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atores em torno do aperfeiçoamento de decisões, não se limitando apenas ao fornecimento de
informações, mas emitindo juízos de valor.
Os resultados das avaliações nem sempre se traduzem em decisões, mas devem
contribuir para a elaboração de um julgamento válido sobre determinada situação,
influenciando positivamente a tomada de decisão. Quanto mais os tomadores de decisão
considerarem uma avaliação teoricamente bem fundamentada e pertinente, mais tenderão a
levar em consideração seus resultados. Do mesmo modo, para que a avaliação desempenhe
papel nas decisões e funcione como instrumento de mudança, é necessário que envolva o maior
número possível de atores (CONTANDRIOPOULOS, 2011).
No Brasil, a prática da avaliação ainda é incipiente e se observa a ausência de
dispositivos legais, diretrizes ou parâmetros que busquem claramente garantir a sua qualidade,
credibilidade e reconhecimento em diferentes contextos (HARTZ, 2006).
Segundo Furtado e Laperrière (2012), o Brasil ainda tem muito a caminhar para o
estabelecimento da avaliação como prática incorporada na gestão de iniciativas públicas e como
forma de prestar contas à sociedade dos recursos investidos na área social.
Neste sentido, a meta-avaliação assume especial importância ao levantar questões sobre
o que realmente está ocorrendo ou ocorreu com a avaliação desenvolvida, isto é, se gerou
resultados confiáveis passíveis de serem utilizados e se lançou mão de princípios e padrões
adequados, maximizando o trânsito entre a ação e a reflexão. Por meio dela, as informações
referentes às limitações e potencialidades da avaliação realizada aumentam a credibilidade dos
resultados, permitindo aos grupos de interesse julgá-los e contextualizá-los (PATTON, 1997).
A meta-avaliação – avaliação da avaliação – pode ser conceituada como um processo
de descrição e julgamento de um estudo avaliativo, fundamentada em padrões e critérios
propostos e validados por associações profissionais e outros organismos auditores. Estes
padrões podem funcionar como um checklist para que o avaliador assegure-se da coerência e
consistência dos procedimentos adotados no estudo avaliado (FIGUEIRÓ et al., 2010).
Por meio da meta-avaliação, verifica-se a coerência teórico-prática da pesquisa ou
avaliação com os padrões nacionais ou internacionais, definidos em favor do controle de
qualidade da avaliação(ões) (STUFFLEBEAM, 2001; WHORTHEN, 1997). O principal
desafio do processo consiste em verificar até que ponto o estudo avaliado responde aos
requisitos de mérito e atende as necessidades de informações dos interessados
(STUFFLEBEAM, 2001; WHORTHEN, 1997; WORTHEN et al., 2004; SCRIVEN, 1991 apud
FIGUEIRÓ et al., 2010).
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DESENVOLVIMENTO
O presente estudo procedeu à meta-avaliação da dissertação “Adaptação transcultural
da ferramenta de análise de riscos e vulnerabilidade da Fundação Kaiser Permanente: um estudo
avaliativo”. Trata-se de estudo que objetivou dar continuidade ao processo, já iniciado, de
adaptação transcultural da ferramenta.
A metodologia foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, especialistas educadores
do CBA, experientes na área de acreditação e gerenciamento de riscos hospitalares foram
consultados para que julgassem sobre a validade de conteúdo e a compreensibilidade da
Ferramenta. Na segunda, uma equipe de gerenciamento de risco hospitalar de uma instituição
pública, constituída por oito profissionais, respondeu o instrumento, pré-testando-o. Nesta
oportunidade, também, avaliou o grau de compreensão/clareza da ferramenta.
A primeira parte da dissertação ocupou-se da descrição do processo de gerenciamento
de risco, sua importância, além de iniciativas nacionais e internacionais e voltadas para área de
segurança de pacientes. Em seguida, detalhou o contexto de criação da ferramenta e sua
estrutura.
A metodologia apresentou a abordagem avaliativa centrada em especialistas, julgada a
mais própria ao estudo. Também resgatou bases teóricas acerca do processo de adaptação
transcultural de instrumentos de medidas e avaliação e as etapas já realizadas junto à
ferramenta: tradução, retradução e comitê de revisão. Houve detalhamento da forma pela qual
buscou e estabeleceu a validação de conteúdo e a checagem da compreensibilidade da
ferramenta, sendo a primeira sob a ótica dos especialistas e a segunda sob a ótica dos usuários.
Os resultados revelaram que, em relação ao grau de concordância dos especialistas, não
houve total convergência em relação à identificação dos riscos, que compõem a ferramenta. Na
validade de conteúdo, obteve-se a concordância esperada em relação à maioria dos riscos e/ou
eventos. Na etapa de julgamento dos especialistas, quanto à manutenção ou remoção dos
riscos\eventos, observou-se que tsunami, vulcão, nevasca e tornado foram excluídos do
instrumento porque se tratava de eventos não compatíveis com a realidade climática e estrutura
das instituições de saúde brasileiras. O risco/evento terrorismo, de natureza radiológica e
química, foi deslocado da dimensão materiais perigosos para dimensão humana. Furacão e
terremoto foram mantidos na ferramenta. Na pré-testagem, todos os usuários concordaram com
relação à baixa probabilidade de ocorrência dos riscos/eventos furacão, tornado, queda de neve,
geada, terremoto, seca, fogo selvagem, escassez de combustível, falha de gás natural, ameaça
de bomba, exposição interna a materiais perigosos e à exposição radiológica externa. O único
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risco/evento considerado com alta probabilidade de ocorrência foi o extremo de temperatura.
Quanto à avaliação do grau de clareza/compreensão da ferramenta, usuários e especialistas
concordaram ser satisfatório para o entendimento.
O estudo avaliativo permitiu estabelecer a equivalência semântica, uma das etapas a
serem cumpridas no processo de adaptação de uma ferramenta. Propôs a realização de
desdobramento futuro de forma que se estabeleçam a equivalência operacional e de mensuração
da ferramenta de gerenciamento de risco, de forma a permitir sua utilização no contexto
brasileiro.
Este artigo, que se configura como meta-avaliação, destina-se a profissionais
interessados nos campos da avaliação e da meta-avaliação em saúde. Sua elaboração ficou a
cargo da orientadora da dissertação em pauta. A metodologia baseou-se na utilização de
parâmetros e critérios de avaliação empregados pelo Joint Commitee on Standards for
Educational Evaluation (JCSEE). Os padrões adotados foram de duas categorias: utilidade e
adequação, permitindo avaliar em que medida a dissertação atendia a cada um dos padrões das
duas categorias.

RESULTADOS DA META-AVALIAÇÃO
O padrão de utilidade tem por objetivo assegurar que a avaliação estará a serviço das
necessidades de informação dos usuários intencionais. Já os padrões de adequação objetivam a
verificação do grau de apropriação, legalidade e aceitabilidade da avaliação (JOINT
COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011).
O Quadro 1 apresenta os itens analisados nos padrões utilidade e adequação, além do
julgamento realizado quanto ao atendimento ou não destes padrões no estudo em questão.

Padrão Utilidade
Neste padrão, a avaliação deve suprir as necessidades de informação prática dos grupos
de interesse (FURTADO; LAPERRIÈRE, 2012).

1 Credibilidade do Avaliador
As pessoas que conduzem a avaliação devem ser confiáveis e competentes, de forma
que os resultados encontrados tenha grau elevado de credibilidade e aceitação (FIGUEIRÓ et
al., 2010). O fato de dois profissionais envolvidos serem da área da saúde e especialistas em
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gerenciamento de risco e avaliação lhes tornou aptos ao exercício da avaliação, conferindo
crédito e valor aos resultados por eles apresentados. Deste modo, este padrão foi atendido.
Quadro 1- Padrões de Avaliação e escala de atendimento
Padrão de Avaliação
Utilidade
U1 – Credibilidade do Avaliador
U2 – Atenção aos Interessados (Stakeholders)
U3 – Propósitos Negociados
U4 – Explicitação de Valores
U5 – Informação Relevante
U6 – Processos e Produtos Significativos
U7– Comunicação e Relatórios Apropriados e
no Prazo
U8 – Preocupação com Consequências e
Influência
Adequação
A1 – Orientação Responsiva e Inclusiva
A2 – Acordos Formais
A3 – Direitos e Respeito Humanos
A4 – Clareza e Equidade (Justiça)
A5 – Transparência e Abertura
A6 – Conflitos de Interesses
A7 – Responsabilidade Fiscal

O padrão foi
parcialmente não foi não era
atendido
atendido
atendido aplicável
















Fonte: As autoras (2015).

2 Atenção aos Interessados
Este item diz respeito às pessoas envolvidas ou afetadas pela avaliação, de forma que
suas necessidades sejam atendidas (FIGUEIRÓ et al., 2010). No caso, trata-se da equipe de
profissionais que compõem um grupo de gerenciamento de risco de uma instituição de saúde
federal no Município do Rio de Janeiro. Neste sentido, o estudo meta-avaliado atendeu
parcialmente a este item, já seus resultados evidenciaram para a equipe local a necessidade de
avanços futuros da ferramenta: alcance das equivalências operacional e de mensuração e prétestagem envolvendo maior número de instituições. Logo, a utilização da ferramenta na
prevenção e planejamento, pró-ativos, de ações para a mitigação de riscos/eventos naturais,
tecnológicos, humanos ou relacionados a materiais perigosos no ambiente hospitalar ainda não
pode ser estabelecida.
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3 Propósitos Negociados
O objetivo da avaliação deve ser identificado e negociado continuamente com base nas
necessidades dos tomadores de decisões (FIGUEIRÓ et al., 2010). No caso do estudo
avaliativo, os objetivos são explicitados, porém não há menção quanto à negociação contínua
entre a autora do estudo e a equipe responsável pelo gerenciamento de risco da instituição onde
a ferramenta é utilizada. Desta forma, o atendimento parcial do padrão fica caracterizado.

4 Explicitação de valores
As perspectivas, procedimentos e justificativas utilizadas na interpretação dos
resultados da avaliação devem ser minuciosamente descritos, de forma que as bases para
julgamento de valor fiquem explicitadas (FIGUEIRÓ et al., 2010). No estudo meta-avaliado,
estes pontos foram destacados no momento das conclusões/recomendações/sugestões,
evidenciando que o padrão foi atendido.

5 Informação relevante
Este padrão versa sobre a importância da avaliação servir as necessidades identificadas
e emergentes dos tomadores de decisão (FIGUEIRÓ et al., 2010). Neste sentido, o estudo
apresentou o motivo da necessidade de adaptação da ferramenta americana e os ganhos
advindos deste processo, já que a mesma não havia sido submetida anteriormente a um processo
de adaptação para a cultura brasileira. Logo, este padrão foi atendido.

6 Processos e produtos significativos
Nos processos avaliativos, os participantes devem se sentir estimulados a rever seus
entendimentos e comportamentos (FIGUEIRÓ et al., 2010). O estudo avaliativo sob foco
aborda esta questão na medida em que realizou parte das etapas preconizadas no processo de
adaptação transcultural de uma ferramenta (equivalência semântica), evidenciando que ela
ainda não pode ser amplamente utilizada pela equipe de gerenciamento de risco de um
hospitalar específico. A equivalência operacional e de mensuração não foram alcançadas e são
essenciais para que todo o ciclo do processo seja finalizado e possa-se afirmar que o referido
instrumento foi adaptado transculturalmente. Este padrão foi atendido no estudo avaliativo.
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7 Comunicação e Relatórios apropriados e no prazo
Os achados de uma avaliação devem ser disseminados junto aos usuários intencionais
da avaliação, visando serem utilizados em momento apropriado (FIGUEIRÓ et al., 2010). O
estudo em questão não atende a este padrão na medida em que os seus resultados não foram
divulgados para a equipe de gerenciamento de risco na unidade hospitalar em questão.

8 Preocupação com consequências e influência
Este padrão não foi atendido, pois o estudo avaliativo não promoveu a utilização
responsável e adequada dos seus resultados, nem organizou estratégias preventivas das ações a
serem tomadas, de modo a resguardar o uso indesejável ou inadequado da ferramenta.

Padrão Adequação
1 Orientação responsiva e inclusiva
As avaliações responsivas e inclusivas devem levar em consideração as necessidades,
características, contextos e experiências de todos os tomadores de decisão envolvidos (JOINT
COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011). Neste caso,
o estudo meta-avaliado não apresenta esta característica já que não envolveu, durante seu
desenvolvimento, o grupo de gerenciamento de risco onde a ferramenta é utilizada.

2 Acordos Formais
Os acordos formais na avaliação permitem a explicitação dos direitos, responsabilidades
e expectativas das partes interessadas com relação ao objeto a ser avaliado (JOINT
COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011). No caso do
estudo em questão, este acordo ocorreu de forma menos formal (verbalmente), onde o grupo de
gerenciamento de risco da instituição que utiliza a ferramenta decidiu dar início ao processo de
adaptação. Como apenas parte das etapas foi cumprida, o referido grupo solicitou a avaliadora
dar continuidade ao trabalho. Logo, este padrão foi atendido.
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3 Direito e Respeito Humanos
O padrão direito e respeito humanos dizem respeito à obrigatoriedade do respeito e
proteção aos direitos humanos e integridade dos participantes envolvidos. Também está
relacionado às atitudes de honestidade e integridade dos avaliadores (JOINT COMMITTEE
ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011). No caso em apreciação,
este padrão foi parcialmente atendido, na medida em que fez uso de termo de consentimento
livre e esclarecido junto aos participantes, aos quais solicitou colaboração. Em contrapartida,
no tocante à menção aos aspectos atitudinais esperados dos avaliadores, o estudo não registra
considerações.

4 Clareza e Equidade
O padrão clareza e equidade dizem respeito à adequação da avaliação, devendo ser justa
e inteligível, incorporando as necessidades dos tomadores de decisão (JOINT COMMITTEE
ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011). No estudo meta-avaliado,
observou-se que os resultados e limitações foram descritos de forma clara e transparente,
reconhecendo-se que a utilização plena da ferramenta só poderá ocorrer quando a mesma for
submetida ao processo de avaliação das equivalências operacional e de mensuração. Com isso,
considerou-se que o padrão foi atendido.

5 Transparência e Abertura
Quanto ao padrão transparência e abertura, as avaliações devem fornecer, de forma
franca, todas as informações relacionadas às limitações, conclusões e recomendações, numa
atmosfera de honestidade (JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL
EVALUATION, 2011). Neste sentido, o estudo meta-avaliado atende a este padrão.

6 Conflitos de Interesses
Os conflitos de interesse existem quando há desejos, deveres e necessidades
concorrentes, afetando os tomadores de decisões e avaliadores (JOINT COMMITTEE ON
STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011). No estudo meta-avaliado, não
foram relatadas informações desta natureza, já que a avaliadora deu continuidade a um

155

processo, já iniciado, de adaptação transcultural da ferramenta, não havendo conflito de
interesse subjacente.

7 Responsabilidade Fiscal
Segundo o padrão responsabilidade fiscal, as avaliações devem não só prestar contas de
todos os recursos despendidos, mas também cumprir os procedimentos fiscais determinados
por lei (JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION,
2011). Este padrão não se aplica ao estudo meta-avaliado, uma vez que as etapas realizadas
foram mediadas por contato eletrônico com os especialistas ou cobertas financeiramente pela
avaliadora, quando de seu deslocamento à unidade hospitalar, onde foi aplicado o pré-teste da
ferramenta, não implicando, portanto, em prestação de contas.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Trata-se de trabalho relevante na área de gerenciamento de riscos, dada à escassez de
estudos científicos que utilizem ferramenta propícia para o cenário hospitalar brasileiro.
O processo de adaptação transcultural de instrumentos de avaliação tem adquirido força
e vem crescendo nos últimos anos em diversas áreas. No entanto, é incipiente a cobertura desta
prática na área de gerenciamento de riscos, justificando-se a importância do estudo metaavaliado.
O estudo meta-avaliado apresentou algumas limitações. A primeira diz respeito ao
acesso a ferramenta, já que o contato com a mesma foi favorecido por consultor internacional,
em momento de avaliação à instituição federal de saúde que a adota. Seu acesso não é
amplamente divulgado nos meios de comunicação existentes e seu acesso é restrito a alguns
grupos de profissionais que trabalham na área de gerenciamento de risco hospitalar.
A segunda limitação versa sobre o número de instituições participantes e região
geográfica envolvida na pré-testagem do instrumento. A inclusão de outros grupos de
gerenciamento de risco hospitalar, em diferentes regiões geográficas do país, poderia auxiliar
na melhor equidade e abertura, aprimorando o padrão adequação da avaliação.
Observou-se que, na categoria utilidade, dos oito padrões existentes, quatro foram
atendidos totalmente, dois padrões atendidos parcialmente e dois não foram atendidos
(comunicação/relatórios apropriados e no prazo, preocupação com as consequências e
influências). Na categoria adequação, dos sete padrões existentes, três foram atendidos
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totalmente, um atendido parcialmente, dois não atendidos (orientação responsiva e inclusiva,
conflitos de interesses) e um não era aplicável.
Acredita-se que estes resultados não comprometem a utilidade e adequação do estudo
ao fim a que se destina, ou seja, cumprir parte do processo de adaptação transcultural de
instrumento específico.
Logo, recomenda-se que outros padrões de avaliação como exequibilidade, precisão e
responsabilização sejam também levados em consideração em meta-avaliação futura do
presente estudo, de forma a permitir um melhor julgamento sobre a qualidade deste estudo
avaliativo.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO FORMULÁRIO PARA CONCESSÃO DE
BOLSA AUXÍLIO NA UFRJ: uma meta-avaliação
Carlos Eduardo de Marins, Universidade Federal do Rio de Janeiro24
Lucí Hildenbrand, Fundação Cesgranrio25

Resumo
O estudo apresenta a meta-avaliação do “Programa de Ações Afirmativas na UFRJ: avaliação
da qualidade do formulário adotado para a concessão de Bolsa Auxílio” (MARINS, 2014). Para
tal, faz uso dos padrões de avaliação do Joint Committee (2001), referentes às categorias
utilidade e adequação. Os resultados apontam o atendimento a cinco dos oito padrões da
primeira categoria e quatro, entre os sete, da segunda. No estudo, o único padrão atendido
parcialmente foi atenção aos interessados, de utilidade, devido a avalição não abarcado todos
os stakeholders. Padrões não atendidos foram cinco: três de utilidade (propósitos negociados,
preocupação com consequências e influências) e três de adequação (acordos formais,
responsabilidade fiscal e conflitos de interesse). A maior parte dos não atendimentos decorreu
da opção de a avaliação fazer-se apenas com um único segmento do conjunto dos stakeholders;
os demais, resultaram da especificidade da avalição. As recomendações destacam a importância
de as próximas avaliações, realizadas no âmbito dos Programas Ações Afirmativas, para fins
de concessão de Bolsa Auxílio X, adotarem a meta-avaliação como instrumento regular, capaz
de noticiar acerca da qualidade das avaliações favorecendo a sua melhoria.
Palavras-chave: Meta-avaliação; Assistência estudantil; Programa de Ação Afirmativa;
Avaliação de instrumento de medida.

1 SENTIDO, OBJETO E ESTRUTURA DA META-AVALIAÇÃO
A necessidade de certificação da qualidade dos estudos avaliativos têm fomentado a
utilização da metodologia em diversas áreas do conhecimento, destacando-se as de Educação e
Saúde com inúmeras produções acadêmicas e pessoal altamente qualificado. Por meio dela, a
avaliação planejada, em desenvolvimento ou concluída é tomada no todo ou em parte, que
remetem às atividades, ao processo ou aos produtos, visando julgar o seu grau de atendimento
a critérios de qualidade. Os critérios considerados neste processo podem ser definidos interna
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e externamente ao (grupo) avaliador, com base em estudos e/ou experiências que sejam capazes
de fornecê-los, e em seguida são justificadas as razões da(s) escolha(s).
No caso do presente estudo, consiste da meta-avaliação do estudo “Programa de Ações
Afirmativas na UFRJ: avaliação da qualidade do formulário adotado para a concessão de bolsa
auxílio” (MARINS, 2014) dada a importância social da concessão da Bolsa Auxílio para
graduandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujas dificuldades socioeconômicas
comprometem a realização e/ou continuidade da formação superior.
Além da apresentação desta parte inicial, o artigo conta ainda com três outras, a saber:
exposição da avaliação propriamente, incluindo o objeto e seu contexto, os procedimentos
metodológicos, resultados, conclusões e recomendações. Em seguida, mostram-se os resultados
da meta-avaliação em dois momentos: no primeiro, os que se informam o grau de atendimento
referem ao atendimento do estudo aos padrões da categoria utilidade e, no segundo, aos da
categoria adequação. Por último, são expostas as conclusões e recomendações da metaavaliação

2 UM OLHAR ATENTO À AVALIAÇÃO
O título da dissertação “Programa de Ações Afirmativas na UFRJ: avaliação da
qualidade do formulário adotado para a concessão de bolsa auxílio” (MARINS, 2014) explicita,
com clareza, o objetivo visado pelo estudo. As justificativas apresentadas para proceder a
avaliação da qualidade técnica do formulário, que serviu como mediador do processo seletivo,
apoiaram-se não só na inexistência de avaliação formal anterior, como também nas constantes
modificações porque passou o referido instrumento, ao longo do tempo. No caso, o caráter
formativo da avaliação foi considerado decisivo ao aprimoramento do formulário, tendo em vista
a realização de julgamentos particularizados, precisos e adequados a cada caso.
O contexto do estudo situou a subordinação administrativa da Divisão de Apoio ao
Estudante à Superintendência Geral de Políticas Estudantis da UFRJ, cabendo à primeira o
planejamento,

a coordenação e

o acompanhamento do curso dos programas e ações

institucionais, relacionados a estudantes oriundos

de grupos sociais menos favorecidos.

Também enfatizou a importância do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), na
efetivação dos Programas de Bolsas Assistenciais, nas Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES), do Brasil. Além disto, destacou a ampla modificação do panorama da assistência
estudantil, no país, decorrente tanto da expressiva evolução orçamentária do PNAES, no
período 2008-2013, quando do aumento quantitativo de bolsas concedidas.
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De seu turno, o estudo resgatou os princípios norteadores da política assistencial a
graduandos, na UFRJ, ocupados de garantir o apoio necessário à sua plena realização. Neste
sentido, observou que a conjugação entre os investimentos alocados pelo PNAES e pela UFRJ
evidencia o grau de importância que o poder público atribuiu à política de assistência estudantil.
Construído com base nos dados de 2014, o Gráfico 1 ilustra não só a demanda por bolsas
assistenciais, na Instituição, como também a demanda reprimida, resultante do indeferimento
às solicitações.
Gráfico 1 – Processo seletivo em 2014: candidatos inscritos e selecionados

Fonte: MARINS (2014).

A leitura do Gráfico 1 mostra que o atendimento às solicitações foi da ordem de 13%,
cabendo à demanda reprimida, por conseguinte, percentual próximo a 87%. Em continuação, o
Gráfico 2 enfatiza o número de Bolsas Auxílio concedidas por ano, no intervalo de 2007 a 2014.
Gráfico 2 - Quantitativo de Bolsa de Auxílio no período de 2007 a 2014

Fonte: MARINS (2014).
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Por meio do Gráfico 2, observa-se que, no período de sete anos, a elevação do
quantitativo de bolsas ofertadas foi de 260% e que a maior ascendência ocorreu de 2012 para
2013.
Ao finalizar a contextualização do objeto da avaliação, o estudo destaca que o processo
seletivo ocupado da concessão de Bolsa Auxílio principia-se com a divulgação de Edital no site
da Superintendência Geral de Políticas Estudantis, da UFRJ, e consta de duas etapas:
preenchimento e envio do formulário de inscrição, seguido de análise preliminar, e avaliação
documental. Informa ainda que,
Para Bolsa Auxílio no 01/2014, o benefício consiste na concessão de bolsa de
assistência financeira cujo valor atual corresponde a R$400,00, acrescido de
R$150,00 para transporte. Especifica, ainda, que não podem participar desta
seleção os alunos que optarem pelo Benefício Moradia ou que tiverem
ingressado na IES por meio da modalidade Ação Afirmativa, com recorte
socioeconômico, ou seja, alunos do ensino público, provenientes de famílias
de baixa renda. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO,
2013).

Para fins de caracterização do objeto avaliado, o estudo apresentou, em separado, as
duas partes do formulário, que atendem a etapas específicas: a primeira, relativa a informações
do candidato, foi desenvolvida com base em três figuras que remetem aos dados pessoais,
informações escolares e composição familiar. A segunda, destinada propriamente à avaliação
documental, também representada por figura, destaca os campos considerados nesta etapa do
processo. Em seguida, dois quadros foram elaborados de modo a revelar os campos pontuáveis
e não pontuáveis do formulário: o primeiro, com três colunas, exibe as nomeações dos campos,
as opções de entrada seguidas das pontuações que lhes são atribuídas; o segundo, relaciona os
títulos dos campos às suas descrições. Desta última etapa, resulta o deferimento ou o
indeferimento da solicitação.
O percurso metodológico estabelecido incluiu a definição da abordagem avaliativa centrada em especialistas, e a seguinte questão avaliativa: Em que medida o formulário
utilizado para a concessão da Bolsa Auxílio, na UFRJ, atende a padrões de utilidade, adequação
e precisão? A partir do estudo dos padrões definidos pelo Joint Committee on Standards for
Educational Evaluation (JOINT..., 2011), foram escolhidas categorias a serem contempladas
pela avaliação e seus respectivos padrões que constam dos parênteses: utilidade (Atenção aos
candidatos, Informações necessárias e Processos significativos), adequação (Orientação
responsiva e inclusiva, Respeito aos direitos dos candidatos e Clareza e equidade) e Precisão
(Informação válida e Informação fidedigna). Como o estudo não fez uso das demais categorias
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(exequibilidade e responsabilização), justificou serem inapropriadas para os propósitos
específicos da avaliação.
Na sequência, a construção do instrumento de avaliação selecionado foi relatada: uma
lista de verificação, composta por 15 itens, em consonância ao objeto do estudo e à questão
avaliativa. A lista foi validada por especialistas em Avaliação, da Fundação Cesgranrio, quanto
à técnica e ao conteúdo. A sua aplicação procedeu-se junto as oito assistentes sociais lotadas na
Divisão de Apoio ao Estudante (DAE) da UFRJ, responsáveis pelo deferimento ou
indeferimento da solicitação de Bolsa Auxílio. O ponto de corte estabelecido para se considerar
que o padrão foi atendido correspondeu a, no mínimo, a concordância de seis especialistas.
Por ocasião da coleta de dados, o estudo atentou às observações de Marconi e Lakatos
(2003) que destacam a importância de pesquisadores e avaliadores cumprirem um planejamento
cuidadoso, evitando o desperdício de tempo e facilitando, em simultâneo, o transcurso das
etapas seguintes. No processo de análise e interpretação dos dados, foram observadas as
recomendações de Silva (2005, p. 137):

O objetivo da análise é organizar os dados coletados de modo que forneçam
as respostas ao problema da [...] [avaliação]. A interpretação tem como
objetivo encontrar o sentido mais amplo das respostas, fazendo uma ligação
destas com os conhecimentos anteriores [...]. O modo de analisar e interpretar
varia conforme o plano de [...] [avaliação].

Para fins da análise quantitativa, o estudo fez uso de gráficos e tabelas, tal como
proposto por Santos (2013). No que se refere à análise qualitativa dos comentários feitos pelas
especialistas, a técnica adotada foi a análise de conteúdo sintetizadora, proposta por Mayring
(1983 apud FLICK, 2013): nela, há o parafraseamento dos comentários de mesmo significado,
bem como agrupamento e resumo das paráfrases similares. Os resultados obtidos por meio do
procedimento permitiram ao estudo conhecer em que medida o formulário atende, atende
parcialmente ou não atende aos padrões considerados na avaliação, tendo como ponto de corte
a avaliação positiva do formulário por, pelo menos, seis especialistas. Ao final, um gráfico
resumo mostrou o desempenho dos itens da lista de verificação em relação ao nível de
julgamento atende.
Considerações e recomendações acerca dos resultados foram geradas a partir do cotejo
entre as respostas dadas aos itens da lista de verificação e a questão avaliativa do estudo: Em
que medida o formulário utilizado para a concessão da Bolsa Auxílio, na UFRJ, atende a
padrões de utilidade, adequação e precisão?
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Os resultados demonstraram que o formulário atendeu a dois dos padrões adaptados:
Respeito aos direitos dos candidatos e Informação válida. Quanto aos padrões Processos
significativos, Clareza e equidade, e Informação fidedigna, o formulário os atendeu
parcialmente, pois apenas parte de seus itens atingiram o ponto de corte estabelecido. A
avaliação apontou a vulnerabilidade do formulário devido ao não atendimento a dois padrões
de utilidade – Atenção aos candidatos e Informações necessárias - e a um padrão de adequação
– Orientação responsiva e inclusiva.
As recomendações apontaram para a necessidade de aprimoramento do formulário no
que se refere aos seguintes aspectos:
 análise dos campos do formulário quanto a elementos significativos, como por
exemplo: número, ordenação, suficiência, diversidade, clareza, precisão, relevância e
pertinência de cada item e do conjunto deles;
 revisão do formulário quanto ao seu design, incluindo também elementos que, em
geral, são essenciais a instrumento de medida e avaliação: título, instruções gerais, instruções
específicas, se necessário, itens e itens complementares. No mesmo sentido, sugere-se a
incorporação de breve apresentação, mencionando a finalidade do formulário, bem como a
importância do seu correto e completo preenchimento;
 padronização do uso do formulário tanto por parte dos candidatos à Bolsa Auxílio,
quanto por parte das assistentes sociais, responsáveis pelo julgamento dos casos. Com estes
procedimentos, poderão ser criadas condições no sentido que garantam padronização dos
registros dos estudantes e o julgamento

uniforme por parte da equipe de avaliadores,

minimizando subjetividades;
 análise crítica da pontuação atribuída aos campos com representantes dos
stakeholders no sentido de se aferir a sua propriedade e precisão;
 identificação das falhas do sistema, por parte da equipe de desenvolvedores, de modo
que proponham soluções efetivas aos problemas com que se deparam os usuários diretamente
envolvidos no processo de concessão de bolsas.
A avaliação, ainda, recomenda que estudos similares ao apresentado sejam
desenvolvidos no âmbito da UFRJ de modo a favorecer o aprimoramento dos processos
seletivos relacionados à concessão de benefícios para os graduandos.
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3 META-AVALIANDO: juízos sobre a qualidade da avaliação
Definida por Scriven (1991 apud ELLIOT, 2011) como a avaliação de uma avaliação, a
meta-avaliação tem por objetivo determinar o mérito ou valor de uma avaliação. Para tal,
verifica-se a qualidade da avaliação segundo critérios pré-existentes selecionados ou definidos
pelo avaliador, seguidos das justificativas para esta ou aquela escolha. Segundo Stufflebeam
(2001 apud ELLIOT, 2011, p. 943).

Meta-avaliação é o processo de delinear, obter e aplicar informação descritiva
e de julgamento – sobre a utilidade, a [...] [exequibilidade], adequação, [...]
precisão [ e responsabilização] de uma avaliação e sua natureza sistemática,
competente
conduta,
integridade/honestidade,
respeitabilidade
e
responsabilidade social – para orientar a avaliação e divulgar publicamente
seus pontos fortes e fracos.

Considerando a amplitude desta definição teórica, decidiu-se meta-avaliar o estudo
apresentado segundo duas das cinco categorias de padrões, estabelecidas pelo Joint Committee
on Standards for Educational Evaluation (2011): utilidade e adequação. Na primeira foram
considerados todos os seus oito padrões - Credibilidade do avaliador, Atenção aos interessados
– Stakeholders, Propósitos negociados, Explicitação de valores, Informação relevante, Produtos
e processos significativos, Comunicação e relatórios apropriados e no prazo, e Preocupação
com consequências e influências, e, na segunda, quatro: Orientação responsiva e inclusiva,
Respeito e direitos humanos, Clareza e equidade, Transparência e abertura. Justificam-se os
descartes das demais categorias e/ou padrões por não possuírem relação direta com o propósito
desta estudo.
Sendo assim, a meta-avaliação propôs-se a avaliar a qualidade da avaliação apresentada
por meio do estudo “Programa de Ações Afirmativas na UFRJ: avaliação da qualidade do
formulário adotado para a concessão de bolsa auxílio” (MARINS, 2014), revelando em que
medida o referido formulário atende aos padrões de utilidade e adequação, segundo quatro
níveis de julgamento: atende, atende parcialmente, não atende e não se aplica. Para tal, a
avaliação foi cotejada com o teor dos respectivos padrões, tal como consta da última versão
publicada pelo Joint Committee, em 2011. Embora este estudo então revele a avaliação da
avaliação, convém lembrar que
[Meta-] Avaliar é uma ação que deve estar sempre em processo de
transformação – nunca estará suficiente, terminada – e que deve se colocar à
busca pela continuidade e melhoria daquilo que se avalia, bem como dos
próprios processos, procedimentos e instrumentos nela utilizados. Uma [meta]avaliação [...] [tal qual a avaliação também] tem caráter transformador,
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porque [caso afete os resultados da avaliação. Poderá afetar também} [...]a
vida das pessoas envolvidas, [...] [produzindo efeitos sobre elas], devendo {
por conseguinte] ser importante instrumento para mover a tomada de decisões
diante dos resultados obtidos (ARROYO; ROCHA, 2010, p. 141).

3.1 Atendimento aos Padrões de Utilidade
A categoria utilidade é considerada essencial a qualquer avaliação; busca alcançar
“[alto] nível de satisfação das necessidades dos interessados no programa – os stakeholders –
em relação a processos e produtos” (JOINT..., 2011). O julgamento do estudo em relação aos
padrões da categoria utilidade., segundo os quatro níveis de atendimento consta do Quadro 1.
Quadro 1 – Padrões de utilidade: níveis de atendimento
Padrão de Avaliação
U1 – Credibilidade do
Avaliador
U2 – Atenção aos
Interessados (Stakeholders)
U3 – Propósitos Negociados
U4 – Explicitação de Valores
U5 – Informação Relevante
U6 – Processos e Produtos
Significativos
U7– Comunicação e
Relatórios Apropriados e no
Prazo
U8 – Preocupação com
Consequências e Influências

O padrão foi
atendido

O padrão foi
parcialmente
Atendido

O padrão não
foi atendido

O padrão não
era aplicável

-

-

-

-

-

-

-


-







-



-

-

-



-

-

-

-

-



-

Fonte: Os autores (2015).

A leitura do Quadro 1, apresentada a seguir, resulta da análise crítica realizada por este
estudo tendo em vista expressar julgamento da avaliação quanto ao atendimento a cada padrão
da categoria.
 Credibilidade do avaliador – Este padrão determina que a avaliação seja conduzida
por pessoal qualificado, com credibilidade em seu contexto. No caso, o estudo foi conduzido
por avaliador profissional, com formação em nível de mestrado e que, na UFRJ, instituição em
que trabalha, integra a equipe responsável pela informatização do formulário que serve ao
processo seletivo de concessão da Bolsa. Sendo assim, a larga experiência na lida com o
formulário e o consistente conhecimento acerca do instrumento, permite afirmar que o padrão
foi atendido; o avaliador é pessoa crível no contexto em que se deu a avaliação.
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 Atenção aos interessados - Stakeholders – O padrão orienta que a avaliação dedique
atenção a todos os indivíduos e grupos envolvidos e no programa, e por ela afetados. No caso,
levou em conta apenas a opinião dos especialistas envolvidos no processo de análise
documental. Ficaram alheios à avaliação: os estudantes que solicitam a concessão da Bolsa; os
funcionários da Divisão de Apoio ao Estudante e da Superintendência Geral de Políticas
Estudantis, da UFRJ, instâncias administrativas responsáveis pelo gerenciamento do Programa
de Concessão de Bolsa Auxílio na Instituição; os técnicos que atuam em favor da melhoria do
processo de informatização dos registros. Pelo exposto, a avaliação atendeu o padrão
parcialmente: somente uma parcela dos interessados foi consultada, ouvida.
 Propósitos negociados – Este padrão pressupõe que os propósitos da avaliação
devam ser identificados e negociados continuamente, conforme as necessidades dos
stakeholders. Não foram encontradas evidências no texto a respeito de que o propósito da
avaliação, isto é,

seu objetivo ou finalidade, tenha sido objeto de negociação entre os

interessadas, diálogos e acordos. Assim, porque o propósito da avaliação foi definido em uma
única instância – a instância administrativa da Instituição, não implicando em negociação entre
as partes envolvidas e interessadas, pode-se afirmar que o padrão não foi atendido.
 Explicitação de valores – Segundo este padrão, a avaliação deve esclarecer e
especificar os valores culturais e individuais que fundamentam seus objetivos, processos e
julgamentos. Neste sentido, percebe-se que os princípios e valores que regem as políticas de
assistência aos estudantes da Instituição estão discriminadas na avaliação, quando são
destacados os princípios norteadores dessa política, o que indica que o padrão foi atendido.
 Informação relevante – O padrão informação relevante põe em evidência que as
informações relacionadas a um processo avaliativo devem servir às necessidades identificadas
e emergentes dos interessados. A avaliação atendeu o padrão, pois, dentre outros pontos, levou
em conta informações fundamentais ao seu embasamento, definiu como grupo de profissionais
críveis e experientes para proceder o julgamento, tomou cuidado na seleção de procedimentos
para fins da coleta, análise e interpretação dos dados, o que revelou que o padrão foi atendido.
 Produtos e processos significativos – De acordo com o teor do padrão, a avaliação
deve promover atividades, descrições e críticas que estimulem os participantes a redescobrir,
reinterpretar ou revisar seus entendimentos e condutas. Vários elementos da avaliação podem
ser resgatados para evidenciar que o padrão foi atendido, exemplos; estudo de instrumento
fundamental à permanência de um processo seletivo para a concessão de Bolsa Auxílio que
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seja justo, questionamento da propriedade e suficiência dos campos do formulário que serve ao
Programa, definição de metodologia consistente para abordagem do assunto; clareza,
simplicidade e concisão do relatório da avaliação.
 Comunicação e relatórios apropriados e no prazo - Comunicação e relatórios
apropriados e no prazo – O padrão observa que a avaliação deve contemplar as contínuas
necessidades de informação dos seus vários públicos. A avaliação atendeu o padrão porque seu
relatório foi produzido dentro dos prazo estabelecido pela Instituição a que respondia, o Curso
de Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio.
 Preocupação com consequências e influências - A avaliação deve promover o uso
responsável e adequado de seus resultados, além de prevenir consequências negativas
indesejáveis e mau uso. No estudo não há uma mensagem explícita que advirta sobre usos
indesejáveis ou impróprios dos resultados da avaliação. Com isto configura-se que o padrão
não foi atendido.
3.2 Atendimento aos Padrões de Adequação
A categoria adequação possui sete padrões e se refere ao que é apropriado, válido,
correto, aceitável e justo na avaliação, tendo como foco a moral, aos aspectos legais e a ética,
que compreende questões ligadas a direitos, responsabilidades e comportamentos de
avaliadores e stakeholders.” (JOINT..., 2011). O julgamento do estudo em relação aos padrões
da categoria consta do Quadro 2.
Quadro 2 – Lista de verificação dos Padrões de Adequação
Padrão de Avaliação
A1 – Orientação Responsiva e
Inclusiva
A2 - Acordos Formais
A3 – Direitos e Respeito
Humanos
A4 – Clareza e Equidade
(Justiça)
A5 – Transparência e
Abertura
A6 - Conflitos de Interesse
A7 - Responsabilidade Fiscal
Fonte: Os autores (2015).

O padrão foi
parcialmente
atendido

O padrão não
foi atendido

O padrão não
era aplicável



-

-

-

-

-

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-

-

-

-




O padrão foi
atendido
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Na sequência, apresenta-se a leitura do Quadro 2 que, em outros termos, consiste da
análise crítica do formulário quanto ao atendimento aos padrões de adequação.
 Orientação responsiva e inclusiva - As avaliações devem ser responsivas aos
stakeholders e as suas comunidades. Nota-se o atendimento a esse padrão, a partir da divulgação
dos resultados da avaliação, com as devidas recomendações feitas pelo autor, a Divisão de
Apoio aos Estudantes da UFRJ, as quais foram acatadas e percebe-se, ainda, que algumas
modificações estão em processo de implantação. No entanto, determinadas indicações de
melhorias dependem de pessoal capacitado para reestruturar o sistema.
 Acordos formais - Os acordos da avaliação devem ser negociados de modo que as
obrigações fiquem explicitas e sejam considerados os contextos culturais, as necessidades e as
expectativas dos clientes e de outros stakeholders. As características inerentes a este padrão não
se aplicam à avaliação em foco.
 Respeito e direitos humanos - As avaliações devem ser planejadas e conduzidas
com a preocupação de proteger os direitos humanos e a legalidade, e manter a dignidade de
participantes e outros stakeholders. Fica claramente evidenciado pelo relatório o atendimento
da avaliação a essas determinações, quando se refere, por exemplo, à justeza do processo
relativo à concessão de Bolsa Auxílio e às normas institucionais referentes ao Programa,
observando a legalidade que a ele é afeta.
 Clareza e equidade - As avaliações devem ser inteligíveis e justas, ao tratar dos
propósitos e necessidades dos stakeholders: segundo o Joint Committe (2011), a clareza diz
respeito ao monitoramento cuidadoso do estudo “em relação às necessidades dos stakeholders
e aos propósitos da avaliação”, enquanto a equidade, à justiça. Nesta, não se pressupõe o
atendimento às necessidades de todos os interessados; pressupõe que sejam consideradas com
transparência e clareza e que o resguardo do direito de todos sejam assegurados. Sendo assim,
o estudo atendeu o padrão.
 Transparência e abertura - As avaliações devem fornecer a todos os stakeholders
descrições completas das constatações, limitações e conclusões, a não ser que isto represente
violação das leis ou das convenções sociais. No caso, durante a implementação da avaliação
foram observados os aspectos relacionados, como apresentação de informações fidedignas e
completas, especificação das fontes de apoio consultadas, comunicação permanente com os
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stakeholders envolvidos no processo, registro atencioso e responsável de todo o processo. Por
conseguinte, o padrão foi atendido pela avaliação.
 Conflitos de interesse - As avaliações devem identificar franca e honestamente e
trabalhar conflitos de interesses, sejam reais ou disfarçados, que possam comprometer a
avaliação. Este padrão foi considerado como não aplicável a esta meta-avaliação, por não
possuir relação direta com o estudo.
 Responsabilidade fiscal - As avaliações devem prestar contas de todos os recursos
despendidos e cumprir processos e procedimentos fiscais determinados por leis. Na avaliação
do formulário não houve necessidade de prestação de contas por se tratar de um estudo
avaliativo voltado ao cumprimento de requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em
Avaliação. Portanto, este padrão não se aplica à avaliação.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÃO
A partir dos resultados obtidos por meio da meta-avaliação pode-se concluir que, na
categoria utilidade, o bom desempenho da avaliação frente à categoria utilidade: o estudo
atendeu cinco dos oito padrões que a integram: Credibilidade do avaliador, Explicitação de
valores, Informação relevante, Processos e produtos significativos, Comunicação e relatórios
apropriados e no prazo. O desempenho da avaliação frente aos padrões de adequação também
foi satisfatório, embora com menor expressão: dos sete padrões que a constituem, quatro foram
atendidos: Orientação responsiva e inclusiva, Direito e respeito humanos, Clareza e equidade
(justiça), Abertura e transparência. Proporcionalmente, indica-se que maior número de padrões
de utilidade foram atendidos, configurando a utilidade da avaliação para os interessados.
Na categoria utilidade, único o padrão Atenção aos interessados foi atendido
parcialmente, decorrendo do recorte ocorrido no segmento dos stakeholder e, de outro,
apontando para uma nova avaliação que cubra a todos os demais interessados interessados.
Dois padrões de utilidade não foram atendidos – Propósitos negociados e preocupação
com consequências e influências –; na categoria adequação, os padrões não atendidos foram
conflitos de interesse, acordos formais e responsabilidade fiscal. Destes padrões, em três deles
o não atendimento decorre do fato de a avaliação ter optado por delimitar o segmento de
stakeholders. O não atendimento ao padrão preocupação com consequências deveu-se a
desconsideração desta (real) possibilidade, e o não atendimento ao padrão responsabilidade
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fiscal dado à sua impropriedade para a avaliação. m , e, o último, à dimensão formativa também
presente na avaliação.
Recomenda-se a aplicação regular da metodologia meta-avaliativa em próximas
avaliações, que se espera ocorrer junto ao Programa de Ações Afirmativas da UFRJ, para fins
de concessão de benefícios a estudantes, a exemplo da Bolsa Auxílio, tendo em vista seu mérito
para julgar a qualidade dos estudos, contribuindo direta e precisamente para seu
aperfeiçoamento.
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AVALIAÇÃO ESCOLAR DE MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA:
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar como um modelo de avaliação participativa proposto
pela pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata contribuiu para a superação do fracasso escolar
imposto a meninos e meninas em situação de rua. A Escola Tia Ciata apresenta-se como uma
experiência bem-sucedida na escolarização desses jovens. Sua proposta de avaliação
distanciou-se do modelo de avaliação classificatória e autoritária, que permeou a educação até
o final da década de 80 do século XX, valorizando o processo de aprendizagem, as necessidades
do educando e sua diversidade cultural. Foram investigados os indícios de representações
sociais dos ex-alunos da Escola Tia Ciata, ex-meninos e meninas de rua, quanto a sua pedagogia
diferenciada desenvolvida no período de 1983 a 1989. Para tanto, foi utilizada a Teoria das
Representações Sociais, desenvolvida por Serge Moscovici e Denise Jodelet, como referencial
teórico. A metodologia utilizada foi o método de História Oral, com entrevistas orais semiestruturadas. As análises dos dados foram feita segundo o Modelo de Estratégia Argumentativa
(MEA) que tem como base a Teoria da Argumentação. Os resultados indicaram que os exalunos representam a pedagogia da escola através da forma como viam a própria Escola Tia
Ciata. Um lugar de acolhimento em que não eram avaliados pela imagem social que lhes era
atribuído. Assim evocam a imagem de oportunidade, acolhimento e mãe no núcleo de suas
representações.
Palavras-chaves: Avaliação. Pedagogia diferenciada. Escola Tia Ciata. Meninos e meninas em
situação de rua.
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INTRODUÇÃO
A avaliação faz parte do cotidiano do ser humano e está presente nos mais diversos
âmbitos sociais, seja por meio de reflexões informais que orientam as práticas diárias, seja
formalmente, através da reflexão sistemática que define tomadas de decisões (DALBEN, 2005).
A avaliação é uma temática que vem sido bastante discutida no campo da educação nos
últimos anos. Assumiu grande importância nas políticas públicas com vista a alcançar metas
educacionais propostas por organismos internacionais. Assim houve um crescimento das
avaliações externas realizadas como forma de medir a evolução educacional do país. As
metodologias e o currículo escolar voltam-se para a preocupação com o desempenho escolar
dos alunos no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Em meio a esse
cenário, é necessário refletir sobre a real função da avaliação escolar no processo de ensino e
aprendizagem para que haja qualidade na educação.
Ao se falar de avaliação é quase inevitável que se remeta aos verbos mensurar, e medir,
esquecendo-se que a avaliação não se restringi a tais ações. Quando utilizada nessa perspectiva
torna-se instrumento de exclusão para quem possivelmente não vê atendida suas necessidades
educacionais.
Nessa direção, os mais pobres, ou aqueles que apresentam o habitus diferente do
reproduzido pela escola, teria maior probabilidade de fracasso escolar ou de autoexcluir-se ou
de ser excluído pelo sistema educacional. Esse fato ocorreria devido às ações pedagógicas
desenvolvidas no interior da escola, a fim de alcançar os objetivos traçados, levando em
consideração a cultura dominante. Essa dinâmica, presente no campo escolar, ocorre
dissimuladamente sem que os participantes se deem conta de sua estrutura inculcadora de um
habitus dominante sobre aquele que tem outro habitus. Essa imposição é chamada por Bourdieu
e Passeron (1982) de violência simbólica.
De acordo com o Censo 2011 muitos jovens e adolescentes em situação de rua
encontram-se excluídos dos sistemas educacionais. Cerca de 23.973 crianças e adolescentes,
em 75 cidades brasileiras, trabalham ou dormem nas ruas, sendo o Rio de Janeiro o estado com
maior concentração: 5091 crianças e adolescentes.
Uma necessidade do contexto educacional que atendem a meninos e meninas em
situação de rua é fazer com que a prática educativa significativa e comprometida com a
promoção da transformação social. A avaliação está intimamente relacionada às propostas e ao
planejamento pedagógico, o que possibilita perceber os entraves apresentados nesse processo e
definir os rumos a serem tomados. Para tanto, a avaliação da aprendizagem não pode ser
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desenvolvida como um ato técnico e mecânico, mas de forma que a reflexão se faça presente,
contribuindo para a construção de competências técnicas e sociopolítico-culturais. Perrenoud
(2000) sinaliza a necessidade de se pensar a avaliação levando em consideração as diferentes
competências que os alunos possuem. Nesse sentido, Sousa (1994) aponta a necessidade da
avaliação transparente e participativa, que leve em conta as diferenças culturais dos alunos sem
limitar suas singularidades, como uma forma de superar o fracasso escolar.
Para Patto (1990), o fracasso escolar é um problema complexo que envolve as
dimensões: histórica, cultural, social, econômica e pedagógica. E por ser uma questão
educacional que perdura por décadas, a autora faz um panorama histórico no qual se destaca o
preconceito gerado em torno da educação popular, tendo como base teorias que o ‘justificam’.
Tais teorias, como a teoria da carência cultural e as teorias racistas, enfatizam que a criança
pobre ao chegar à escola já apresenta um capital cultural defasado, tendo uma deficiência nos
estímulos ambientais e nas práticas familiares e sociais, principalmente no que se refere à
negritude e à indianeidade (questão étnica). As ‘ditas’ carências seriam refletidas no
desempenho escolar e também na sociedade através da preservação das estruturas de classe e
justificadas por um aparente discurso pedagógico e científico que as sustentam e as naturalizam.
Ao entrar na escola, o aluno é avaliado não somente pelo processo de aquisição da
aprendizagem, mas também pelos aspectos externos, como a linguagem oral e escrita, a postura
corporal e a cultura geral (BOURDIEU; PASSERON, 1982). Esses fatores influenciam
diretamente a sala de aula e as expectativas de aprendizagem, formando um cenário
desfavorável para aquele que não vê a escola como referência e, sim, como um lugar monótono
e que se distancia do real vivido, nas gírias e nas estratégias de sobrevivência das ruas.
As representações sobre meninos e meninas em situação normalmente são
compartilhadas evocando imagens negativas como marginais, crianças abandonadas e filhos de
pais irresponsáveis (ALVES-MAZZOTTI, 1997), generalizando as complexas razões e fatores
que os fizeram chegar até as ruas das cidades, tornando-as lugar de moradia, acolhimento e
sustento.
Para Castro (1990), a baixa expectativa de aprendizagem por parte dos docentes de
meninos e meninas em situação de rua constitui fator preponderante para o fracasso escolar. O
pré-conceito formado a respeito dessa clientela faz com que esses alunos incorporem como
natural e inevitável o insucesso na escola. Esse fator é atribuído a uma negação do saber que
esses meninos e meninas trazem consigo, sobrepondo a dificuldades sociais e fazendo delas
obstáculos intransponíveis.
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A Escola Tia Ciata foi uma experiência bem-sucedida na escolarização de meninos e
meninas em situação de rua, trazendo contribuições para o atendimento dessa clientela,
principalmente por sua metodologia. Até hoje se mostra inovadora, sendo única enquanto escola
no Município do Rio de Janeiro no atendimento prioritário para esses jovens e adolescentes.
Sua metodologia e estratégia diferenciadas visaram suprir as necessidades não só em termos
pedagógicos, mas também no sentido de oferecer oportunidades de inserção social.

ESCOLA TIA CIATA: um nova olhar na escolarização de meninos e meninas em situação
de rua
A Escola Tia Ciata surgiu no cenário educacional a partir do Programa Especial de
Educação (PEE) no governo de Leonel Brizola em 1983, como Projeto de Educação Juvenil PEJ. O PEJ proposto por Darcy Ribeiro, que acumulava diferentes cargos no então governo
como de vice-governador, secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia e chanceler da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),tinha por objetivo alfabetizar jovens de 14 a
20 anos.
De acordo com Bomeny (2008) o PEE, o qual estava inserido no PEJ, propunha uma
educação de qualidade para as camadas populares, tendo como algumas de suas metas a
educação de tempo integral, o combate à evasão e a criação de um ambiente que assistisse as
necessidades educacionais e sociais das crianças e adolescentes.
Insistindo-se no respeito aos saberes da criança pobre, sustentou-se que a
escola deveria servir de ponte entre o conhecimento prático já adquirido e o
conhecimento formal exigido pela sociedade letrada. (MOREIRA, 2000 apud
BOMENY, 2008, p. 6).

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), vulgo Brizolões, também faziam
parte do PEE, todavia sua proposta pedagógica se distanciava em muito da proposta da Escola
Tia Ciata, principalmente por sua clientela, meninos e meninas em situação de rua e também
alunos excluídos de outras unidades escolares.
No contexto dos anos 80 do século XX, contexto no qual se insere a implementação da
Escola Tia Ciata, o problema social de crianças e adolescentes em situação de rua passava a
ganhar maior repercussão. De acordo com Pereira (2011), o surgimento da Pastoral do Menor,
do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, deflagrou uma discussão político-social
pró-infância, buscando uma ruptura com o tratamento social existente. O modelo vigente
propunha um olhar para a marginalização e a discriminação de crianças e adolescentes das
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camadas populares, sendo tratados até então pela denominação ‘menores’ na jurisprudência,
um olhar que impunha um diferencial social entre os ‘excluídos’ e as ‘crianças’ das classes mais
favorecidas.
A proposta pedagógica diferenciada da Escola Tia Ciata foi criada para atender
significativamente adolescentes e jovens, principalmente em situação de rua, com classes não
seriadas, buscando parcerias com órgãos públicos visando atender as necessidades urgentes
apresentadas por sua clientela: flexibilidade nos períodos das matrículas, sem obrigatoriedade
no uso de uniformes, procurando evitar qualquer fator que pudesse se tornar impedimento para
que tais crianças frequentassem as aulas. O importante era a expressão e participação do aluno,
tendo como objetivos finais a inserção social no mundo letrado e a profissionalização.
Para que essa experiência de alfabetização fosse bem sucedida foi necessário ter como
objetivo a construção de uma escola democrática que oportunizasse a participação de toda
comunidade escolar para a promoção de uma educação justa e significativa. Sua metodologia
seria diferenciada das desenvolvidas pelas escolas das quais esses alunos foram excluídos. Eles
seriam sujeitos de seu próprio processo de aprendizado e suas histórias de vida seriam
consideradas. Assim, desenvolveu uma proposta pedagógica a partir de uma organização
escolar era asseriada, possibilitando enfrentar o fracasso escolar através da superação da
estrutura dos conteúdos historicamente acumulados e o estabelecimento de que todos devem
acompanhar o mesmo ritmo na aprendizagem.
A reorganização tempo/espaço favoreceu o atendimento aos interesses e necessidades.
Com isso, a avaliação passou a ser um instrumento a favor da construção da aprendizagem.
Através de uma avaliação processual, os alunos eram reagrupados semanalmente ou
mensalmente de acordo com suas habilidades e avanços, o que facilitaria o processo de
desenvolvimento. Assim, a avaliação escolar não tinha mais o peso de classificá-los e excluílos.
Para Guerrero e Palma (2010), meninos e meninas em situação de rua abandonam a
escola por se sentirem excluídos por suas “qualificações deficientes” e por não conseguirem se
adaptar às normas escolares.
Segundo Castro (1990) e Patto (1990), isso não ocorre por acaso ou por conta da
clientela. Na mesma direção, cabe citar Bourdieu e Passeron (1975) para quem a escola não
seria uma instância que age com neutralidade, mas sim uma instituição em que o trabalho
pedagógico agiria como uma forma de incutir o habitus da classe dominante, passando a ter a
função de reprodução e de legitimação das desigualdades sociais. Isso se dá porque a escola
reproduziria o saber das classes dominantes, o que seria familiar para os alunos com essa
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herança cultural, favorecendo seu reconhecimento e sucesso escolar. Enquanto os menos
favorecidos, ou seja, aqueles que possuem referências sociais diferentes, tenderiam ao fracasso
escolar, já que a adaptação e a reprodução do sistema escolar seriam vistas como inatas. Quando
na realidade o fracasso seria proveniente da reprodução dos currículos que refletem a estrutura
social e a relação de poder de uma determinada classe social, com isso promovendo o
afastamento entre a cultura escolar e a cultura familiar do aluno das camadas populares.
Para Leite (1991) a Escola Tia Ciata apresentou uma ruptura de tudo que até então
haviam dito e acreditado no que se refere à educação de meninos em situação de rua. Mostrou
que os alunos a quem chamou invencíveis, pelo histórico de vunerabilidade social e também de
exclusão do sistema escolar, podiam e deveriam se expressar na escola; mais do que isso,
podiam aprender e se integrar na sociedade, não como indivíduos engessados, mas como
pessoas com experiências e saberes a serem respeitados e que têm muito a contribuir.
O desafio maior da Escola Tia Ciata era provar que esses jovens eram capazes
de aprender. Sua proposta fazia eco com as novas ideias que surgiam naquele
momento e que rompiam com as visões -até então aceitas e difundidas como
verdades absolutas- de que os alunos sofriam de carências econômicas,
nutricionais e afetivas tão grandes, que os impedia de aprender ou, em uma
outra perspectiva, de que a causa da repetência escolar estava no método de
alfabetização empregado, que precisava ser mudado. (LEITE, s/d p. 3)

Nas pesquisas de Castro (1990), Leite (1991) e Uchôa (2013) a Escola Tia Ciata é
identificada como um lugar humanizado em que os professores atuavam com a consciência de
que, para atender meninos e meninas em situação de rua, era preciso oferecer situações de
aprendizagem contextualizadas e que atendessem às suas especificidades.

QUADRO TEÓRICO
Na busca de compreender e reconstruir significados construídos individualmente e
coletivamente e suas formas simbólicas presentes nas relações ocorridas na Escola Tia Ciata,
essa pesquisa faz uso da teoria das representações sociais em uma abordagem processual
articulada à análise argumentativa, tendo como sujeitos os ex-alunos, ex-meninos e meninas de
rua, que hoje adultos olham para trás e se expressam revelando representações que eram e/ou
ainda são compartilhadas da pedagogia daquela escola e o que significou em suas vidas.
As representações acerca dos sujeitos e objetos influenciam diretamente as relações
entre os mesmos, na forma de ver a realidade e na orientação de suas práticas, sendo suporte
para compreendermos o processo social, cultural e histórico presentes na análise dos dados da
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pesquisa. No quadro da Teoria das Representações Sociais foram trabalhados sobretudo os
conceitos de ancoragem e objetivação, a partir dos autores Moscovici (2010), Jodelet (1989) e
Alves-Mazzotti (2008).
Jodelet (1989) define as representações sociais como um sistema simbólico construído
dialeticamente no cotidiano e que orientam a ação e a forma de leitura da realidade. Conceito
que será fundamental para compreendermos o objeto da pesquisa. A objetivação diz respeito ao
aspecto cognitivo de transformação de um conceito, ideia ou imagem em algo familiar, que
supostamente reflete a realidade, dando a essa significado. Para Moscovici (2010), a ancoragem
corresponde a classificar e rotular o que é supostamente desconhecido utilizando referências
mentais que já temos, comparando assim e classificando de acordo com aspectos em comum.
A partir desses conceitos observamos e analisamos indícios das representações sociais da
pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata por seus ex-alunos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi conduzido por uma abordagem de cunho qualitativo, na medida em que
decorre da preocupação em compreender o processo, a riqueza e a complexidade do objeto
estudado. Cabe relembrar que:
A principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que essas
seguem a tradição “compreensiva” ou interpretativa. Isto significa que as
pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas
crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem
sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo
imediato, precisando ser desvelado. (PATTON, 1986 apud ALVES
MAZZOTTI, 1998, p. 131).

O resgate da história da Escola Tia Ciata e a significação de sua pedagogia diferenciada
têm como base a metodologia da História Oral através de entrevistas orais semiestruturadas. A
análise dos dados utiliza o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA) proposta por Castro e
Bolite-Frant (2011) que busca identificar as teses e seus argumentos na fala, recriando o
contexto em que foram enunciadas, considerando os aspectos que caracterizam a cultura do
locutor (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). Os dados das entrevistas têm seu estudo a partir
de esquemas argumentativos, possibilitando a visualização e reconstrução dos argumentos que
dão sustentação às teses e o resultado apresentado com base nas evidências buscadas no
discurso. A análise possibilitou identificar as representações sociais que os ex-alunos têm da
pedagogia da Escola Tia Ciata, a partir de seus sistemas de referências.
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ANÁLISES DOS DADOS
Os resultados de pesquisa foram organizados segundo seu caráter argumentativo. Foram
selecionadas as teses levantadas pelos interlocutores que diziam respeito às questões levantadas
por este estudo. Diferentes teses foram levantadas.
Os resultados sugerem que os sujeitos representam a pedagogia diferenciada como viam
a própria Escola Tia Ciata. A função da avaliação na pedagogia diferenciada da Escola Tia
Ciata possibilitou que todo processo de ensino e aprendizagem se tornassem significativo e que
seu currículo se adequasse a história de vida de seus alunos.
É possível destacar três afirmações centrais que evocam a contribuição da avaliação na
significação da Escola Tia Ciata, dissociando da imagem que tinham das outras escolas.
A tese 1, A ESCOLA TIA CIATA COMO OPORTUNIDADE DE APRENDIZAGEM,
parte da premissa que em outras escolas apresentavam dificuldade em aprender e de ser
compreendido, referindo-se ao comportamento e também ao processo avaliativo:
“eu tive muita dificuldade no aprendizado porque não era compreendido,
também não compreendia algumas questões que eram colocadas na escola”
“Eu não estava passando aquilo que passavam para mim: o natal é assim, o
natal é assado. Não, pra mim era uma realidade de vida. Em casa eu não tinha
quase o que comer. Presenciava meus pais se agredirem. Tinha que ir a feira
pra poder estar catando xepa”.

Em contraposição defende que na Escola Tia Ciata foi o lugar onde iniciou sua
aprendizagem, havendo troca de entre os alunos e os professores que também aprendiam com
suas experiências. “Fomos todos professores porque nós levávamos a realidade das
comunidades, das ruas pra dentro da escola. Coisas que vocês não conheciam”. Nessas
colocações pode-se se observar o que Bourdieu (1975) chamou de capital cultural. Suas
referências e o saber que trazia de sua vivência se distanciavam do saber construído e
acumulado pela escola, o que acabava afastando-o da escola.
É destacada a qualidade “paciência” para que a aprendizagem acontecesse com
eficiência, o que o ex-aluno chamou de “melhor aprendizado” e também demonstrou que ali
havia respeito ao tempo de aprendizagem do ex-aluno e havia uma compreensão referente a seu
comportamento, pois se recusava a aceitar como prontas verdades que não faziam parte de sua
realidade. “A escola, né, sempre ali nos proporcionando o melhor aprendizado com toda
paciência. [...] E ali sim nós começamos a aprender um com os outros”.
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A pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata é apontada a partir do enfrentamento da
realidade vivida pelos alunos, suas expressões, comportamentos, suas angústias e dificuldades
diárias.
Nessa direção é feito um paralelo entre a visão que tinham da Escola Tia Ciata e a de
outras escolas. “Eles viam de longe a forma de nós nos divertimos; a forma de nos
expressarmos; as gírias que usamos na época e isso pra eles era muito ruim, mas as professoras
que participaram da nossa vida na época não viam desse lado.”
É possível perceber que a relação estabelecida entre os professores da Escola Tia Ciata
e seus alunos ia além dos conteúdos curriculares. O respeito e a afetividade eram elementos que
oportunizaram que os alunos partilhassem suas experiências de vida e, assim, se sentissem
envolvidos pela pedagogia desenvolvida na escola.
T1- A Escola Tia Ciata foi uma escola que dava
oportunidade de aprendizagem
L1 – argumentos fundados na estrutura
do real
A2- A Escola Tia Ciata sentíamos compreendidos.
A2.2- E ali sim nós começamos a aprender um com os
outros.
A2.3- Fomos todos professores porque nós levávamos
a realidade das comunidades, das ruas pra dentro da
escola. Coisas que vocês não conheciam.
Fonte: As autoras (2015).

Na tese 2, A ESCOLA TIA CIATA ERA DIFERENTE DE TODAS AS OUTRAS,
POIS ACOLHIA MENINOS E MENINAS QUE NENHUMA OUTRA ACOLHIA, é
defendida a partir de argumentos que mostram a relação dos meninos em situação de rua com
a Escola Tia Ciata, o porquê se sentiam acolhidos. Nessa direção é feito um paralelo entre a
visão da Escola Tia Ciata e a de outras escolas;
“Havia uma determinada escola a qual eu só passava de ano com C. Eu nunca
consegui obter um B ou um A. Era sempre com C, porque quando eu chegava
na escola a revolta era tanta que ao invés de eu estudar, eu ficava brigando.
Ficava bagunçando, procurava estar ali arrumando problema na escola né.”
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A rebeldia no interior das escolas apresentava-se como uma recusa em aceitar como
sendo sua a realidade de outros alunos com referenciais e vivências diferentes. As brigas era
uma forma de “botar pra fora o que estava guardado lá dentro”.
Os ex-alunos destacaram a realidade dura vivida por eles, com conflitos familiares e
expostos à vulnerabilidade das ruas. A partir dessas características, é possível verificar que o
tratamento oferecido pela Escola Tia Ciata era o mesmo que as outras escolas davam para os
“filhinhos de papai”, eles não eram vistos no interior da escola como uma ameaça. A forma
como eram vistos e tratados fazia da escola um lugar de acolhimento, dissociando da imagem
que tinha da escola anteriormente. A escola tinha uma metodologia diferente, sua avaliação não
se configurava como ponto de afastamento e as relações estabelecidas apresentam um vínculo
afetivo.

T2- A ESCOLA TIA CIATA DIFERENTE DE TODAS
AS OUTRAS, POIS ACOLHIA MENINOS E MENINAS
QUE NENHUMA OUTRA ACOLHIA.
L2- argumentos que fundam a estrutura do real
A2- A escola enfrentava sua realidade.
A2.2- As professoras participavam da vida de seus
alunos.
A2.3- A escola não tratava os meninos com distinção.
Fonte: As autoras (2015).

Esses acordos são categorizados como relativos ao preferível e os argumentos fundam
a estrutura do real, apoiados sobre a experiência. Para eles a escola era muito diferente, acolhia
os alunos que eram excluídos e desqualificados em outras escolas. Os ouvia, compreendia e
respeitava-os. “Vocês falavam a nossa língua, né. Tanto que as pessoas de fora achavam que
vocês passavam a mão na nossa cabeça. Na realidade vocês não passavam a mão na nossa
cabeça, vocês nos entendiam como cidadão. Vocês nos compreendiam [...].”
Nessa relação buscam referências que evocam a imagem mãe para qualificar a Escola
Tia Ciata. Assim, justifica o porquê da Escola Tia Ciata se distanciar tanto das outras escolas.
A tese A ESCOLA ERA COMO UMA MÃE é defendida a partir do respeito e da afetividade,
elementos que oportunizaram que os alunos partilhassem suas experiências de vida e assim se
sentissem envolvidos pela pedagogia desenvolvida na escola.
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“A Escola Tia Ciata tanto pra mim ela foi uma mãe. Por que ela foi uma mãe?
Porque além de ela pegar nós que éramos da comunidade, ela também
apanhava aqueles que eram meninos de rua e misturávamos ali. Os filhos de
papai e mamãe não iam pra ali não, porque tinham medo de nós que éramos
de comunidades dos meninos que eram de rua, entendeu!? [...] Tanto é que a
Escola Tia Ciata né, com o auxilio de vocês me proporcionou a vida que hoje
eu tenho. Porque se vocês não me abrigassem naquela escola, não me
ajudassem né, eu hoje não estaria à beira da aposentadoria. (risos).”

T3- A ESCOLA ERA COMO UMA MÃE

L3- argumentos que fundam na estrutura
do real
A3- Professoras ali atrás da gente, procurando para estar
sempre nos defendendo.
A3.2- Foi uma escola mãe porque foi ela que me acolheu,
porque as outras escolas não queriam mais me acolhe
A3.3- As professoras nos compreendiam.
Fonte: As autoras (2015).

Nas representações sociais dos ex-alunos da Escola Tia Ciata sobre sua pedagogia
diferenciada aparecem no núcleo as palavras OPORTUNIDADE, ACOLHIMENTO e MÃE.
Essas palavras revelam como percebiam a Escola Tia Ciata e sua pedagogia diferenciada. O
processo de ancoragem na relação de família e a objetivação na concepção de Refúgio.
A imagem MÃE é evocada para significar a Escola Tia Ciata como uma escola que
demonstra atitudes de uma mãe defensora, acolhedora e compreensiva. Essa imagem se
aproxima da evocada por EA1 para classificar as professoras. Ambas são significadas levando
em consideração ao estigma social vivenciado pelos ex-alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Avaliar vai além da mensuração de conhecimentos. Trata-se de um processo,
uma oportunidade de aprendizagem, a partir da mediação do conhecimento, respeitando-se as
particularidades de cada indivíduo, em que o erro é analisado como um degrau para o acerto,
numa perspectiva participativa. Assim, a avaliação classificatória e autoritária, ainda fortemente
presente na educação, vem se distanciando cada vez mais dessa perspectiva.
As poucas políticas educacionais deparam-se com a tentativa de padronização das
metodologias aplicadas nas escolas, nesse mesmo sentido não atendem à realidade vivida pelos
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alunos, validando os baixos índices alcançados por eles quanto ao prosseguimento nos estudos,
aumentando os índices de evasão.
Atualmente, em diferentes estados brasileiros, atendem a política neoliberal e de
meritocracia, assim seguem a passos largos em direção à lógica do mercado, com similaridade
a linhas de produção. As escolas têm perdido a liberdade para adequar seus currículos e planejar
o fazer pedagógico, assim como a própria avaliação, discussão que mereceria ser aprofundada,
já que essa perda de liberdade não é explícita. Nessa direção, é inevitável citar a política
neoliberal desenvolvida nos últimos anos pela prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro de
uniformizar o processo pedagógico, assim como ressaltar políticas públicas para crianças e
adolescentes em situação de rua (RIZZINI et al., 2011).
A experiência bem-sucedida realizada na Escola Tia Ciata traz contribuições para o
atendimento de jovens e adolescentes que frequentemente vivenciam situações de esteriótipos
negativos no ambiente escolar. Sua metodologia, até os dias de hoje, se mostra inovadora e
propõe que a avaliação não seja um ato mecânico realizado ao final do processo de
aprendizagem, mas que seja uma atividade contínua, que permeie todo o processo, de forma
participativa, levando-se em consideração as diferentes competências dos alunos, bem como
sua diversidade cultural, como uma forma de superação do fracasso escolar. A pedagogia
diferenciada da Escola Tia Ciata e sua eficácia junto ao atendimento e meninos e a meninas em
situação de rua, apesar de tempo em que foi desenvolvida, possibilita a reflexão para o
surgimento de novas práticas que considerem a avaliação dentro de um contexto de avanço de
uma aprendizagem significativa para a inserção social.
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AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO ADAPTADO PARA
AUTISTAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Cristina Maria Lima Miguel29
Lígia Silva Leite30

RESUMO
A proposta deste estudo concentrou-se em avaliar o currículo adaptado para alunos com
Transtorno do Espectro Autista em uma escola regular de ensino, limitando-se às disciplinas de
Matemática e de Língua Portuguesa do 5º ano do ensino fundamental. Para desenvolvimento
deste trabalho foi selecionado um discente e para metodologia adotou-se o estudo de caso que,
pela sua natureza, comportou as abordagens formativa e livre de metas. A autora optou pela
observação não estruturada por se tratar de um estudo de cunho eminentemente qualitativo. A
coleta de dados se processou em sala de aula durante o segundo trimestre letivo de 2014 e
totalizou 129 horas/aula. No processo de investigação, foram também realizadas entrevistas não
estruturadas com a equipe pedagógica da escola e a mediadora do aluno portador de Transtorno
do Espectro Autista. Concluiu-se que grande parte dos currículos adaptados atende ao aluno
com necessidades especiais, embora alguns descritores precisem ser revistos tanto em relação
à sua recorrência quanto à sua complexidade.
Palavras-chave: Avaliação. Currículo Adaptado. Transtorno do Espectro Autista. Escola de
Ensino Fundamental.

TRANSTORNO GLOBAL
ESPECTRO AUTISTA

DO

DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO

DO

Os Transtornos Globais do Desenvolvimento são anomalias biológicas que afetam o
desenvolvimento cognitivo das crianças e seus sintomas manifestam-se até os três anos de
idade. Se cognição é a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda
informação captada através dos cinco sentidos (INSTITUTO HIPPOCAMPUS DE
PSICOLOGIA, [2013?]), os indivíduos com essas síndromes têm a socialização, a
aprendizagem e a concentração desajustadas e, a área de interesse delas é bem limitada,
comprometendo o desenvolvimento de suas habilidades.
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Segundo a Classificação Internacional de Doenças - CID 10 - F84 - publicada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), os Transtornos Globais do Desenvolvimento referemse a um,
Grupo de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das interações
sociais recíprocas e modalidades de comunicação e por um repertório de
interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Estas anomalias
qualitativas constituem uma característica global do funcionamento do sujeito,
em todas as ocasiões. (INSTITUTO HIPPOCAMPUS DE PSICOLOGIA,
[2013?]).

Dr. José Salomão Schwartzman, médico brasileiro, especialista em Neurologia Infantil
pelo Queen Square Institute of London em 1968-69 e professor titular de pós-graduação em
Distúrbios do Desenvolvimento na Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Estado de São
Paulo, diz que Transtornos Globais ou Invasivos do Desenvolvimento é a nomenclatura dada
às síndromes classificadas como Autismo, a Síndrome de Asperger, a Síndrome de Rett e o
Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação (SCHWARTZMAN, 2010).
Ainda, de acordo com esse médico, mais recentemente cunhou-se o termo Transtorno do
Espectro Autista para englobar o Autismo², a Síndrome de Asperger e o Transtorno Global do
Desenvolvimento Sem Outra Especificação.
Autismo é “um espectro de desordens autísticas, em que aparecem as mesmas
dificuldades em graus de comprometimento variáveis” (SCHWARTZMAN, [2011?]). Alguns
indivíduos têm seu desenvolvimento mental altamente comprometido, sendo classificados
como autistas graves ou de alta funcionalidade, cujas características mais marcantes são:
dificuldade de interagir com os outros; isolamento; rodopios em torno de si mesmo e realização
de movimentos estereotipados e repetitivos. Outros têm manifestações mais moderadas da
síndrome, classificados como autistas clássicos, os quais apreendem apenas o sentido literal das
palavras; são meros repetidores do que ouvem por terem dificuldade de compreensão e
interpretação; não olham as pessoas e estabelecem uma relação social tênue. Na manifestação
do transtorno em seu estágio mais brando, Síndrome de Asperger, esse grupo possui as mesmas
dificuldades dos outros, porém em uma graduação extremamente sutil. São verbais e tão
inteligentes que chegam a ser confundidos com gênios porque são imbatíveis nas áreas do
conhecimento em que se especializam. O aluno que fez parte deste estudo é autista de alta
funcionalidade.
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TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E A ESCOLA REGULAR DE
ENSINO
Sabe-se que qualquer sistema educacional precisa ser constantemente adaptado às
mudanças que ocorrem no âmago das diversas esferas sociais. A adaptação contínua pode
agregar valores que contribuam significativamente para o bom desempenho dos cidadãos em
sua jornada acadêmica e profissional, além de participar efetivamente da construção de seu
caráter.
Para se adequar às inúmeras transformações sociais, as escolas brasileiras públicas e
privadas de ensino regular, através dos artigos da legislação brasileira, tanto em nível estadual
quanto federal, ficaram obrigadas a inserir alunos com necessidades especiais, ou seja, que
apresentem qualquer tipo de Transtorno Global do Desenvolvimento, tais como Transtorno do
Espectro Autista.
Os estabelecimentos de ensino das Redes Púbicas e Privadas de Educação
ficam obrigados a incluírem em seu ensino regular crianças ou adolescentes
portadores do Transtorno do Espectro Autista. Parágrafo único. Para a
inclusão a que se refere o caput do presente artigo, os estabelecimentos de
ensino deverão reservar o mínimo de 2 vagas por turma. (RIO DE JANEIRO,
2014).

Diante de tal obrigatoriedade, houve necessidade de as instituições de ensino adotarem
um fazer pedagógico que atenda a cada um desses indivíduos em suas especificidades. Os
currículos, as atividades desenvolvidas em sala de aula e os educadores precisam estar a serviço
de uma modalidade de educação escolar voltada para atender a um público cujo processo de
ensino-aprendizagem tem, ao mesmo tempo, de ser diferenciado e inclusivo. Esse parece ser
um desafio que envolve as diferentes esferas educacionais.
Com o objetivo de dimensionar como as escolas de ensino regular brasileiras estão
lidando com a inclusão de alunos com necessidades especiais, foi realizado um estudo
avaliativo sobre a implementação do currículo adaptado por uma instituição regular de ensino
fundamental para alunos com necessidades especiais.
Com o intuito de colaborar para o desdobramento de um processo complexo como é a
inserção de alunos com Transtorno do Espectro Autista em ensino regular, este estudo foi
norteado pela seguinte questão avaliativa:
 Em que medida a implementação do currículo adaptado das disciplinas Matemática
e Língua Portuguesa da escola de ensino fundamental atende a aluno com Transtorno do
Espectro Autista no processo de ensino-aprendizagem?
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PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Adaptações Curriculares e o Colégio
Batista Shepard
Refletindo sobre a problemática na linha de inclusão, o Ministério da Educação e do
Desporto (MEC), através de sua Secretaria de Educação Fundamental (SEF) e Secretaria de
Educação Especial (SEE), publicaram os Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações
Curriculares (BRASIL, 1998, p. 33) para atender ao público com necessidades educacionais
especiais matriculados na rede do sistema de ensino brasileiro. “Não um novo currículo, mas
um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os
educandos.” Pretendeu-se, assim, garantir a inclusão desses alunos no âmbito da escola regular.
As propostas de adaptações curriculares contidas nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) servem de norteadores para os educadores em suas práticas em sala de aula e
na escolha de uma pedagogia que se ajuste ao estudante com Transtorno Global do
Desenvolvimento. São estratégias que colaboram para a atuação do docente e possibilitam
adequações às diferentes necessidades educacionais especiais. Apresentam orientações
curriculares em linhas gerais, cabendo a cada instituição de ensino fazer as adaptações
necessárias ao currículo do ensino regular, respeitando e valorizando as peculiaridades de cada
indivíduo com Transtorno Global do Desenvolvimento, como suas competências, habilidades,
dificuldades e necessidades, além de promover o desenvolvimento cognitivo e social desses
discentes. Cabe, assim, à equipe de profissionais de cada instituição de ensino, responsável pela
elaboração do plano pedagógico e sua aplicação, reestruturar um currículo que se adapte a cada
aluno, considerando o maior ou menor grau de comprometimento e as especificidades impostas
pelas síndromes do desenvolvimento no processo de aprendizagem.
A complexidade dessa adaptação curricular aos alunos com Transtorno Global do
Desenvolvimento pela escola regular de ensino gera a necessidade de avaliar como as
instituições educacionais têm enfrentado tamanho desafio.
O Colégio Batista Shepard, que recebe aluno com Transtorno Global do
Desenvolvimento em qualquer segmento, é uma instituição particular regular de ensino que
oferece desde a educação infantil até o ensino médio e, como todas as escolas públicas e
particulares, cumpre as determinações da Resolução Nº 2 do Conselho Nacional de Educação
e Câmara de Educação Básica (BRASIL, 2001), que instituiu as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica, seguindo a recomendação do Art. 2º.
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades
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educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para a educação
de qualidade para todos. (BRASIL, 2001).

Interessada em dimensionar e aprimorar seu próprio fazer pedagógico, o Colégio Batista
Shepard se disponibilizou para a realização do trabalho avaliativo proposto com a expectativa
de que os resultados apresentados aperfeiçoem suas práticas educacionais. Importante
mencionar que o aluno tem o acompanhamento de uma mediadora que conduz todo o processo
de ensino-aprendizagem deste aluno no período escolar.
Dentro de uma linha pedagógico-filosófica estruturada e desenvolvida pela equipe
técnico-pedagógica, o Colégio Batista Shepard elaborou, a partir das propostas constantes nos
PCN e do currículo do ensino regular, um documento que atendesse exclusivamente a criança
com Transtorno do Espectro Autista matriculada no 5º ano do ensino fundamental. Trata-se de
um dispositivo a serviço do processo educacional escolar, encontra-se, pois, em construção,
admitindo adaptações, com vistas ao desenvolvimento cognitivo e à formação educacional do
discente com tal síndrome.
O objeto deste estudo consiste nas competências, habilidades e conteúdos indicados no
currículo adaptado das disciplinas Matemática e Língua Portuguesa do 5º ano do ensino
fundamental para aluno com Transtorno do Espectro Autista.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Por se tratar de um estudo de caso, que acompanhou um aluno com necessidades
especiais, este trabalho concentrou-se em avaliar questões que envolvem o comportamento e o
desenvolvimento cognitivo humano, portanto, uma apreciação, essencialmente, qualitativa.
Entretanto, salienta-se que dados quantitativos também foram coletados.
Para desenvolvimento deste trabalho foram adotadas duas abordagens
avaliativas, ambas conceituadas por Michael Scriven, teórico na área de avaliação: a formativa
(SCRIVEN 1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), relaciona-se ao
momento em que é realizado o estudo avaliativo, ou seja, ela transcorre durante as atividades
educacionais com o objetivo de aperfeiçoar aquilo que está sendo implementado. As
informações advindas do processo avaliativo contribuem para o aperfeiçoamento das práticas
educacionais. Outra abordagem de relevância para este estudo é a avaliação livre de metas
(SCRIVEN 1973 apud VIANNA, 2000), a qual enfatiza a necessidade do avaliador se
concentrar na busca de resultados reais do programa, ou seja, esclarecer o que o programa está
efetivamente fazendo e não o que intenciona fazer. Significa que o avaliador não deve estar
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centrado apenas nos objetivos pré-determinados que, muitas vezes, não são alcançados ou se
restringem a um plano aquém do que é realmente atingido, mas privilegiará os resultados que
foram produzidos pelo programa. A opção por esse modelo de avaliação justifica-se pelo fato
de se tratar de um estudo avaliativo cujo objeto está relacionado ao desenvolvimento escolar de
uma criança com Transtorno do Espectro Autista e, por isso, passível de apresentar indicadores
não considerados antecipadamente.
A autora deste estudo avaliativo escolheu os currículos adaptados de Matemática e
Língua Portuguesa por entender que se trata das disciplinas que alicerçam a aquisição e a
produção de conhecimento em qualquer área de estudo. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDBEN), inclusive, assim as considera quando, no Inciso I do Art. 32, determina
como uma das prerrogativas para a formação básica do cidadão “o desenvolvimento da
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do
cálculo”.
Para desenvolvimento deste trabalho, optou-se por utilizar a metodologia de estudo de
caso, que de acordo com Lüdke (1983, p. 15),

Procura retratar, naturalmente, a realidade do fenômeno educacional em sua
inteireza, sem depender muito de artifícios analíticos utilizados por outros
métodos da investigação científica. No esforço de retratar a realidade, o
pesquisador dela procura se aproximar ao máximo, tanto pela sua maneira de
agir durante o estudo, como pelo relato final. Ao privilegiar a visão do todo e
estimular o uso da interpretação pessoal, o estudo de caso permite ir além do
que a simples apresentação de dados numéricos permitiria.

Yin (2001) e Stake (2000) afirmam que estudos de caso podem ser norteados pelos
seguintes passos:
1) Formulação do problema: Avaliar o currículo adaptado das disciplinas Matemática
e Língua Portuguesa para aluno com Transtorno do Espectro Autista
2) Definição da unidade-caso: Foi identificado aluno com Transtorno do Espectro
Autista de alta funcionalidade e que frequenta classe regular de ensino fundamental.
3) Determinação do número de casos: Devido à extensão do trabalho avaliativo, foi
escolhido apenas um discente em um contexto estritamente escolar.
4) Elaboração do protocolo: Foi feito pedido de autorização pela autora deste estudo
ao Colégio Batista Shepard para a coleta de dados realizada através de observações em sala de
aula sobre as atividades em Matemática e Língua Portuguesa pelo aluno com Transtorno do
Espectro Autista (Apêndice A). Do mesmo modo, o Colégio Batista Shepard solicitou
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autorização aos pais do aluno para que a autora do estudo realizasse as observações em sala de
aula, focalizando as atividades realizadas pelo aluno nessas duas disciplinas.
Para realizar este estudo avaliativo foi utilizado um instrumento de avaliação que
precisou ser confrontado com os currículos adaptados do Colégio Batista Shepard para atender
o aluno com Transtorno do Espectro Autista. Essa análise foi realizada antes da coleta de dados
para que pudesse ser constatada a compatibilização entre ambos, fato confirmado pela autora
deste estudo.
Antes de iniciar a observação, a autora realizou algumas entrevistas não estruturadas
para conhecimento do contexto da avaliação e, conforme o incremento das observações
registradas, em determinados momentos, algumas informações tornaram-se relevantes para
esclarecer algumas lacunas no processo de investigação.
Foram entrevistadas a coordenadora pedagógica e a professora regente, responsáveis
pelas adaptações curriculares; a mediadora contratada pela família do aluno e que o
acompanhou em tempo integral, cabendo a ela a responsabilidade de todo o processo de ensinoaprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro Autista, ou seja, desde a explanação da
abordagem teórica até a execução de todas as tarefas em sala de aula. Sua presença viabilizou
a prática das competências, habilidades e conteúdos propostos no currículo adaptado, o que
colaborou significativamente para o desempenho positivo do aluno nas atividades escolares.
5) Coleta de dados; Registro escrito das observações feitas em sala de aula sobre todas
as atividades realizadas nas disciplinas Matemática e Língua Portuguesa pelo aluno com
Transtorno do Espectro Autista. O período de observação correspondeu ao segundo trimestre
letivo, iniciado em 5 de maio e finalizado em 23 de agosto de 2014, totalizando 129 horas de
observação em sala de aula, das quais 55 horas/aula referentes à Matemática e 74 horas/aula à
Língua Portuguesa.
Para realização deste estudo de cunho predominantemente qualitativo, a autora optou
pela observação não estruturada, por se tratar de uma investigação sobre a aprendizagem de um
aluno com Transtorno do Espectro Autista e, não participante, a fim de manter o maior grau
possível de imparcialidade na coleta de dados, pois “na medida em que fazemos parte do grupo
observado, tendemos a concordar com as crenças e as opiniões nativas, e a observação se torna
mais difícil de ser empreendida de um ponto de vista distanciado” (SA EARP, 2012, p. 196).
Além disso, o não distanciamento do “observador pode causar um viés pessoal excessivo nas
observações na medida em que não consiga realizar estranhamento” (DA MATTA, 1978, apud
SÁ EARP, 2012, p. 28).
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Pesquisa bibliográfica também fez parte deste trabalho para coletar informações
referentes ao Transtorno do Espectro Autista e ao currículo adaptado para alunos com essa
modalidade de transtorno.
6ª – Avaliação e análise dos dados. Após a coleta de dados, processou-se a sua análise.
7ª – Preparação do relatório: Os resultados do estudo estão apresentados no Capítulo 4.
Ressalta-se a importância de se recorrer à literatura antes mesmo de se iniciar o período
de coleta de dados para que os elementos relacionados ao objeto de observação e análise se
tornem mais inteligíveis.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Na busca de um instrumento que contemplasse a avaliação educacional de alunos com
necessidades educacionais especiais, em setembro de 2013, a autora encontrou, em ambiente
virtual, o documento intitulado “Referencial sobre Avaliação na Área da Deficiência
Intelectual” elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (2008), por meio
da Diretoria de Orientação Técnica – Educação Especial e Especialistas em Deficiência
Intelectual dos Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), das Diretorias
Regionais de Educação. Esse instrumento de avaliação foi disponibilizado para a rede de
ensino, portanto, encontra-se devidamente validado. A proposta de avaliação constante desse
instrumento é estruturada de forma a “identificar os processos de desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual” (SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, 2008, p. 5).
- Atende Plenamente – indicador totalmente atendido
- Atende Parcialmente – indicador parcialmente atendido
- Não Atende – indicador não atendido

ANÁLISE DE DADOS
Os dados foram analisados correlacionando os descritores do currículo adaptado às
observações coletadas em sala de aula através de registros escritos, e, posteriormente,
confrontados com o quadro de critérios de cada disciplina. Em sequência, as informações
contidas nesses quadros foram relacionadas aos indicadores do instrumento de avaliação de
Matemática e de Língua Portuguesa para a apresentação do resultado final.
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CONCLUSÕES
O padrão “Atende Parcialmente” do instrumento de avaliação de Matemática está
relacionado aos indicadores sobre adições e subtrações realizadas pelo aluno que não foram
submetidas à verificação com o uso da calculadora.
Quadro 1 – Distribuição do atendimento do currículo adaptado de Matemática
aos padrões de avaliação propostos
Indicadores (M)
MO1 - Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração
decimal, para leitura e escrita, operando de acordo com sua
capacidade: unidades de dezena ou centena.
MO3 - Explorar diferentes significados das frações em situações
concretas e vivenciais: parte-todo, inteiro-metade.
MO7 - Resolver situações-problema, compreendendo diferentes
significados das operações envolvendo números naturais, mesmo
que com ajuda direta e operando de acordo com sua capacidade:
unidades de dezena ou de centena.
MO8 - Resolver adições com números naturais e usar estratégias
de verificação e controle de resultados pelo uso da calculadora,
mesmo que com ajuda direta e operando de acordo com sua
capacidade: unidades de dezena ou de centena.
MO9 - Resolver subtrações com números naturais e usar
estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso da
calculadora, mesmo que com ajuda direta e operando de acordo
com sua capacidade: unidades de dezena ou de centena.
M1O - Resolver multiplicações com números naturais e usar
estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso da
calculadora, mesmo que com ajuda direta e operando de acordo
com sua capacidade: unidades de dezena ou de centena.
M11 - Resolver divisões com números naturais e usar estratégias
de verificação e controle de resultados pelo uso da calculadora,
mesmo que com ajuda direta e operando de acordo com sua
capacidade: unidades de dezena ou de centena.
M12 - Compreender o significado das frações em situações
concretas.
M17 - Representar, de forma dirigida, por meio de desenhos, a
localização ou movimentação de uma pessoa ou de um objeto.
M18 - Identificar com ajuda, diferenças e semelhanças entre
poliedros (como os prismas, as pirâmides e outros).
M21 - Identificar com ajuda, diferenças e semelhanças entre
polígonos considerando seu número de lados e de ângulos.

Atende
plenamente

Atende
parcialmente

Não
atende

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
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M24 - Identificar unidades usuais de tempo (dia, semana, mês e
ano) e temperatura (quente-frio) em situações cotidianas.
M25 – Utilizar, de forma dirigida, algumas unidades de tempo:
dia, semana, mês, consultando calendários e fazer leitura de horas
e minutos, em relógios digitais.
M26 - Utilizar o sistema monetário brasileiro em situações
concretas do cotidiano.
M27 - Utilizar unidades usuais de comprimento, massa e
capacidade em situações do cotidiano.

X
X

X
X

Fonte: MIGUEL (2014).

Diante dos dados apontados pelo instrumento de avaliação, o currículo adaptado da
disciplina Matemática da escola de ensino fundamental atende ao aluno com Transtorno do
Espectro Autista nas seguintes proporções:
Tabela 1 – Distribuição do atendimento pelo currículo adaptado em Matemática
Atende plenamente
10

Atende parcialmente Não atende
2
3

Fonte: MIGUEL (2014).

Verificou-se um índice significativamente alto no padrão “Atende Plenamente”,
considerando que o currículo adaptado se encontrava em processo de construção, portanto,
suscetível a equívocos, distorções e lacunas. Além disso, os indicadores atendidos parcialmente
obtiveram essa classificação pela falta de uso da calculadora para verificação dos resultados,
entretanto seu objetivo maior, resolver cálculos, foi atendido.
O padrão “Atende Parcialmente” do instrumento de avaliação em Língua Portuguesa
atende aos indicadores cujos conteúdos foram apresentados ao aluno, mas não foram realizados
por ele.
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Quadro 2 – Distribuição do atendimento do currículo adaptado de Língua Portuguesa
aos padrões de avaliação propostos

Indicadores (P)
P1 - Relacionar o gênero à situação concreta. Por ex.: receita,
bilhete, conto, notícia, gibi e música.
P2 - Ler textos de seu cotidiano de maneira hipotética, ajustando
o falado ao escrito ou apoiando-se na ilustração.
P3 - Estabelecer conexões entre o texto e os conhecimentos
prévios, vivências, crenças e valores.
P4 - Estabelecer a relação entre o título e o corpo do texto ou entre
as imagens (fotos, ilustrações) e o corpo do texto.
P6 - Compreender o assunto do texto com base nos indicativos
figurativos e de palavras- chaves.
P7 - Explicitar a ideia principal (o que o texto fala, do assunto
tratado).
P8 - Reconhecer, com ajuda, os temas subjacentes às lendas e
mitos (o Universo, o mito, a vida).
P9 - Inferir o sentido das palavras a partir do contexto e com
orientações específicas.
P10 - Inferir, a partir de elementos presentes no próprio texto e
com ajuda direta, o uso de palavras no sentido figurado.
P11 - Recuperar informações explícitas mesmo que através de
palavras-chaves ou marcas tipográficas.
P12 - Localizar de forma dirigida informações em gráficos,
tabelas, mapas etc. que acompanham o texto.
P13 - Usar os pronomes, com orientação, como sinônimos para
estabelecer coesão textual.
P14 - Reconhecer no texto escrito as informações sobre problema
e solução, fato e opinião relativa ao fato narrado.
P15 - Levantar de forma dirigida as ideias principais do texto para
organizá-las em sequência lógica.
P16 - Descrever personagens e identificar o narrador.
P17 - Reconhecer o espaço onde ocorrem os eventos narrados; se
a história ocorre no campo, na cidade, na escola, no jardim, etc.
P23 - Produzir textos simples, com apoio, levando em conta o
gênero (receita, lista, bilhete) com base em sua hipótese de
escrita.
P29 - Reescrever texto a partir de modelo, levando em conta o
gênero e o seu contexto de produção, com ajuda.
P32 - Revisar o texto, através de modelo, com ajuda dirigida,
percebendo erros na grafia de palavras conhecidas e
significativas.
P33 - Participar da proposta de resumo de artigo de divulgação
científica.
P34 - Identificar, com auxílio do professor, possíveis elementos
constitutivos (data, horário, nome, imagens, setas, títulos,
subtítulos, ingredientes) da organização interna de um gênero
(bilhete, lista, receita, notícia, trova).
P35 - Reconhecer com apoio direto em relação à finalidade e ao
interlocutor, o nível de linguagem em uso: formal/informal.

Atende
plenamente

Atende
parcialmente

Não
atende

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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P36 - Distinguir fala de personagem do enunciado do narrador.
P37 - Observar de forma dirigida expressões que marcam a
progressão do tempo e as que estabelecem as relações de
causalidade entre os acontecimentos relatados num texto:
história, quadrinhos, contos e canções.
P40 - Identificar marcadores espaciais (dentro/fora, em
cima/embaixo, direita/ esquerda etc.) para compreender alguns de
seus usos.
P42 - Examinar com orientação o uso de verbos do dizer para
produzir a fala dos personagens.
P44 - Examinar, com orientação, o uso dos verbos de
ação/deslocamento: seguir, vir, passar, contornar etc.
P45 - Identificar, com apoio, marcadores temporais (depois, logo
após, então, em seguida etc.).
P49 - Examinar, com apoio, o uso de elementos para-textuais:
box, gráficos, tabelas e infográficos.
P50 - Vivenciar de forma concreta o uso de metáforas.
P51 - Observar funcionamento do ritmo e da rima nos poemas.
P53- Participar de situações de intercâmbio oral e de rodas de
conversas nas diferentes situações de aula.
P54 – Participar de recontar textos de diferentes gêneros, com
apoio do professor, colega ou figuras, percebendo as
características do texto-fonte.
P55 - Ouvir com atenção textos lidos ou contados, apresentar
postura de escuta: olha para o leitor, dirige o olhar para as figuras,
etc.
P58 - Recitar poesias, versos e trovas conhecidas.
P60 - Colaborar na preparação de roteiro para realizar entrevista.
P62 - Dramatizar textos.
P64 - Expor assuntos pesquisados, com ajuda do colega,
apoiando-se em ilustração ou pequeno esquema.
P65 - Apreciar poemas lidos ou recitados.
P67 - Relatar acontecimentos, respeitando a sequência temporal e
causal.
P83 - Segmentar o texto em parágrafos em relação das restrições
impostas pelo gênero.
P84 - Pontuar corretamente final de frases, usando inicial
maiúscula.
P85 - Pontuar corretamente os elementos de uma enumeração.
P86 - Empregar a vírgula para isolar inversões e intercalações no
interior das frases.
P87 - Pontuar, corretamente, com apoio, passagens de discurso
direto, diferenciando do discurso narrativo.
P96 - Aplicar a regra geral de concordância verbal e nominal.
P97 - Formatar graficamente o texto.

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fonte: MIGUEL (2014).

Diante dos dados apontados pelo instrumento de avaliação, o currículo adaptado da
disciplina Língua Portuguesa da escola regular de ensino fundamental atende ao aluno com
Transtorno do Espectro Autista nas seguintes proporções:
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Tabela 2 – Distribuição do atendimento pelo currículo adaptado em Língua Portuguesa
Atende plenamente
28

Atende parcialmente Não atende
2
17

Fonte: MIGUEL (2014).

Apesar do currículo adaptado de Língua Portuguesa ter sido atendido em grande parte,
o padrão “Não Atende” obteve um índice, expressivo, necessitando, pois, de uma análise atenta
em relação aos descritores não contemplados pelo instrumento de avaliação. A esse fato pode
ser atribuído também o nível de complexidade dos indicadores do instrumento de avaliação em
relação aos descritores do currículo adaptado.
Considerando os resultados deste estudo avaliativo, pode-se afirmar que o objetivo
proposto foi atingido por ter demonstrado em que medida o currículo adaptado de cada uma
das disciplinas atende ao aluno com Transtorno do Espectro Autista.
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PROGRAMA PRAZER EM LER: RAZÕES E RESULTADOS DE UMA
AVALIAÇÃO EM UM PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA
Glauco da Silva Aguiar31
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Resumo
O artigo apresenta os resultados da avaliação do programa Prazer em Ler, uma ação social do
Instituto C&A com foco na promoção da leitura literária como direito de cidadania. Ele
descreve um conjunto de experiências e reflexões vividas pelos autores, especialmente na
construção de indicadores qualitativos a partir da visão quantitativa da realidade das bibliotecas
para avaliar o programa quanto a sua eficácia. Além disso, descreve como o planejamento
buscou desmitificar os receios que povoavam o imaginário dos gestores das bibliotecas sobre
avaliação e como tal experiência contribuiu para o acúmulo de conhecimento nesse campo. O
artigo conclui apresentando os resultados comparativos de dois ciclos avaliativos onde fica
evidente a concepção de avaliação como instrumento de apoio ao desenvolvimento de pessoas
e organizações. Ao fornecendo subsídios para a compreensão do processo, desloca o foco do
nível do resultado per si para o do desenvolvimento de competências. Espera-se com este artigo
suscitar reflexões acerca da importância de se avaliar e do momento atual da cultura de
avaliação no País.
Palavras-chave: Avaliação; programa sociais; leitura; biblioteca; indicadores.

1 PROGRAMA PRAZER EM LER: CONCEPÇÃO E DESAFIOS
Criado em 2006, o Programa Prazer em Ler foi concebido a partir da análise dos dados
do cenário da leitura no Brasil. Esses dados, embora nem sempre precisos, apontam para uma
parcela considerável da população que não possui o hábito de leitura, preços de livros pouco
acessíveis e para o fato de os equipamentos públicos – notadamente bibliotecas públicas e
escolares – não conseguirem estimular o interesse pela leitura (ESTUDO DE CENÁRIO, 2006).
Adotando como princípio básico que ler é uma prática social fundamental à formação
do cidadão e importante via de acesso ao conhecimento e à cultura, o programa tem por objetivo

Docente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
Consultora, Contexto Estudos e Projetos Sociais.
33
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contribuir para a efetivação do direito à leitura. Nesse sentido, ao tomar a leitura como processo
de construção da cidadania, o PPL se apoia em Machado (2001), que afirma:

Todo cidadão tem o direito de ter acesso à literatura e de descobrir como
partilhar de uma herança humana comum. Prazer de ler não significa apenas
achar uma história divertida ou seguir as peripécias de um enredo empolgante
e fácil – além dos prazeres sensoriais que compartimos com outras espécies,
existe um prazer puramente humano, o de pensar, decifrar, argumentar,
raciocinar, contestar, enfim: unir e confrontar ideias diversas. E a literatura é
uma das melhores maneiras de nos encaminhar a esse território de requintados
prazeres. Uma democracia não é digna desse nome se não conseguir
proporcionar a todos o acesso à leitura de literatura. (MACHADO, 2001, p.
28).

Para isso, busca desenvolver ações continuadas, sustentáveis e articuladas para a
formação de leitores, ao mesmo tempo em que busca impulsionar ações com potencial para
incidir em políticas públicas locais. Com pequena variação de um ano para outro, o PPL tem
uma abrangência considerável, apoiando 69 bibliotecas34 distribuídas por 12 polos de leitura.
Esses polos, são núcleos de organizações sociais criados em um determinado território, com o
apoio do Instituto C&A. Eles são formados por organizações sociais (ONGs), escolas,
associações de base comunitária e de atendimento a crianças e adolescentes, que se unem para
a elaboração, desenvolvimento e gestão de um projeto coletivo de promoção de leitura. Estão
localizados em 9 estados da Federação, sendo que no Rio de Janeiro há três polos e na Bahia,
dois. Os demais estados são: SP, RS, MG, PE, CE, MA e PA, com um polo cada. O público
atendido pelas bibliotecas, no período correspondente ao da avaliação, aproxima-se, em média,
de 19.500 leitores cadastrados, entre crianças, adolescentes e adultos, e outros 18.900 leitores
não cadastrados.
O PPL ainda está em curso e, ao completar uma década de atuação em 2015, considera
ter contribuído na implantação de políticas municipais e estaduais de leitura; ter contribuído
para a formação de coletivos locais de atores interessados em tornar a leitura um direito; ter
subsidiado a melhoria das condições de funcionamento de bibliotecas escolares, comunitárias
e de organizações sociais localizadas em áreas de baixa renda e ter difundido na sociedade a
ideia de que a leitura de literatura é um direito de todas as crianças, adolescentes e adultos.
Considerando a missão do Instituto C&A, de “promover a educação de crianças e
adolescentes das comunidades onde a C&A atua, por meio de alianças e do fortalecimento de

34

O termo biblioteca será utilizado para referir-se a todos os espaços (Salas de leitura, Espaços Móveis, etc)
apoiados pelo programa.
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organizações sociais”, destaca-se como um dos objetivos específicos do Programa Prazer em
Ler o apoio técnico e financeiro a projetos que gerem referências metodológicas de formação
de leitores e a disseminação de conhecimentos que incidam na efetivação do direito à leitura.
Inserem-se aí os conhecimentos relativos a boas práticas de gestão, sem as quais não se atingem
os objetivos.
Nesse sentido, ratifica-se o papel da avaliação como uma ferramenta extremamente útil
que vai além de medir, julgar, ou monitorar o rendimento ou resultados, pois contribui para a
definição de prioridades, correção de rotas e desenvolvimento sustentável de pessoas e
organizações. Assume papel estratégico no desenvolvimento de processos mais efetivos de
responsabilização e controle social no Brasil. Coerentemente com essa incipiente mas já
impositiva cultura avaliativa, pretendemos, no caso específico do PPL, apresentar neste artigo
os resultados alcançados pelas avaliações realizadas, integradas com os objetivos e o
planejamento estratégico decenal do Instituto C&A35 e as mais fecundas ações e práticas
adotadas a partir das evidências produzidas pelas avaliações.
Este artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: Inicia-se com essa introdução,
familiarizando o leitor com o Programa Prazer em Ler; a segunda seção descreve a metodologia,
o instrumento utilizado e os dados obtidos; a terceira seção apresenta alguns resultados da
avaliação e a quarta e última seção é destinada às considerações finais.

2 OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS: O QUÊ E COMO
AVALIAR?
A decisão de avaliar em que medida as orientações institucionais, configuradas no Plano
Estratégico Institucional e Plano de Ação Institucional (PEI–PAI 2013–2015), estavam sendo
efetivadas pelas organizações parceiras constituiu-se em um duplo desfio para o processo
avaliativo. Primeiramente, porque o instrumento utilizado deveria ser capaz de captar com
maior clareza e precisão as práticas de gestão e de mediação de leitura que fazem diferença na
organicidade sustentável da biblioteca e no êxito em promover novos leitores. Em segundo
lugar, porque o processo avaliativo deveria se constituir em um instrumento normal do processo
de desenvolvimento institucional e ser incorporado pelos gestores, mediadores e mesmo
voluntários que porventura atuem na biblioteca, sem excetuar os demais atores sociais que

Iniciado em 2005, este planejamento foi pensado por 10 anos – até 2015, e passou por revisões e atualizações
nesse período.
35
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naturalmente estão comprometidos com a educação de um modo geral e, particularmente, com
a promoção da leitura.
Para o êxito de ambos os desafios, foi fundamental o esforço desprendido, ao longo do
processo, na divulgação dos resultados e considerações advindas dos dados. Não menos
importantes foram as reuniões in loco e a reflexão acerca dos dados produzidos. À medida que
foram incorporando a avaliação em sua prática concreta, os gestores e equipes das bibliotecas
foram conseguindo criar condições para uma melhoria efetiva e o alcance de metas
estabelecidas.
As metas almejadas, para serem alcançadas, dependem fortemente de aprimoramento
contínuo dos eixos programáticos priorizados para o desenvolvimento dos projetos, assim
definidos:
 Espaço: local organizado de forma a acolher diferentes tipos de públicos e estimular
a interação do leitor com os vários gêneros literários, suportes de leitura e com outros leitores.
 Acervo: livros (impressos ou digitais) e outros suportes, preferencialmente de leitura,
selecionados de acordo com os critérios de qualidade e de interesse dos leitores, organizados
de forma a propiciar a autonomia na escolha.
 Mediação: ação capaz de orientar e estimular o interesse pela leitura junto a públicos
diversos, planejada no sentido de promover o valor da leitura e a cultura leitora nas
comunidades nas quais os projetos estão inseridos.
 Gestão compartilhada: processos e procedimentos colaborativos, com ênfase no
diálogo, que proporcionem, ao conjunto dos sujeitos, equidade de participação no projeto
coletivo, e a visão integrada de planejamento, monitoramento e avaliação na promoção da
aprendizagem.
Com vistas a organizar a ação do Instituto C&A e de seus parceiros, no sentido de
ampliar as possibilidades e o alcance de seus resultados, dois outros eixos estratégicos estão
articulados aos anteriores. São eles:
 Visibilidade / Comunicação: estratégias e ações organizadas capazes de colocar
publicamente a pauta do direito à leitura, de forma a ampliar seu valor simbólico e o espectro
de apoios e parcerias à causa, e de divulgar o esforço empreendido pelos sujeitos envolvidos
perante a sociedade.
 Incidência em Políticas Públicas: engajamento em espaços de construção e
monitoramento de políticas públicas, com clareza sobre prioridades e crescente conhecimento
a respeito de efetivação de direitos, com visão estratégica a respeito do papel das organizações
sociais em processos públicos.
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Cabe ressaltar que o diagnóstico relativo ao PPL, e que será retratado em parte neste
artigo, se dá a partir de duas modalidades de avaliação complementares: avaliação formativa e
avaliação somativa.
Considerando seu caráter formativo, a metodologia de avaliação do programa tem sido
conduzida de forma a poder subsidiar com estratégias para que as bibliotecas atinjam as metas
propostas. Enquanto uma avaliação de processo, vem considerando como aspecto essencial a
ênfase na formação continuada, na qual se integram as ações que são empreendidas nos polos
e os encontros periódicos, além da produção e difusão de materiais específicos com resultados
parciais das avaliações. Nesses encontros de formação com gestores e mediadores, os resultados
apurados são apresentados, de forma que o grupo possa enxergar seu próprio desenvolvimento.
São oportunidades de analisar avanços e identificar lacunas, num ambiente que favorece a
aprendizagem mútua, pois que importa conhecer as práticas concretas das bibliotecas e as
mudanças aí realizadas.
Quanto ao caráter somativo a ideia é verificar se o Programa atingiu o objetivo proposto
nas diferentes bibliotecas, para o qual o instrumento viabiliza a análise de impacto do Programa
e os resultados se destinam ao Instituto C&A.

2.1 A Construção da Questão Avaliativa
Considerando que o interesse do Instituto C&A é contribuir para a efetivação do direito
à leitura, na definição sobre o quê avaliar, estabeleceu-se como questão avaliativa a seguinte
pegunta: Em que medida o Programa influenciou a efetivação do estímulo à prática de leitura
literária nas organizações?
Uma vez definida a direção, todas as etapas subsequentes ao processo da avaliação
foram balizadas para responder essa pergunta. A principal delas foi entender a dependência e
correlação da meta a ser atingida com as demais variáveis referentes aos eixos programáticos.
De fato, o entendimento da dimensão dessa pergunta não pode prescindir de uma análise
contextualizada das inúmeras variáveis que descrevem a realidade das bibliotecas. Não obstante
a necessidade de aprimoramento continuo na busca por medidas confiáveis e fidedignas, a
continuidade da avaliação evidenciou a viabilidade em responder a pergunta. Mais do que isso,
a pertinência da questão avaliativa ficou explicitada no atendimento aos interesses dos atores
envolvidos e ao suscitar questões relevantes para o contexto do projeto e para a negociação de
interesses.
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2.2 Os indicadores
A etapa subsequente, não menos desafiante e importante, foi a de conceituar e construir
os indicadores. Como descrito anteriormente, eram muitos os objetos (eixos) para os quais se
deveria buscar uma medida indicativa dos estados observáveis nas bibliotecas. Esses
indicadores, considerando sua complexidade, foram definidos para cada um dos eixos do
programa a fim de explicitar seu significado. Nesse contexto, tomou-se o devido cuidado para
que fizessem sentido para os atores sociais que convivem com a realidade das bibliotecas,
refletindo as práticas e a experiência do grupo. Segundo Silva e Brandão (2003):
Cabe ao avaliador oferecer questionamentos relacionados a descrição,
viabilidade e importância de cada indicador proposto, e que ajuda o grupo a
fazer as escolhas que garantam precisão e sentido ao processo de avaliação
(SILVA; BRANDÃO, 2003, p. 8).

É importante ressaltar que o momento de construção dos indicadores foi precedido de
uma definição dos conceitos priorizados em cada eixo com vista a viabilizar responder com
precisão a pergunta avaliativa. Embora muitas das indicações a respeito de determinados
objetos ou sujeitos estejam presentes no discurso e no senso comum, eles precisam ser definidos
conceitualmente, já que não necessariamente são compreendidos da mesma forma por todos os
atores. No caso da mediação, por exemplo, era relevante saber se todas as bibliotecas estariam
adotando a orientação do programa acerca do livro de literatura como elemento central nas
práticas de mediação.
Em muitos casos os indicadores são fatores latentes, de conceituação complexa, que
precisam de uma definição específica do seu significado que atenda ao interesse da avaliação.
Neste caso, em particular, além dessa definição, houve um cuidado especial para que o fator
latente pudesse ser operacionalizado por meio de escalas, exigindo itens (perguntas do
questionário) bem construídos e correlacionados entre si.

2.3 Os respondentes e o Instrumento
No caso das bibliotecas, responderam o questionário, na maioria dos casos, os gestores
das organizações e seus coordenadores, atores através dos quais os indicadores foram
explorados e transformados em uma medida de um comportamento ou estado observável de
sujeitos (como os mediadores de leitura) ou objetos. A forma julgada mais apropriada de coletar
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essas informações, tendo em vista a abrangência do projeto, foi um questionário, contendo
questões abertas e fechadas.
Os questionários possuem características de elaboração e de aplicação que, além de
possibilitar abarcar um número suficiente de itens, favorecendo a medição de construtos
latentes, trazem vantagens no uso em pesquisa social e em avaliação. Para Elliot et al (2012):
Questionários podem ser definidos como uma técnica de investigação que
inclui um número mais ou menos elevado de questões que, apresentadas às
pessoas, objetivam, dentre outros aspectos, o conhecimento de fatos,
comportamentos, opiniões, crenças, sentimentos, atitudes, interesses,
expectativas, motivações, preferências e situações vivenciadas. (ELLIOT;
HILDENBRAND; BERENGER, 2012)

Além disso, podem atingir um grande número de respondentes, em um mesmo período
de tempo, independentemente da localização geográfica onde se encontrem. O que para o caso
do PPL, particularmente, mostrou-se bastante conveniente.
Cabe destacar que o propósito do questionário utilizado está alinhado aos objetivos da
avaliação, à população alvo e aos métodos que foram pensados para analisar os dados coletados.

2.4 Os Dados e as Análises
Considerando a abrangência do Programa, pode-se dizer que não foram muitas as
dificuldades relacionadas à coleta dos dados. Não obstante a localização geográfica
diferenciada das bibliotecas, a fase de coleta de informações foi precedida de um minucioso
planejamento. De fato, o cronograma foi pensado e definido para atender os interesses do
Instituto C&A, mas também de forma a não coincidir com períodos demandantes para as
bibliotecas, a fim de não prejudicar as atividades locais. Contribuiu para levar a bom termo esse
planejamento o conhecimento do contexto no qual os atores envolvidos nessa fase se
encontram, por ocasião da aplicação dos questionários, e as peculiaridades regionais de cada
biblioteca. A comunicação das bibliotecas com os Polos e destes com os avaliadores também
tem sido fundamental para que se obtenha um retorno dos instrumentos sempre acima dos 95%.
Muitas vezes, dilatando um pouco mais os prazos para algumas bibliotecas, chega-se com
frequência aos 100% de questionários respondidos e devolvidos. Além disso, é importante
salientar que o instrumento passou por reformulações que o tornaram mais claro, com
enunciados mais inteligíveis e garantindo uma satisfatória qualidade da informação coletada,
especialmente a partir do feedback das bibliotecas, nos momentos de encontros. Os dados são
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todos consolidados em uma planilha de Excel para, posteriormente, serem analisados
respeitando a natureza das informações e o tipo de variáveis coletadas. Essas análises são
realizadas, de forma complementar, considerando as abordagens qualitativa e quantitativa,
visando a melhor descrição da realidade. Para as análises estatísticas, os dados quantitativos são
exportados para o software estatístico Statistical Package for Social Science – SPSS, cuja
característica principal é realizar o tratamento e análises de dados quantitativos. Quanto aos
dados qualitativos, cabe destacar que muitas das questões abertas do questionário são fruto de
reflexões e questionamentos não só dos avaliadores, mas principalmente de orientações e
demandas dos interessados na avaliação. Para o tratamento qualitativo desses itens, considerouse a análise de discurso.
Encerrando os procedimentos metodológicos adotados, mas não o processo como um
todo, é feita a devolutiva dos achados a partir dos dados e análises realizadas. É elaborado um
extenso relatório, seguindo um formato monográfico, trazendo uma descrição detalhada das
etapas da avaliação e os resultados obtidos. Além do relatório impresso, que servirá para
consultas em outros momentos e finalidades do projeto, os avaliadores se valem de outras
estratégias para comunicar os resultados alcançados e apontar as potencialidades e o que precisa
ser melhorado ao longo do processo. Essa devolutiva é considerada como ponto de partida para
novas avaliações. Ou seja, como o desenho da avaliação segue um ciclo, as informações obtidas
ao final de um ciclo passam a servir de bússola na correção de rotas e tomadas de decisões. São,
ainda, fundamentais para que se mantenha uma relação de confiança e colaboração entre os
gestores das bibliotecas e os avaliadores.

3 ALGUNS RESULTADOS

Os principais resultados encontrados são discutidos com os atores interessados na
avaliação e deles emergem, sob a orientação do Instituto e dos avaliadores, as reflexões e
incentivo para a mobilização de gestores, coordenadores e mediadores de leitura em prol da
melhoria das condições de funcionamento e abrangência das bibliotecas.
Nessa seção apresenta-se, em virtude das limitações deste artigo, alguns dos resultados
por eixos programáticos priorizados pelo PPL:
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3.1 Espaço
Os espaços das bibliotecas estão mais acolhedores para os leitores, com melhorias nas
estruturas prediais, mobiliário e ambientação, que favorecem a circulação dos leitores e acesso
aos livros e outros suportes de leitura. Além disso, os horários e períodos de funcionamento das
bibliotecas estão mais adequados às características do público leitor.
Gráfico 1 – Condições Internas das bibliotecas

Fonte: Os autores, (2015).

O Gráfico 1 mostra que houve melhoria nas condições internas das bibliotecas, uma das
dimensões desse eixo. Essa escala foi construída a partir de um conjunto de itens relativos às
condições de iluminação, acústica, ventilação, acesso aos livros, registros de leitores, etc. De
um ciclo para o outro, as avaliações de “muito Bom” e “Bom”, somadas, passam de 88,9% para
100%.

3.2 Acervo
O acervo passou a ser principalmente de livros de literatura, em bom estado e organizado
para fácil identificação por parte dos leitores, com classificação e catalogação. Em várias
bibliotecas aumentou o empenho em constituir um acervo inicial de literatura para crianças e
adolescentes, com o descarte de livros desatualizados e livros didáticos que eram frequentes
nas prateleiras.
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Tabela 1 – Variação do Acervo

Variação do acervo
Livros adquiridos com recursos
do Instituto C&A
Livros adquiridos com outros
recursos
Livros recebidos em doação
Livros perdidos (não devolvidos)
Livros descartados

Dez. 2013
Livros de
Livros
outros
Literatura
gêneros
9.425

508

5.350

518

18.075
2.370
7.698

8.141
293
8.397

Dez. 2014
Livros de
Livros
outros
Literatura
gêneros
13.229

553

3.872
21.810
3.119
11.996

267
13.744
432
15.306

Fonte: Os autores (2015).

A Tabela 1 mostra uma variação do acervo bastante positiva, especialmente se
considerando o grande volume de doações recebidas de livros de literatura. Tal fato sinaliza
que as bibliotecas estão conseguindo mobilizar outros recursos que não somente o do Instituto
C&A, o que é uma das metas do Programa.
Tabela 2 – Número de Empréstimos (em média, por mês)
Nº de Livros de
Literatura
Dez/2013
Dez/2014
9.753
26.548

Nº de Livros de outros
Gêneros
Dez/2013
Dez/2014
1.895
5.400

Fonte: Os autores (2015).

Ainda sobre o eixo acervo, a Tabela 2 apresenta, no âmbito das 69 bibliotecas avaliadas,
o aumento no número de empréstimos, em média, por mês, de livros para usuários cadastrados
e não cadastrados nas bibliotecas.

3.3 Mediação
A mediação de leitura e, consequentemente, os mediadores constituem-se no coração
do programa. Percebe-se que aumentou o conhecimento dos mediadores sobre literatura e sobre
a qualidade de livros para crianças e adolescentes. Eles próprios tornaram-se leitores mais
assíduos, conhecem o acervo e sabem indicar títulos adequados às preferências e interesses dos
diversos leitores. Com isso o número de empréstimo de livros de literatura vem aumentando a
cada ciclo.
Com a finalidade de dinamizar o interesse pela leitura e a frequência às bibliotecas, a
realização de atividades de leitura para o conjunto das comunidades onde as bibliotecas estão
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localizadas, como saraus, apresentações e conversa com autores aumentaram bastante. Esse
crescimento no número de atividades realizadas veio acompanhado de um melhor planejamento
das atividades e das praticas de mediação utilizada.
Gráfico 2 – Perfil Funcional dos Mediadores

Fonte: Os autores (2015).

O Gráfico 2 apresenta melhoras no perfil funcional dos mediadores. Esta escala foi
construída a partir de um conjunto de itens que buscam medir características importantes para
o desempenho das atividades dos mediadores de leitura. Por exemplo: experiência, formação,
hábito em planejar atividades de leitura, frequência com que avalia as atividades de leitura com
a participação do público leitor, etc.
Gráfico 3 – Perfil Cultural dos Mediadores

Fonte: Os autores (2015).

O Gráfico 3, também sobre o eixo Mediação, apresenta a melhora no perfil cultural dos
mediadores, igualmente importante para as atividades realizadas na mediação de leitura. Essa
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escala envolve itens que buscam medir: hábito de ler literatura, se compram livros de literatura
para uso próprio, se tomam livros emprestados para uso próprio, etc.

3.4 Gestão Compartilhada
Uma visão integrada de planejamento, monitoramento e avaliação na promoção da
leitura tem viabilizado uma maior capacidade dos participantes do programa em lidarem com
diferenças e de estabelecerem princípios democráticos na gestão do projeto coletivo. Percebese, também, um maior engajamento dos integrantes do Programa em espaços públicos onde
estão sendo debatidos os termos dos Planos Municipais de Livro, Leitura e Biblioteca, em
consonância com o Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL.
Gráfico 4 – Benefícios Apontados pela Participação nos Encontros de Formação

Fonte: Os autores (2015).

O Gráfico 4 mostra que é bastante expressiva a resposta das organizações a respeito dos
principais benefícios em participar do encontros nos polos. Esses dados refletem que tem havido
uma boa participação das bibliotecas na dinâmica de seus respectivos polos, embora ainda
exista necessidade de trabalhar melhor este aspecto, tendo em vista que a gestão compartilhada
pressupõe uma participação mais efetiva e ampla das organizações.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os resultados alcançados, a partir das avaliações realizadas, conclui-se
que, não obstante as dificuldades e a existência de fatores externos interferindo nas atividades
das bibliotecas, houve avanço considerável das organizações no sentido de alcançar o objetivo
de se constituírem em espaços adequados e propícios para estimular e formar leitores.
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Nesse sentido a avaliação cumpriu com sua função de transformar-se num instrumento
de promoção de eficácia, evidenciado nas reuniões com os polos e nas trocas de experiências
exitosas. Ao ser entendida e incorporada pelos atores envolvidos, a avaliação assumiu o papel
propulsor de ações produtivas intencionais, sem deixar de considerar os diferentes contextos,
recursos materiais e humanos e as características do público atendido pelas bibliotecas.
Por fim, cabe destacar as competências desenvolvidas por avaliadores e avaliados e o
cuidado ético na condução do processo. Especialmente no que tange o respeito aos
participantes, aos contextos culturais, sociais e políticos, às convicções e aos valores de todos
os atores envolvidos na avaliação.
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O JOGO DIGITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: um instrumento para a avaliação da
aprendizagem?
Lúcia Regina Goulart Vilarinho36
Ludmila Bianca Schulz de Souza37
Resumo
É reconhecido que o jogo proporciona momentos mágicos na vida da criança, pois ao mesmo
tempo em que diverte, desenvolve o raciocínio, a criatividade, a responsabilidade e a
inteligência. Muitos estudos já foram conduzidos sobre os jogos presenciais na educação
infantil; no entanto, poucos são os que tratam de jogos digitais. Face a esta lacuna,
implementou-se um estudo avaliativo sobre a utilização de um jogo digital com alunos da
Educação Infantil, tendo por objetivo determinar em que medida favorece o aprendizado de
conceitos lógico-matemáticos. O jogo escolhido relaciona-se com a perspectiva construtivista.
Para implementá-lo tomou-se como referência a abordagem avaliativa centrada em objetivos
operacionais. Os resultados do estudo indicam que as crianças resolveram, de modo bastante
satisfatório, os desafios digitais apresentados, os quais envolviam a aplicação de conceitos
lógico-matemáticos. Foi possível observar processos de interatividade e cooperação na
participação entusiasmada das crianças.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem de conceitos lógico-matemáticos. Jogo digital.
Educação infantil.

1 INTRODUÇÃO
A ‘Sociedade da Informação’ (CASTELLS, 2007), caracterizada pelo uso crescente e
cada vez mais intenso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), fomenta novas
práticas sociais, trazendo grandes desafios ao campo educacional. Neste cenário, a escola, ainda
que cautelosa, tem aberto espaço para a integração das TIC no currículo escolar (MERCADO;
FIGUEIREDO, 2011), o que inclui o uso de jogos digitais como recurso didático, na medida
em que podem favorecer, entre outros aspectos, a interatividade, a socialização e a
(re)construção de valores e conceitos.
Os jogos, de um modo geral, agregam diferentes elementos educacionais, como por
exemplo: prazer, diversão, conhecimentos e habilidades, aumentando a motivação dos alunos
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(PIAGET, 1978; HUIZINGA, 2000). Além desses elementos, quando inseridos de forma
pedagógica no ambiente escolar, estabelecem um vínculo com propostas educacionais que
valorizam a aprendizagem colaborativa e a auto-aprendizagem (SANTOS, 2006; MOITA,
2006). Complementarmente, possibilitam a reinvenção de metodologias, propiciando maior
interação entre alunos e professores, além de estimular a dialética entre o conhecimento
aprendido na escola e o que é obtido no mundo social.
Apesar de serem reconhecidas as contribuições dos jogos nos processos educacionais e
sendo, na contemporaneidade, marcante o fascínio que os digitais exercem sobre as crianças e
os jovens (MATTAR, 2010), são poucos os estudos sobre a inserção dos que envolvem as TIC
no ambiente escolar, especialmente na educação infantil.
Um levantamento no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoa de Ensino Superior (CAPES), utilizando as palavras - jogos digitais
/ aprendizagem – permitiu a visualização de 27 estudos, mas nenhum deles voltado para a
educação infantil. Ao trocar-se o termo ‘aprendizagem’ por ‘educação infantil’ encontrou-se
apenas uma pesquisa em nível de mestrado acadêmico, voltada para crianças com paralisia
cerebral, sem oralidade (JESUS, 2011). Uma incursão na base de dados Scielo, considerando o
período 2001-2013, também indicou a inexistência de trabalhos nesta direção. Todos os 10
artigos levantados tinham como preocupação fundamental a questão política da educação
infantil. Este resultado levou-nos a indagar: por que os professores, sabedores de que as
crianças, na atualidade, são frequentes usuárias das tecnologias digitais, se mostram refratários
/ cautelosos em relação ao uso dos jogos digitais como instrumento de aprendizagem? Estariam
as resistências / cautelas pedagógicas relacionadas à dificuldade de planejar uma prática
pedagógica capaz de articular a proposta do jogo com as intenções educacionais?
Tais indagações estimularam o desenvolvimento de um estudo com o objetivo de
avaliar a aprendizagem de conceitos lógico-matemáticos, considerados básicos na
aprendizagem de conteúdos escolares, a partir da utilização de um jogo digital com alunos da
educação infantil. O jogo escolhido foi o ‘Zoombinis em o resgate na montanha’ e a sua
utilização com as crianças foi orientada pela seguinte questão avaliativa: as atividades propostas
no referido jogo possibilitam a compreensão de conceitos fundamentais ao desenvolvimento do
raciocínio lógico, a saber: classificar, observar, sequenciar, comparar e hipotetizar?
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2 JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO
A aplicação de jogos na educação nem sempre foi bem vista, pois o conceito de escola
nasce aliado à noção de atividade formal, ou seja, atividade que não se coaduna com
brincadeira. Ao longo do século passado, no entanto, diversos pensadores e educadores, como
por exemplo: Claparède (1958), Piaget (1978) e Huizinga (2000), contribuíram para que os
jogos definitivamente se tornassem parte da vida escolar, especialmente no que diz respeito à
educação das crianças pequenas.
Nos dias de hoje o jogo ganha novas dimensões com a facilidade do uso das tecnologias,
permitindo que os alunos se envolvam em experiências de aprendizagem em espaços físicos
diversificados, com ampla variedade de recursos, com pessoas diferentes e em tempos que não
seguem a rigidez que marca o espaço escolar formal. A nova geração de aprendizes não se
restringe ao pensamento linear, está acostumada à velocidade, à interatividade, a desempenhar
simultaneamente diferentes tarefas, convivendo intensamente com o mundo dos hiperlinks,
videogames e da internet (PRENSKY, 2010). Neste cenário, a utilização do jogo digital, quando
bem planejada, pode promover significativas aprendizagens e desenvolver competências que
permitam ao educando aliar raciocínio, estratégia e reflexão de forma lúdica e prazerosa.
Entre os autores que contribuem para o entendimento das potencialidades do jogo na
realidade virtual, se destacam: Pierre Lévy (1956 -); Marc Prensky (1946 -); Jean Paul Gee
(1948 -); e Lynn Alves (1963 -). Para eles o jogo digital estimula o envolvimento ativo do
sujeito, cabendo à educação aproveitá-lo em qualquer faixa etária. A interatividade presente nas
tecnologias digitais atua como componente motivador, levando o sujeito a se manter conectado
e, consequentemente, a buscar respostas para os desafios encontrados.
Lévy (1998), embora não se ocupe do uso de jogos digitais na educação, destaca que
eles podem estimular a atenção, o autocontrole e a disciplina nas regras. Situa os jogos como
‘tecnologias intelectuais’ que facilitam a construção / reorganização de funções cognitivas
como memória, atenção, criatividade e imaginação. Afirma que o conhecimento na
contemporaneidade é uma figura móvel, sujeita a aceleradas mudanças, sendo, em muitas
situações, fruto de uma aprendizagem resultante da virtualização da experiência imediata.
Entende que o virtual implica no desprendimento de uma condição espaço-temporal, ou seja,
significa desterritorialização, capacidade de se deslocar por configurações distintas daquelas
nas quais o indivíduo se encontra inserido (LÈVY, 1996). Considera o computador uma
‘tecnologia intelectual’, a qual faz parte do conjunto de recursos técnicos que marcam, hoje, a
cultura e as formas de construção de conhecimento. O computador e a internet, ao integrarem
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diversos sujeitos, se tornam responsáveis pelo fenômeno da ‘inteligência coletiva’. O
pensamento se estabelece em uma rede onde ocorrem interconexões muito dinâmicas que
transformam rapidamente as representações dos sujeitos sobre o seu mundo. A realidade virtual
propiciada pela internet favorece outras possibilidades de conhecimento, permitindo ao
aprendiz visitar lugares onde jamais poderia estar na vida real. Assim, considera fundamental a
integração de recursos tecnológicos aos processos educacionais.
Prensky (2010) vem se dedicando ao estudo do impacto das TIC no processo ensinoaprendizagem. São dele os conceitos ‘imigrante’ e ‘nativo digital’. O primeiro, com vivência
marcante em uma cultura analógica, tende a usar raciocínios lineares e o segundo, integrado
mundo tecnológico, opera em ritmo acelerado, usando procedimentos aleatórios e digitais. Os
nativos digitais vivem intensamente o contato com videogames, computadores, internet,
telefones celulares, redes sociais e todos as outras ferramentas da era digital. São ávidos de
novidades tecnológicas, dominando-as rapidamente. De um modo geral, preferem os jogos a
trabalhos sérios; são capazes de realizar diversas ações ao mesmo tempo como: acessar a rede,
enviar mensagens e prestar atenção às aulas expositivas do professor. Este autor salienta que,
para este grupo, a aprendizagem deveria ser interessante e divertida, o que significa
reelaboração das metodologias de ensino, com a incorporação de jogos digitais.
Gee (apud BOMFOCO, 2012), ao pesquisar a relação jogos digitais-aprendizagem,
observou que mesmo aqueles que não trazem conteúdos pedagógicos de forma explícita, têm o
potencial de desenvolver diversas aprendizagens fundamentais à vida na sociedade
contemporânea, além de servirem para ensinar conteúdos formais. Para ele, a aprendizagem
proporcionada pelos jogos digitais (fundamentada na intuição) se ajusta melhor ao mundo atual:
um mundo globalizado, regido pelas TIC e que faz parte da vida de um número significativo de
crianças e adolescentes. Admite que os jogos digitais podem desconstruir práticas engessadas
que marcam os ambientes escolares. As simulações vivenciadas nos jogos permitem a testagem
mental de ações antes de serem realizadas concretamente (por exemplo: os simuladores de voo).
Elas possibilitam também a interpretação de diferentes papéis, ou seja, levam o ‘jogador’ a
assumir uma identidade diferente daquela que marca a sua personalidade.
No Brasil, cabe dar destaque aos estudos de Alves (2007) que analisam o espaço, cada
vez maior, ocupado pelos games na sociedade contemporânea. Ressalta que a expansão
contínua dos games tem levado os educadores a investirem em pesquisas acadêmicas sobre a
prática e a preparação de profissionais para a utilização de games. Para ela, quando os alunos
jogam, buscam pensar sobre os objetivos a serem traçados, além de criarem estratégias para
ultrapassar os obstáculos que surgem em cada jogada. Chama a atenção para o fato de que os
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jogos inseridos em aparelhos celulares constituem fonte de estimulação para a interação com
jogos mais complexos, presentes em computadores e videogames.

3 OS CONCEITOS LÓGICO-MATEMÁTICOS DESENVOLVIDOS NO JOGO
DIGITAL E SUA RELAÇÃO COM A PERSPECTIVA PIAGETIANA DE
APRENDIZAGEM
O jogo ‘Zoombinis em o resgate na montanha’ é um software criado por dois
pesquisadores (Scot Osterweil e Chris Hancock) da empresa americana Technical Education
Research Centers (TERC - Cambridge, Massachusetts), reconhecido centro de pesquisa e
desenvolvimento na área da educação, interessado no ensino-aprendizagem da matemática e
das ciências. Fundada em 1965, o TERC se volta para os seguintes aspectos: criação de
currículos inovadores; estímulo ao desenvolvimento do professor; pesquisas sobre o ensino e a
aprendizagem; e desenvolvimento de ferramentas tecnológicas.
O jogo é uma proposta de aventura, que visa explorar e desenvolver conceitos lógicomatemáticos. Parte do princípio de que o raciocínio, o discernimento e a clareza da percepção
são elementos importantes na aprendizagem. Tem como propósito permitir à criança escolher
o foco de sua atenção, a dificuldade do desafio e as suas próprias estratégias ao enfrentar as
situações propostas. Segundo o manual do usuário do jogo38, algumas crianças podem
apresentar dificuldades na resolução dos desafios; no entanto, a ideia é transformar o desafio
em inspiração para o raciocínio lógico e estímulo ao enfrentamento dos problemas. Assim, as
crianças exploram sua criatividade por meio de cuidadosas tentativas. No decorrer do processo,
descobrem as regras e a lógica do jogo.
A proposta possui nove desafios, todos englobando três níveis de dificuldade, os quais
se encontram integrados à finalidade de introduzir e fortalecer conceitos lógico-matemáticos
importantes. Os problemas apresentados exigem observação e raciocínio para a descoberta da
solução lógica. Nas atividades, a criança é levada a empregar habilidades de resolução de
problemas, que incluem: identificar o problema ou objetivo, desenvolver hipóteses que possam
ser provadas, usando experimentação sistemática para encontrar uma solução. Em todos os
níveis, o participante aplica suas habilidades de raciocínio e recebe um feedback das atividades.
O jogo recompensa o raciocínio lógico e a percepção matemática, sendo muito interessante
observar que o sucesso (acerto) não tende a ser obtido por aqueles que agem com rapidez, mas
por quem tem atenção.

38

O jogo pode ser adquirido em gravação de CD-ROM em lojas virtuais específicas.
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Para o presente estudo foram escolhidos 3 desafios, a saber: O Rio da Tartaruga; Os
Canos de Paloo; e A Sala dos Espelhos por se proporem a trabalhar os mesmos processos de
raciocínio lógico-matemático: comparação, classificação, observação, sequenciação e
elaboração/experimentação de hipóteses, todos indispensáveis na aprendizagem de conteúdos
escolares.
A proposta contida no jogo dos Zombinis se inscreve na perspectiva piagetina de
aprendizagem. Para Piaget (1975), a construção do conhecimento implica em momentos de
equilíbrio (de estabilidade provisória no funcionamento intelectual) e momentos de
desequilíbrio, onde os esquemas disponíveis no sujeito não são suficientes para assimilar os
objetos. No contexto do processo equilibração-desequilibração surgem conflitos que perturbam
o sujeito e o obrigam a se modificar, de modo a interagir e a se ajustar ao meio em que se
encontra. Os conflitos (desequilíbrios) são importantes e indispensáveis pois, ao enfrentá-los, o
sujeito se coloca em ação na busca de um novo estado, melhor e superior ao precedente. Daí o
termo 'equilibração majorante' para o processo de construção do conhecimento.
O que a criança pode, ou não, realizar, tem relação direta com a estrutura do período de
desenvolvimento em que se encontra. Estrutura e conteúdo, expressos em forma de linguagem,
jogos, etc., são interdependentes; pelo conteúdo pode-se determinar o nível intelectual da
criança (estruturas subjacentes). O conhecimento da estrutura possibilitará a previsão do que se
pode esperar de uma criança em um determinado momento (PIAGET, 1975).
Os sujeitos participantes do estudo (crianças entre 5 e 6 anos) encontravam-se, segundo
Piaget, no período pré-operatório, isto é, em uma fase de transição entre a ação e a operação,
com características bem demarcadas. Este período localiza-se entre o sensório-motor e o
operatório concreto. De acordo com Macedo (1994), nesta etapa a criança estrutura suas
representações de forma justaposta, sincrética e egocêntrica. A justaposição das representações
se caracteriza pela relação analógica entre palavras e imagens, ou seja, as ideias ficam umas ao
lado das outras por contiguidade, existindo como estados independentes sem relação e
transformação. Elas se juntam por semelhanças e diferenças. No plano da representação mental
não são concretizadas ligações temporais, causais ou lógicas. O pensar de forma sincrética
implica na ligação de tudo com tudo, ou seja, em uma percepção globalizada na qual a criança
não consegue discriminar detalhes ou fazer analogias.
Os conceitos lógico-matemáticos abordados no jogo eram compatíveis com a fase do
desenvolvimento cognitivo em que os sujeitos do estudo. Foram explorados de forma mais
simples (rudimentar), ou seja, mantendo relação com operações concretas. As crianças
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concretizaram observações, classificações, deduções, sequenciações e hipotetizações com base
em situações concretas (pequenos problemas) apresentadas no jogo.
4 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO
A proposta avaliativa foi desenvolvida em uma escola de educação infantil, localizada
no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que atende crianças de 4
meses a 5/6 anos de idade, oriundas de famílias de classe média alta. Seu espaço era amplo e
confortável, incluindo um laboratório de informática, utilizado nas atividades com o jogo
digital. A turma escolhida foi a pré-escola II, composta por 15 alunos (4 meninas e 11 meninos).
Nesta fase, correspondente ao chamado período pré-operatório (PIAGET, 1975) e que vai dos
2 aos 7 anos, emerge o pensamento intuitivo, por meio do qual surgem a representação, o
desenvolvimento da linguagem e a interiorização gradual da ação. A imaginação assume o
controle e tudo se torna possível na mente das crianças. É o estágio da diversão e da brincadeira,
sendo as crianças muito receptivas às atividades pedagógicas que envolvem o jogo.
Por se tratar de um estudo com foco na avaliação da aprendizagem, após a definição do
jogo, do contexto e dos sujeitos, se tornou indispensável determinar a abordagem teórica que
seria tomada como referência. Na revisão da teoria de avaliação sobressaiu a abordagem
centrada em objetivos. Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 129) “o traço
distintivo de uma abordagem centrada em objetivos é o fato de que os propósitos de uma
atividade são especificados e, nesse caso, a avaliação concentra-se na medida em que esses
propósitos foram alcançados”. Estes autores esclarecem que este tipo de avaliação é relevante
para reformular os propósitos de uma determinada atividade, bem como os processos e
procedimentos utilizados. Afirmam que esta abordagem tem dominado a teoria e as práticas de
avaliação desde 1930, tanto nos Estados Unidos como em outros países e isto ocorre porque o
seu uso envolve procedimentos de fácil compreensão. Complementarmente, destacam que a
abordagem, ao possibilitar a determinação do alcance (ou não) dos objetivos, permite a tomada
de decisão no sentido de realizar melhorias, manter a proposta sem alterações ou encerrá-la.
Embora reconhecendo limitações na abordagem, os autores salientam que ela proporciona
segurança ao docente na implementação de suas propostas de aprendizagem. Com crianças da
educação infantil, que se encontram em uma fase de formação de hábitos e atitudes, de
preparação para a aprendizagem formal dos conteúdos escolares, se torna relevante utilizar esta
abordagem, na medida em que os objetivos a serem alcançados se inserem em um continuum:
uma etapa prepara para a outra e assim sucessivamente, como preconiza a perspectiva
construtivista.
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Para concretizar a referida abordagem, foram estabelecidos objetivos operacionais, que
tomaram por base a proposta de Mager (1977). Segundo este autor, a aprendizagem para ser
avaliada precisa estar bem explicitada em termos de: (a) a ação que o sujeito vai realizar; (b)
em que condições irá realizar a ação; e (c) com qual padrão de desempenho. O rigor do modelo
de Mager o enquadrou na perspectiva tecnicista; admite-se, no entanto, que o fato de uma
proposta avaliativa buscar clareza em relação aos desempenhos esperados dos alunos não é
argumento suficiente para negar a sua importância e adequação a determinada situação de
ensino-aprendizagem. Assim, considerou-se válido resgatar a proposta, especialmente pela
segurança que oferece ao avaliador, geralmente um professor preocupado com a qualidade do
seu ensino.
Toda avaliação com referência a objetivos demanda a construção de um quadro de
critérios que vai nortear a sua prática. Como o estudo se desenvolveu em duas etapas, sendo a
primeira preparatória para a aplicação do jogo digital, realizada em atividades com figuras
desenhadas em folhas de papel (portanto, atividade bem usual na educação infantil), foi
necessário estabelecer dois quadros de critérios. Esses quadros foram validados por dois
especialistas em avaliação, antes da sua aplicação como instrumentos norteadores da
observação docente em relação ao desempenho das crianças nas duas fases do estudo. A seguir
são apresentados os dois Quadros de Critérios.
Quadro 1 – Objetivos operacionais da etapa preparatória para a aplicação do jogo digital
Ação
Observar diferenças
semelhanças.

Condição
Critério (padrão de desempenho)
e Todas as situações apresentadas Realizar as tarefas atendendo aos
nas atividades com folhas de papel padrões
de
desempenho
estabelecidos nos itens que se
seguem.
Classificar os diferentes Um conjunto de 8 animais, Dos 8 animais apresentados,
animais segundo seu domésticos e selvagens (exercício separar no mínimo 3 de cada
grupo.
folha 1).
grupo.
Sequenciar figuras de Uma sequência de figuras Em 4 lacunas apresentadas, inserir
acordo com a ordem dada. geométricas (exercício folha 2).
adequadamente, no mínimo, 3
figuras geométricas de acordo com
a sequência dada previamente.
Comparar diferenças e Duas figuras que se distinguem Das 7 diferenças existentes na
semelhanças entre figuras. por
pequenas
diferenças segunda figura, localizar no
(exercício folha 3).
mínimo 6.
Hipotetizar soluções a Diálogo entre os personagens Expressar
verbalmente
as
partir dos problemas presentes na sala de aula: duas conclusões,
evidenciando
apresentados.
professoras e os alunos.
argumentação satisfatória.
Fonte: As autoras (2015).
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Cabe ressaltar dois pontos: os objetivos referentes à observação e à hipotetização
perpassaram todas as atividades; e a ordem registrada no quadro 1 foi a mesma desenvolvida
com os alunos em sala de aula.
O quadro de critérios referente à aplicação do jogo digital seguiu a mesma lógica do
quadro 1; no entanto, como nos três desafios propostos (Rio da Tartaruga, Canos de Paloo e
Sala dos Espelhos) era solicitada a concretização integrada das ações - observar, comparar e
classificar, optou-se por agrupá-las em um único objetivo operacional.
Quadro 2 - Objetivos operacionais da atividade com o jogo digital
Ação

Observar, comparar e
classificar os
personagens segundo
características comuns.

Sequenciar os
Zoombinis segundo
seus atributos
Hipotetizar soluções a
partir dos problemas
apresentados.

Condição

Critério (padrão de desempenho)

Rio da Tartaruga
16 Zoombinis

Colocar, no mínimo, 14 Zoombinis
nos cascos das tartarugas, seguindo a
ordem de classificação indicada nas
pistas situadas no tronco da árvore.

Canos de Paloo
16 Zoombinis

Inserir, no mínimo, 12 Zoombinis em
cada segmento de cano, de acordo
com o atributo apresentado.

Sala dos Espelhos
8 Zoombinis
12 bolas de canhão
36 espelhos

Encontrar, no mínimo, 4 personagens
verdadeiros utilizando a informação
dada em cada espelho quebrado.

Rio da Tartaruga
16 Zoombinis

Diálogo entre os personagens
presentes na sala de aula em
todos os 3 desafios
apresentados

Sequenciar, no mínimo, 14 Zoombinis
nos cascos das tartarugas, seguindo a
ordem de classificação indicada nas
pistas situadas no tronco da árvore.
Verbalizar hipóteses sobre as
possíveis soluções dos desafios.

Fonte: As autoras (2015).

5 RESULTADOS DO ESTUDO
A fase preparatória, composta pela aplicação, em diferentes dias, de três exercícios em
folhas de papel, teve duas finalidades básicas: (a) verificar se as crianças apresentavam
conhecimentos, ainda que simples, sobre os conceitos lógicos matemáticos que seriam
explorados no jogo digital; e (b) provocar a motivação das crianças para a participação no jogo.
No exercício da folha 1, as crianças receberam 8 figuras soltas e embaralhadas de animais,
sendo 4 domésticos e 4 selvagens. Elas tinham de classificar os animais segundo seu grupo de
pertencimento, colando as figuras nos campos específicos da folha. Era esperado que
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separassem corretamente, no mínimo, 3 animais em cada grupo. Todos os 14 alunos
participantes conseguiram terminar a atividade sem dificuldades, não tendo sido necessária a
intervenção da professora. A tarefa despertou o interesse das crianças, uma vez que as figuras
eram coloridas e havia o desafio da colagem no espaço adequado. O resultado evidenciou que
as crianças eram capazes de observar e classificar elementos simples.
Na folha 2, o objetivo era fazer com que os alunos sequenciassem 4 figuras geométricas
de acordo com uma ordem apresentada. A sequência - triângulo, quadrado, círculo e triângulo
- deveria ser reproduzida (desenhada) nas 4 lacunas que se seguiam. Também foi esperado que
acertassem, no mínimo, 3 figuras geométricas de acordo com a ordem dada. Dos 12 alunos
participantes, 8 conseguiram completar a atividade sozinhos, evidenciando além da capacidade
de sequenciar, habilidades motoras finas no desenho das figuras geométricas. Os outros 4
alunos não compreenderam a lógica do exercício e só concluíram com a ajuda da professora. O
resultado indicou que a maior parte do grupo foi capaz de sequenciar. Os alunos se interessaram
pela atividade, pedindo, inclusive, para colorir as figuras.
A atividade da folha 3 foi mais complexa: era um ‘jogo dos sete erros’ que envolvia
observação e comparação de diferenças e similaridades. Os alunos, separados uns dos outros
para que não houvesse influência, tinham 5 minutos para a resolução do problema. Esperavase que localizassem, no mínimo, 6 diferenças; no entanto, dos 13 participantes somente 2 alunos
conseguiram alcançar este resultado. Oito distinguiram 5; 1 aluno encontrou 4; e 2 alunos
localizaram apenas 3 diferenças. Nenhum aluno conseguiu encontrar as 7 diferenças, o que
indicou a dificuldade da tarefa.
A aplicação do jogo digital foi dividida em 4 partes: uma aula introdutória à atividade e
3 aulas envolvendo os desafios do jogo, todas desenvolvidas no laboratório de Informática.
A aula expositiva, com a duração de 40 minutos, contou com a participação de 12 alunos
da turma, a professora regente e a avaliadora. Primeiramente, foi contada a história dos
Zoombinis: um grupo de criaturas que precisava de ajuda para resgatar seus companheiros que
haviam ficado presos dentro de uma caverna, após uma terrível tempestade. Para que os alunos
pudessem ajudá-los, teriam que liderar uma equipe de resgate em um mundo repleto de
mistérios e desafios e, para tanto, contariam com a ajuda do computador. A partir daí, a
avaliadora e a professora fizeram algumas perguntas aos alunos: como seriam os Zoombinis?
Seriam eles todos iguais? Nós somos todos iguais? Como seria o mundo dessas criaturas? Como
é o nosso mundo? Conforme as hipóteses surgiam, as crianças começaram a formular as
conclusões sobre as questões levantadas. Em seguida, a avaliadora distribuiu figuras em papel
dos diferentes tipos de Zoombinis para que as crianças observassem e tirassem suas conclusões.
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Verificaram, então, que os Zoombinis tinham o mesmo tamanho, mas eram diferentes em
relação ao cabelo, olhos, cor do nariz e pés. Após essa descoberta, que norteia toda a lógica das
soluções do jogo, os alunos assistiram ao filme introdutório que conta a história dos Zoombinis.
Em seguida foram apresentados ao jogo propriamente dito, em atividade online, na fase inicial
chamada de Selecionador de Zoombinis. Nessa etapa, cada aluno teve a oportunidade de criar
seu próprio Zoombini, montando-o a partir dos atributos apresentados (cabelo, olhos, cor do
nariz e pés). Esta tarefa permitiu a familiarização dos alunos com os personagens, pois estes,
na medida em que iam sendo criados, ganhavam significado.
Esta aula foi importante para estimular a curiosidade das crianças e promover a
hipotetização. As crianças verbalizaram, com entusiasmo, a expectativa de dar continuidade às
aulas, com vistas a obter um contato maior com os Zoombinis.
Na segunda aula desta etapa foi desenvolvida a atividade Rio das Tartarugas. Às
crianças, sentadas no chão, em círculo, foram repassadas as informações básicas para
enfrentarem o desafio que seria apresentado. A instrução principal era observar as pistas
situadas no tronco da árvore e seguir a ordem de classificação indicada, de modo que pudessem
colocar, no mínimo, 14 Zoombinis nos cascos das tartarugas.
Participaram desta atividade 14 alunos, divididos em 7 duplas, em 7 computadores. Seis
duplas conseguiram salvar 16 Zoombinis e uma salvou 14, que era o desempenho mínimo
esperado. Com o sucesso de todos, se sentiram seguros para enfrentar o desafio seguinte.
Inferiu-se, então, que os alunos concretizaram as operações lógico-matemáticas propostas neste
desafio, a saber: observação, comparação, classificação, sequenciação e hipotetização.
Nos Canos de Paloo (desafio 2), manteve-se a mesma orientação: os alunos sentados em
roda no chão receberam as instruções para superar o desafio. Eles deveriam combinar pares de
Zoombinis que tivessem as mesmas características, seguindo o indicado na etiqueta fixada em
cada segmento de cano, para permitir a passagem da água. Era esperado que inserissem
corretamente, no mínimo, 14 Zoombinis no sistema de canos de água, de acordo com o atributo
solicitado. Treze alunos participaram da atividade, o que exigiu formar um sub-grupo com 3
sujeitos. Assim, o grupo ficou dividido em 5 duplas e 1 trio. Nem todos os grupos superaram o
desafio: 4 subgrupos conseguiram atingir o objetivo; mas, uma dupla e o trio não atingiram o
proposto (observar, comparar e classificar os personagens segundo características comuns).
Considerando que o desafio nos Canos de Paloo exigia da criança a capacidade de
desfazer e refazer a combinação dos Zoombinis nos segmentos de cano (o que implica em
reversibilidade operatória), até conseguir agrupar todos os Zoombinis de forma correta, inferiuse que a tarefa solicitava um raciocínio que as crianças do estudo ainda não tinham
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amadurecido. Foi interessante observar o entusiasmo das crianças em relação às telas do jogo
na medida em que agregam música, cores, animações e, mais especificamente, o próprio
desafio. As crianças dançavam e imitavam os movimentos dos Zoombinis, evidenciando a sua
espontaneidade e alegria em participar da atividade. O trabalho em duplas promoveu a
colaboração, o diálogo, a interação com a tecnologia.
Na última atividade, Sala dos Espelhos, os alunos, observando um conjunto de 6
espelhos, cada um deles contendo figuras de um personagem denominado Fleen, tinham que
encontrar o personagem verdadeiro, atirando bolas de canhão nos espelhos. Cabe ressaltar que
os 6 personagens, presos aos espelhos de cada conjunto, eram diferentes em relação aos
atributos já conhecidos, a saber: cabelo, olhos, cor do nariz e pés. Era esperado que, dados os 6
conjuntos de espelhos, as crianças encontrassem, no mínimo, 4 personagens verdadeiros antes
de esgotarem o estoque de 12 bolas de canhão. Havia também um conjunto de 8 Zoombinis que
poderiam ser atirados aos espelhos, funcionando como uma espécie de reserva técnica para a
concretização da tarefa. Nesta atividade também participaram 13 alunos, o que, novamente,
exigiu a formação de um trio.
O desafio da Sala dos Espelhos privilegiou a hipotetização / dedução que são raciocínios
mais complexos. Nenhum grupo conseguiu encontrar o mínimo de 4 personagens atirando as
bolas de canhão. O trio e uma dupla alcançaram o objetivo, fazendo uso dos Zoombinis que
pertenciam à reserva técnica. A dupla precisou usar 3 Zoombinis e o trio 4. Este resultado
indicou que o desafio era difícil para as crianças; é válido admitir que os raciocínios solicitados,
apesar de serem os mesmos (observação, comparação, classificação, sequenciação e
hipotetização), eram bem mais complexos e, certamente, não estavam totalmente desenvolvidos
na estrutura mental da criança. Apesar do insucesso, os alunos se mostraram entusiasmados
com os apelos visuais e sonoros do jogo. Embora tivessem tido dificuldade de perceber a lógica
do desafio e, consequentemente, cometido erros que os levaram a ficar confusos, conseguiram
superar o ‘fracasso’, passando rapidamente à brincadeira permitida pelo jogo, que era atirar os
Zoombinis nos espelhos e provocar animações engraçadas. Assim o ‘fracasso’ foi rapidamente
superado e as crianças tiveram a oportunidade de transformar a tarefa difícil em uma ação
prazerosa; em outras palavras: elas desmistificavam o erro. Tal reação sugere que as crianças
da cultura digital, por vivenciarem de forma intensa as TIC, nas quais se aprende de forma
intuitiva (com erros e acertos), desenvolvem uma naturalidade / flexibilidade diante do erro.
Para a avaliadora ficou mais uma vez confirmada a perspectiva piagetiana, na qual o erro só
existe porque se pede à criança aquilo que ela ainda não é capaz de fazer por não ter
desenvolvido as estruturas mentais necessárias.
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6 CONCLUSÕES DO ESTUDO
A revisão da literatura do presente estudo evidenciou que a produção acadêmica dirigida
ao uso pedagógico de jogos digitais na educação infantil ainda é incipiente, embora as crianças
que participam da cultura digital tenham grande fascínio pelas TIC. Esta problemática aponta
à escola e aos seus educadores a relevância de trazer para a sala de aula atividades com jogos
digitais, considerando, entre outros aspectos, que as contribuições positivas dos jogos no
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, especialmente sobre a motivação para
aprender, já foram comprovadas por diversos autores.
Tendo este cenário como ‘pano de fundo’, o estudo buscou avaliar em que medida um
jogo digital que se propõe a desenvolver conceitos lógico-matemáticos alcança este objetivo na
prática concreta com alunos de uma escola de educação infantil, situados na faixa etária dos 5/6
anos. Para o desenvolvimento da proposta, analisou-se, na perspectiva teórica, a sua relação
com a abordagem construtivista e, para a consecução da prática, utilizou-se a abordagem
avaliativa referenciada a critérios que, além de possibilitar um planejamento cuidadoso das
atividades a serem realizadas com as crianças, garantiu maior segurança na determinação dos
resultados.
Os alunos participaram de forma entusiasmada. Em todas as atividades houve
cooperação e as crianças puderam discutir suas hipóteses, aceitá-las ou rejeitá-las, o que
contribui significativamente para o processo de equilibração esclarecido pela abordagem
construtivista. A avaliação da aprendizagem indicou que os alunos foram capazes de expressar
os conceitos lógico-matemáticos integrantes do estudo (observar, comparar, classificar,
sequenciar, hipotetizar), desde que estivessem sendo solicitados em desafios compatíveis com
a sua fase de desenvolvimento cognitivo. Para além da questão avaliativa do estudo, cabe
sinalizar que, por meio da prática pedagógica, é possível aprofundar e questionar a relação de
crianças da educação infantil com jogos digitais.
Os conceitos lógico-matemáticos explorados de forma lúdica, com o correr do tempo
ganharão complexidade e serão utilizados pelas crianças nas mais diferentes situações, seja na
escola ou na vida cotidiana.
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AVALIAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO “FORMAÇÃO CONTINUADA E
CURRÍCULOS PRATICADOS”: memórias e narrativas
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Resumo
Este artigo tem como objetivo descrever o processo de avaliação do Curso de Extensão
“Formação Continuada e Currículos Praticados”, desenvolvido por docentes do Colégio de
Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de
Educação de Queimados. A avaliação buscou a visão dos professores participantes, focada no
modelo do curso e nas mudanças ocorridas em sua prática pedagógica. Os instrumentos
utilizados foram a observação e a entrevista, definidos a partir da escolha da abordagem
avaliativa centrada nos participantes, de cunho qualitativo. As observações foram realizadas
durante todo o curso, de maio a dezembro de 2012, e as entrevistas, após o curso, em janeiro
de 2013. Os resultados da avaliação levaram a concluir que os professores foram favoráveis à
metodologia baseada em narrativas, às contribuições pedagógicas na prática de alfabetização,
ao aumento da autoconfiança e à obtenção do certificado da UFRJ. Como desfavoráveis, o
espaço físico em que se realizou o curso e a falta de comunicação entre as escolas e a Secretaria
foram os pontos destacados.
Palavras-chave: Formação Continuada. Avaliação Qualitativa. Curso de Extensão.
Alfabetização.

INTRODUÇÃO
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por intermédio de ações
extensionistas, mantém parcerias com Secretarias de Educação de municípios do Rio de Janeiro.
Um dos projetos desenvolvidos tem como vertente um curso de extensão de formação
continuada para professores de Queimados, que, em 2012, entrava em sua terceira edição. O
Curso “Formação Continuada e Currículos Praticados” chegou a Queimados pelo interesse do
Secretário municipal de Educação preocupado com a chegada de alunos entre 9 e 15 anos à 4ª
série do Ensino Fundamental sem as habilidades e competências básicas necessárias à escrita e
39
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à leitura. A coordenadora, professora do Colégio de Aplicação – Cap/UFRJ e o secretário de
Educação uniram esforços para fazer chegar o Curso às escolas da rede de Queimados com
baixo Ideb.
A metodologia do Curso, focada no trabalho com narrativas dos professores,
desenvolveu o conteúdo programático a partir de temas disparados de histórias de literatura
infantil. Além disso, o Curso desenvolvia atividades como discussão de textos, aulas
compartilhadas, oficinas pedagógicas, relatos de experiências e, como aspecto marcante, a
escrita de memoriais pelos professores. O Curso possuía dados relacionados às ações realizadas,
mas que não tinham sido ainda avaliados. Assim, determinou-se que uma avaliação poderia
gerar informações relevantes que orientassem a tomada de decisões durante seu
desenvolvimento e no planejamento de suas próximas edições, trazendo contribuições
fundamentais. Nesse sentido o objetivo do estudo foi avaliar as ações do curso de extensão
“Formação continuada e currículos praticados” no município de Queimados, com o objetivo de
identificar os pontos que, nas vozes dos professores, necessitavam de novas estratégias com o
propósito de atender de forma mais efetiva às suas necessidades docentes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) afirmam ser crucial o envolvimento significativo
na avaliação daqueles que são participantes da atividade que está sendo avaliada. Esse tipo de
abordagem enfatiza a experiência em primeira mão com as atividades e os ambientes do
programa, tendo como finalidade observar e identificar todas, ou tantas quantas for possível,
preocupações, problemas e consequências das ações na área social. Este estudo avaliativo
pautou-se na abordagem centrada nos participantes, por envolver diretamente os interessados
pelas ações desenvolvidas no Curso.
Os dados foram coletados de forma qualitativa, na qual o ambiente natural foi sua fonte
direta, com ênfase na descrição, nas imagens e no processo. A autora do estudo considerou
ainda a descrições de Schofield e Anderson (1984) do método qualitativo de coleta de dado, ao
enfatizar a “descrição substantiva”, isto é, obter dados “reais”, “ricos” e “profundos”, que
pudessem iluminar os tipos de ação do cotidiano e seu significado segundo o ponto de vista
daqueles que estavam sendo estudados. Assim, ao privilegiar conhecer concepções, crenças,
valores, opiniões em relação à alfabetização e ao curso realizado, a autora julgou essencial e
significativo o envolvimento dos professores participantes. A escolha da abordagem avaliativa
foi reforçada por se tratar de um grupo reduzido, formado por 17 professores.
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O estudo pretendeu obter respostas para as seguintes questões avaliativas:
1) Qual a visão do professor participante sobre o Curso de Extensão “Formação
Continuada e Currículos Praticados”?
2) Em que medida, sob a ótica do cursista, a ações promovidas pelo Curso estão
contribuindo para mudança em sua prática pedagógica?
Cada questão avaliativa se desdobrou em categorias que definiram um conjunto de
indicadores integrados à proposta metodológica do estudo. As categorias e indicadores
referentes à primeira questão avaliativa são apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1 – Categorias e Indicadores de Avaliação para a Questão Avaliativa 1
Categorias

1. O Professor e a
Formação

2. O Professor e a
Alfabetização

3. Modelo do Curso

Indicadores
1.1 Curso de formação de professor
1.2 Tempo de formação
1.3 Tempo de sala de aula
1.4 Escola em que trabalha
1.5 Tempo na escola
1.6 Vínculo com a Secretaria de Educação de Queimados
1.7 Cursos realizados
2.1 Regência na alfabetização
2.2 Processo pessoal na alfabetização
2.3 Razão da escolha pela prática como alfabetizadora
2.4 Concepção de alfabetização
3.1 Indicação para o Curso
3.2 Finalidade do Curso
3.3 Duração/ Carga horária
3.4 Dias de realização
3.5 Estrutura do espaço físico
3.6 Condições de liberação de sala de aula
3.7 Metodologia
3.8 Atividades
3.9 Autores que passou a conhecer/ utilizar
3.10 Importância de um certificado da UFRJ
3.11 Ações sugeridas

Fonte: A autora (2013).

As categorias de análise e indicadores referentes à segunda questão avaliativa estão
apresentadas no Quadro 2.
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Quadro 2 – Categorias e Indicadores de Avaliação para a Questão Avaliativa 2
Categorias
1. O Professor e a Prática
2. O Professor e o
Desenvolvimento Pessoal

Indicadores
1.1 Mudança na metodologia da alfabetização
1.2 Mudança na prática escolar apontada pelo professor
1.3 Mudança na prática escolar apontada por outros
2.1 Convivência com outros profissionais
2.2 Influência do curso em sua confiança, atos e julgamentos

Fonte: A autora (2013).

AS OBSERVAÇÕES: envolvimento pessoal, tempo e caderno de campo
A avaliadora participou de 10 encontros da formação continuada no município de
Queimados, nos quais foram realizadas as observações. Foram elaborados roteiros que
orientaram o olhar sobre o objeto de estudo e sobre a relação dos professores com a
alfabetização, com a educação, com os bolsistas, com a Secretaria, com os coordenadores, entre
si e com as atividades desenvolvidas no Curso. O fundamental em cada observação foi a
possibilidade de contato com os professores e participantes do Curso, já delineando aqueles que
participariam da entrevista. A autora procurou, ao estar no campo, mobilizar alguns atributos
desejáveis a um observador, apontados por Sá Earp (2012): atenção total, curiosidade,
disciplina, discrição e autonomia. As observações realizadas foram obtidas com idas ao campo
orientadas por roteiros, que muito ajudaram a focar o olhar do observador.
As observações no campo são registradas em “cadernos de campo”, que
gerarão relatos chamados de “diário de campo”, em que o investigador escreve
sobre as observações, e o próprio relato vai trazendo novos elementos da
observação. Nesse momento, trazemos os fatos observados – vistos e ouvidos
– para o plano do discurso em um processo de idas e vindas que configurarão
o relatório final. (SÁ EARP, 2012, p. 196).

Na medida em que a metodologia desenvolvida no curso era focada em “narrativas”, a
observação constituiu-se como importante recurso, pois permitiu que a avaliadora vivesse
outros modos de aprender e de ensinar e se relacionasse com questões relacionadas à
alfabetização, emergidas pelas “memórias” das professoras. À medida que frequentava o
ambiente do Curso, a observadora passava a não ser mais uma estranha nos encontros. Esse fato
tornou possível a obtenção de dados, que dificilmente surgiriam nas entrevistas realizadas.
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AS ENTREVISTAS: interação entre entrevistador e entrevistado
Uma das mais antigas formas de se obter informações através da conversação, a
entrevista, sob a visão de diversos autores, traz em comum a interação humana, evidenciando
sentimentos, expectativas, preocupações dos atores envolvidos: o entrevistador e o entrevistado
(SILVA, 2012). Para essa autora, a entrevista foi o instrumento auxiliar de coleta de dados para
a obtenção de informações cognitivas, afetivas e comportamentais, relativas ao presente,
passado ou a expectativas futuras do entrevistado. Minayo (2008) diz que na entrevista o
respondente deixa de ser um indivíduo passivo, considerado como mero informante, e passa a
pertencer ao mundo real, dos conflitos, das relações e interações. Segundo Maturana (2004 apud
SILVA, 2012), a interação social acontece através do ato de conversar que, para o autor:

É um fluir na convivência, no entrelaçamento do linguajar e do emocionar, ou
seja, viver na convivência em coordenações de coordenações de fazeres e de
emoções. Por isso é que digo que tudo o que é humano se constitui, pela
conversa em o fluxo de coordenações de fazeres e emoções.

A confiança mútua entre os interlocutores através de uma atmosfera de interação e
respeito, segundo Massarick (1981 apud ELLIOT, 2012, p. 159), é fundamental numa
entrevista. A autora acredita que sua presença como observadora nos encontros eliminou a
estranheza indesejável nesse tipo de interação.

APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
A aplicação dos instrumentos foi realizada pela autora do estudo e ocorreu em períodos
distintos. Enquanto as observações foram realizadas durante os “encontros-aulas”, envolvendo
todos os cursistas, as entrevistas ocorreram após o encerramento das aulas, em dois dias,
envolvendo apenas oito professoras, seis na Escola Metodista e duas outras na casa de uma das
professoras, em Cavalcante. Todas as entrevistas foram gravadas e tiveram a duração de 1h a
2h. As transcrições foram feitas na íntegra pela autora, cuidando que o clima de cada entrevista
fosse rememorado. Assim, pausas, suspiros, estalos de dedos, entonação, risos, ruídos externos,
como trovões e som de trem passando, ao contrário de trazerem algum prejuízo, trouxeram
riqueza a essas entrevistas.
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ANÁLISE DOS DADOS
Os dados coletados nas entrevistas foram organizados e submetidos a uma análise que
seguiu a sugestão de Minayo (2008), que orienta que sejam ordenados primeiramente e que,
posteriormente, aconteça a sua classificação. Segundo a autora, isso “dá ao investigador um
mapa horizontal de suas descobertas no campo.” (MINAYO, 2008, p. 232). Para a efetivação
da análise, foram seguidos os seguintes passos:
- Transcrição integral das entrevistas;
- Análise das entrevistas assinalando evidências que se relacionavam com os
indicadores;
- Montagem de um quadro de evidências encontradas nas falas das professoras;
- Análise do quadro de evidências;
- Construção de categorizações a partir das apreciações feitas.
As transcrições foram realizadas logo após as entrevistas, para que o conteúdo fosse
melhor aproveitado e o ambiente e as respostas ainda estivessem vivos na memória da autora.
Esse fato contribuiu para o segundo passo indicado por Minayo (2008), pois ao analisar as
entrevistas, as evidências relacionadas aos indicadores destacavam-se nas palavras dos
professores. O terceiro passo foi a elaboração de um Quadro de Evidências, construído com
colunas para cada indicador e linhas correspondendo a cada professora entrevistada. O quadro
possibilitou, horizontalmente, a leitura do que cada uma das professoras entrevistadas pensava
e sentia sobre o curso e, verticalmente, a leitura apontou o que pensam as professoras sobre
cada indicador. Assim, obteve-se uma leitura particular para cada entrevistada e outra geral de
cada categoria com os respectivos indicadores. Concluído o quadro, a análise foi realizada com
a leitura das evidências relacionadas a cada categoria e seus indicadores, buscando-se o geral,
mas sem deixar de lado as singularidades, pois ambas as dimensões continham informações
importantes do Curso sob a ponto de vista das professoras envolvidas. O conteúdo das
entrevistas foi separado em dois grupos, com sete categorias no total. Cada categoria, com seu
grupo de indicadores, norteou a realização da análise, buscando preservar a riqueza encontrada
nas respostas das professoras participantes.

PERFIL DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS
As 8 professoras entrevistadas têm entre 35 e 55 anos. O tempo de formação varia de
16 anos a 35 anos, e o de sala de aula possui a mesma variação. Embora trabalhem em escolas
de Queimados, somente três professoras entrevistadas residem no município. Quanto ao vínculo
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com a prefeitura, existem dois tipos: concurso ou contrato. No grupo das entrevistadas, há 4
professoras concursadas, todas com duas matrículas, sendo que 3 delas têm curso de graduação
e pós-graduação. No grupo das contratadas, apenas uma das quatro possui graduação em
Pedagogia e cursa pós-graduação, as outras têm nível de terceiro grau. Muitas professoras
informaram que sempre que podem, inclusive aos sábados, realizam cursos de formação, dando
preferência aos oferecidos pela Prefeitura, já que há gratuidade. Relataram, também, que
embora seus pais possuíssem pouca escolaridade, influenciaram e incentivaram seus estudos.
No entanto, o cenário se modificava quando se trata da escolaridade dos filhos das professoras
cursistas na medida em que, segundo seus relatos, a maioria completou o Ensino Médio.

O PROFESSOR E A ALFABETIZAÇÃO
Em Queimados, geralmente, quem escolhe as turmas, em cada ano letivo, é o professor.
Assim, os professores concursados e mais antigos têm prioridade, optando, segundo as
entrevistas, por “séries mais fáceis de lecionar” do que as de alfabetização:

Quando entrei na Prefeitura, você sabe muito bem, para quem chega se dá o
quê? Primeiro ano, não é? Geralmente é isso. As turmas que dão mais trabalho
na escola, quem pega são as professoras mais novas (Telma).

A regência nas turmas de alfabetização não foi escolha das novas professoras. Tanto
para as efetivadas quanto para as recém-concursadas foram oferecidos grupos de crianças em
fase de alfabetização ou com dificuldade no processo que compunham as turmas ALFA, que
tem como formação a seguinte orientação da SME de Queimados: ter como regente professor
concursado com prática em alfabetização. As entrevistas, entretanto, mostraram uma outra
realidade:

Quando entrei por contrato, ninguém me conhecia, eu era anônima lá. Me
deram uma turma de alfabetização. Essa turma era uma turma que na época
ninguém queria (...) Bom, no município, eu fui indicada por contrato. Na
escola tinha uma turma de ALFA, onde já tinham passado quatro professores
e já era outubro. Eu pensei: “O que eu vou fazer numa turma ALFA em
outubro?”. (Eliane)

O processo pessoal na alfabetização, de acordo com as declarações das professoras, não
deu origem a lembranças agradáveis. No entanto, ficaram na memória de cada uma delas
momentos agradáveis e pessoas que foram decisivas no período de sua alfabetização:
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Esse tempo não foi muito bom na minha vida. O contexto da cartilha era em
cima de três personagens, Casinha Feliz, um negócio assim(...) Eu tive um
professor, o Leonai, que me batia com palmatória, porque eu não sabia
tabuada (Greite).

Ao falar sobre a razão da escolha pela prática em turmas de alfabetização, ficou
evidenciado que a dificuldade de aprendizagem das professoras e a procura de caminhos menos
sofridos para alfabetizar foram os fatores determinantes que as levaram a atuar como
alfabetizadoras:
É pela minha dificuldade. Eu acredito, assim, que eu consegui, mas que
caminho mais fácil eu posso levar aquela criança a conseguir? (...) Eu pegava
aquela cartilha e tinha o desenho de “Olavo viu a uva”. Todo mundo via e
sabia identificar onde estava escrito. Só eu, não conseguia (Mabel).

Na concepção sobre alfabetização, percebe-se em algumas falas marcas dos primeiros
anos de escola e a seu processo de aprendizagem. (Quadro 5).
Quadro 5 – Concepções sobre alfabetização
Concepções
Alfabetização como essencial
para o exercício da cidadania
Alfabetização como fator
fundamental para mudança de
história de vida
Alfabetização com o sentido
relacionado ao processo de
leitura e escrita.
Alfabetização com sentido
relacionado ao momento em
que ocorre

Falas de suporte
“A alfabetização vai além do decifrar o signo, o símbolo, é tornar
uma criança... uma pessoa cidadã, sabendo seus direitos.”
“É ensinar a ler, escrever, a buscar esse mundo, a descobrir
através da leitura o que nós podemos(...). Você sabe que eles não
têm muito como sair de lá mesmo.”
“É a descoberta do conhecimento, porque a partir do momento
que ele perceber que com o mesmo ma de mala, ele pode escrever
macaco, macarronada, acabou! Ninguém segura mais ele.”
“Tem as técnicas, tem toda a teoria, mas na prática, é um
aprendizado, porque não tem uma coisa elaborada: É dessa
forma, é agora. Não tem uma receita.”

Fonte: A autora (2013).

Modelo de Curso
Quanto à indicação para o Curso, ficou claro que, embora fosse voltado para as
professoras com regência nas turmas ALFA, algumas foram convidadas e outras ficaram
sabendo de sua realização por acaso:
Olha, inscrevi você num curso. Depois a gente conversa... Não sabia do que
era, como era nem quando era. Na primeira aula, eu não participei, porque
não chegou o horário nem o local que deveria ser (Mabel).

235

Algumas professoras associaram o Curso ao fato de fazê-las trazer à tona o que já fazem
ou já fizeram, que foi relembrado nas narrativas compartilhadas, metodologia adotada:

Muitas coisas que a gente guarda na memória, mas que caem no esquecimento.
(...) Então, o curso traz à tona muita coisa que a gente já fez, que a gente faz e
coisas que a gente pode fazer futuramente. É um curso de troca (Eliane).

Há professoras, também, que fizeram relação da finalidade do curso à oportunidade de
contato com “os pensadores sobre educação”:

Para ser sincera, não tenho tempo de ler os pensadores sobre educação. Como
não fiz pedagogia, conheço uma coisa ou outra, mas não estou o tempo todo
em contato com propostas e atuando dentro de alguns pensadores (Mabel).

Quadro 6 – Opinião dos professores participantes quanto ao modelo do curso
Categoria

Indicadores
Duração/Carga
Horária

Modelo
do Curso

Dias de
realização

Tipo de opinião
Favorável
Desfavorável
“Boa, porque mais do que isso vai
“A gente acaba tendo pouco
desencontrar com nossos horários na
tempo para conversa.”
escola e com outros projetos.”
“Ficou melhor, porque sábado a gente “O que deixou muito a
tem outras coisas para fazer.”
desejar foi a postura da
Secretaria que às vezes não
“As professoras estavam achando
cumpria com os dias
cansativo, porque tinham que dar aula combinados.”
e ir ao curso.”
“Os horários não batiam.
“Achei bom durante a semana, porque Teve dia que não fui,
no final de semana, fica meio
porque não recebemos o
complicado.”
comunicado.”

Fonte: A autora (2013).

O espaço físico foi apontado como ponto de insatisfação:
O espaço físico é um problema, porque a gente está numa escola em
funcionamento.(...) Bom seria tivéssemos uma sala totalmente fechada, como
o auditório, mas como é o teatro do município, sempre tem outras atividades
que lá acontecem (Marcela).

A liberação de sala de aula no dia de curso, determinação da Secretaria de Educação,
foi respeitada por algumas escolas, que permitiram ou incentivaram a participação das
professoras. No entanto, houve escolas que descumpriram essa orientação e, dificultando a
saída de sala de aula, impossibilitam a presença de um grupo de professoras nos encontros:
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A coordenadora falava: “Amanhã, você não pode ir, porque a fulana vai ao
médico. Você não tem que ir ao curso, pode faltar (Telma).

O fato de a metodologia ser baseada em relatos foi um ponto enfatizado pelas
entrevistadas:
Foi muito boa essa questão de você falar, de você deixar a criança falar, que é
o que acontece com a gente,, porque tem curso que o professor vem, fala, fala,
fala, dá o recado dele, mas a gente não se expõe (Luíza).

Algumas professoras disseram a rotina do curso foi fundamental pelo seu sucesso, tanto
pela similaridade na sequência das atividades em todos os encontros quanto pela utilização de
um quadro que indicava a sequência das atividades no dia do encontro, o que foi denominado
“roteiro”:
Outra coisa que achei super interessante foi a questão do roteiro, porque eu
passei a perceber o quanto isso era importante também para as crianças
(Luíza).

O fato de a metodologia ter sido desenvolvida por professoras que atuavam em turmas
provocou uma identificação das participantes com as professoras do Curso, facilitando a
comunicação:
Às vezes, você pega alguns profissionais falando de educação, mas eles não
atuam em sala de aula, não é? E aqui são pessoas atuantes. É diferente, porque
é uma linguagem comum, é uma situação que eu passo, você poderá passar ou
ter passado (Mabel).

Quanto às atividades desenvolvidas no Curso, as professoras mostraram, em
unanimidade, que foram positivas. Ficou evidenciado, na descrição das professoras, que
algumas atividades foram mais significativas do que outras, já que não estavam ligadas somente
ao enriquecimento de sua prática, mas à sua emoção como profissional e ser humano:
Eu gostei da história “Menina bonita do laço de fita, porque mexe com a nossa
emoção. Até levei para sala de aula.(...) Como criança negra, minha mãe fazia
trancinhas no meu cabelo e, um dia, um coleguinha desmanchou minhas
trancinhas e eu vim para casa com o cabelo solto, aquela vassoura...(Eliane).

Ao citarem autores que passaram a conhecer, consultar ou utilizar, muitas professoras
reconheciam seu valor, mas curiosamente não conseguiam lembrar o nome do autor apreciado:
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“É que foram lidos muitos livros e a cabeça falha.” Houve também professoras que destacaram
autores que tinham relação com a prática pedagógica:

Eu sempre gostei da Emília Ferreiro, mas eu não entendia muito as fases de
aprendizagem da criança. Depois do curso, eu passei a ter um novo olhar para
esse processo (Marcela).

Um aspecto a ser ressaltado é o certificado a ser fornecido após o Curso. As professoras,
na sua maioria, veem como muito importante obter um certificado da UFRJ, destacando a
responsabilidade que ele lhes traz:

Se a UFRJ me habilitou, eu tenho a responsabilidade de não errar ou, pelo
menos, de errar menos (Mabel).

As professoras entrevistadas atribuíram o valor de “mais preparadas” às profissionais
atuantes no Curso, já que lhes proporcionam um conhecimento significativo:
No Curso, as professoras parecem mais capacitadas e objetivas, nos levando
a conhecer o que realmente é importante (Greite).

Professor e a Prática
A mudança na metodologia surgiu na fala de quase todas as professoras, e uma delas
apontou o Curso como espaço de reflexão sobre a prática, provocando transformações:

Eu estava ali toda empolgada e me chamaram de tradicional. Ah, eu fiquei
muito chateada, mas depois, nos encontros, comecei a perceber: “Nossa!
Muito tradicional, não! Tradicionalíssima!” (Elisa).

As professoras afirmaram que as mudanças na metodologia tiveram como consequência
mudanças na da organização salas de aula:

Tinha aquela coisa de encher a sala de borboleta com a letra B, tinha que ter
uma casa com a letra C e aquela coisa toda. E a gente fica muito presa nessa
ornamentação, sendo que se tiver jornal, um monte de livros, se todo dia
chegar e ler uma história e pedir para ele contar também, isso é muito mais
importante que uma sala toda enfeitada. (Elisa).
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Outra modificação metodológica foi a inclusão de todas os alunos de uma classe nas
aulas, adaptando as tarefas para diferentes habilidades de acordo com o desenvolvimento de
cada um deles:

Há um tempo atrás, eu separava os alunos que tinham esse perfil daqueles que
tinham aquele perfil. Agora, eu trago uma atividade para todos. Para um, peço
que leia uma frase, para outro, uma palavra, mas a atividade é a mesma,
ficando todo mundo no mesmo contexto (Marcela).

As professoras passaram a alfabetizar a partir de textos significativos para a turma e a
ler com o alunos sem o compromisso de trabalhar o texto com exercícios:
Eles sabiam a letra da música, eles sabiam a letra da música todinha, então
passei a alfabetizar usando o quê? A música!

As professoras mostraram a certeza de que é preciso acompanhar as mudanças e que há
sempre algo a acrescentar e a ser acrescentado na convivência pessoal ou profissional com o
outro:
Eu reaprendi, porque o tempo passa e se você não entra naquela engrenagem
para mudar, você fica para trás. Você tem que vivenciar o que as crianças estão
vivenciando ali fora. Foi o que a gente vivenciou e trocou (Greite).

Quanto às mudanças na prática apontadas por alunos, coordenadores ou colegas de escola, as
professoras destacaram apreciações sobre as aulas:
Eu chamo a coordenadora, eu chamo a direção e falo: “Olha, só, dá essa
sugestão para as meninas. Vejo pelo lado do aluno. Eu fico chateada quando
abro a porta e vejo aquela mesmice no quadro, todo mundo parado, enfileirado
(Telma).

O Professor e o Desenvolvimento Pessoal.
Quando as entrevistadas falaram sobre convivência, mostraram que as relações com as
colegas de Curso se expandiram para além dos momentos do curso. Passaram a se comunicar,
pela internet, no grupo Conversas entre Professoras, ao qual a autora do estudo também passou
a fazer parte:
Hoje tive um dia maravilhoso no trabalho. Fiz com os alunos do terceiro ano
brinquedos de sucata e foi uma experiência maravilhosa. As crianças ficaram
encantadas com o telefone sem fio e o biboquê (Elisa).
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As professoras mostraram que o Curso teve influência nas mudanças pessoais, o que
lhes trouxe mais segurança nas ações e em expor seus pontos de vista. Algumas apontaram a
certeza adquirida com o Curso, de que a formação certamente será continuada.
O mestrado para mim era uma coisa impossível, mas agora percebo que não é
tão impossível assim. Eu posso me tornar uma pesquisadora também (Elisa).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseada na análise das evidências encontradas nos indicadores de cada categoria e
referentes às questões avaliativas, pode-se destacar alguns pontos do Curso que, na visão das
professoras entrevistadas, foram considerados relevantes.
A mudança dos dias de encontro, de sábado para dia de semana, foi visto com simpatia
pelas professoras, O local dos encontros, mesmo sendo considerado um centro de referência
das escolas de Queimados, não foi considerado satisfatório, quanto ao conforto, ruídos externos
e receptividade. Ficou evidente nas falas das professoras que a indicação para o curso, que
deveria estar atrelada à regência das turmas ALFA não aconteceu do mesmo modo em todas as
escolas. Apontaram, também, haver uma prática de escolha de turmas no início do ano letivo,
na qual a prioridade é dada às professoras mais antigas. Desse modo, as efetivas e/ou as com
mais tempo de escola escolhem turmas, nas palavras das entrevistadas, que dão menos trabalho
que as relacionadas a esta fase da aprendizagem, desrespeitando a orientação da SME, que
sugere a indicação de professores experientes nas turmas de alfabetização.
Para garantir a presença nos encontros, os professores se depararam com diferentes
ações em suas escolas. Enquanto algumas não tiveram dificuldade em garantir sua participação,
outras deixaram de receber os comunicados, havendo uma professora que chegou a ser proibida
de participar.
A metodologia desenvolvida, baseada em narrativas, foi considerada ponto importante
assim como o espaço que o Curso promoveu para os relatos de experiências pessoais e
memoriais, disparados pelo processo de alfabetização de cada professor.
As atividades foram apontadas como enriquecedoras. No entanto, pelo fato de
envolverem relatos e memórias, tiveram significados diferentes para cada professor
participante. Assim, não houve uma atividade apontada pela maioria, mas sim, uma preferida
por cada professor ou por um pequeno grupo, como foi o caso dos momentos de leitura das
histórias de literatura infantil e dos memoriais.
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Bastante interessante foi a questão da importância dada ao certificado da UFRJ,
fornecido ao final do Curso. As professoras, na totalidade, se mostraram contempladas,
apontando razões descritas pelas entrevistadas que as relacionaram ao valor, ao peso de uma
instituição renomada; à responsabilidade que passaram a ter em errar menos e à satisfação
ligada à vaidade pela obtenção de um certificado desta instituição. Valorizado foi, também, o
fato do Curso ser ministrado por professoras da UFRJ.
Constatou-se que algumas atividades realizadas no Curso foram assimiladas, juntandose às práticas das professoras. A rotina adotada no curso, a leitura de livros no Curso e a
metodologia de projeto pedagógico para as séries iniciais foram destacadas pelas professoras.
O curso promoveu mudanças nas práticas pedagógicas das professoras. Algumas
passaram a alfabetizar de outras formas. Em vez de práticas com letras soltas, isoladas, optaram
por métodos que fossem desenvolvidos a partir de textos e frases. Alfabetizar a partir de
produção de textos, preferencialmente criados pelos alunos, passou a fazer parte da metodologia
de algumas. A leitura pelo prazer do momento da história, sem “didatizar’, conforme seus
termos o livro infantil e percebendo suas possibilidades, foi incorporada ao dia-a-dia das
professoras participantes, em sala de aula.
A convivência entre as participantes ampliou-se para além dos encontros. Além da
participação no site criado pelo projeto, as professoras criaram laços de amizade, participando
juntas de eventos fora do contexto escolar.
Assim, o Curso, sob a ótica do cursista tem contribuído para mudanças de sua prática
pedagógica, com ações que têm promovido uma prática mais próxima à realidade e na qual a
voz de autores e professores se complementam.
Algumas sugestões foram feitas a fim de trazer aperfeiçoamento às próximas edições,
como a de uma apresentação dos resultados obtidos aos professores, à Secretaria de Educação
de Queimados, às coordenadoras do projeto ALFA e aos diretores das escolas envolvidas no
estudo avaliativo, a fim de que com eles sejam discutidos as fragilidades apontadas no estudo,
numa busca conjunta de estratégias para sua melhoria. Considerando a importância dada pelas
professoras participantes aos textos a elas apresentados, sugeriu-se a busca de verbas junto à
Secretaria e à Universidade para que os livros que os contêm sejam oferecidos às participantes,
criando a possibilidade de um contato mais consistente com seus autores. Com base na
adaptação feita de aulas do Portal do Professor do MEC para a realidade das turmas de
Queimados, recomenda-se que se crie um portal com as aulas criadas pelos professores
participantes durante o Curso, atores e autores de uma prática não encontrada nos livros.
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Finalizando, embora o estudo tenha apontado a existência de pontos frágeis do Curso, o
fato traz para a coordenadora, professoras e bolsistas, o desafio de solidificá-lo e assim atender
a uma solicitação das participantes, evidente na voz de uma da professoras: “O Curso poderia
ser extenso, infinito!”..
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“VAMOS SALVAR?”: observação etnográfica no conselho de classe
Maria de Lourdes Sá Earp41
Resumo:
Este artigo tem como objetivo os Conselhos de Classe, reuniões em que a avaliação e o juízo
professoral são realizados pelo coletivo de professores. Para proceder à avaliação dos alunos,
os docentes emitem classificações e valores que orientam o juízo professoral. Que modos de
agir dos alunos são valorizados pelos professores? O que é bem julgado e o que é mal julgado?
A pesquisa etnográfica realizada por dois anos nos Conselhos de Classe de uma escola
particular revelou princípios do juízo professoral. Assim como na escola pública, o juízo
professoral tem uma estrutura de julgamento mais moral do que escolar. Alguns modos de agir
como ser “esforçado”, mostrar “empenho”, ter “postura”, ter uma família “participativa”, ter
estudado no colégio e não ser “repetente” são mais valorizados. A pesquisa também revelou
que, no caso do colégio estudado, existe uma negociação para “salvar” o aluno da reprovação,
contrariando o padrão observado em escolas públicas em que a reprovação é o meio legítimo
de seleção dos alunos indesejados do ponto de vista docente.
Palavras-chave: Conselhos de Classe; juízo professoral; avaliação de estudantes; escola
particular; Educação e Avaliação.

Em toda escola existem Conselhos de Classe, reuniões em que a avaliação e o juízo
professoral são realizados pelo coletivo de professores. É nesse espaço que se decide o destino
dos estudantes, ou seja, os alunos que devem ou não ser reprovados. Para realizar a avaliação
dos alunos, os docentes emitem classificações e valores que orientam o juízo professoral.
Pode-se pensar que o julgamento dos professores, que se institucionaliza nesse ritual,
contém lógicas subjacentes às classificações que concorrem para a constituição de hierarquias
escolares. Que modos de agir dos alunos são valorizados pelos professores? O que é bem
julgado e o que é mal julgado?
Pretendo nesse artigo descrever os modos professorais de julgamento e as formas
escolares de classificação no sentido de perceber como os professores julgam os alunos, o que
julgam e com que critérios. As formas escolares de classificação revelam a lógica do sistema
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de ensino bem como as estruturas e as hierarquias sociais reproduzidas no trabalho docente.
Segundo Bourdieu (1999, p. 188):
As operações de classificação (...) são sem dúvida o lugar privilegiado onde
se revelam os princípios organizadores do sistema de ensino no seu conjunto,
quer dizer, não somente os procedimentos de seleção dos quais as
propriedades do corpo professoral são, entre outras coisas, o produto, mas
também a hierarquia verdadeira das propriedades a reproduzir; portanto as
“escolhas” fundamentais do sistema reproduzido.

Além disso, as formas de classificação estabelecidas nas reuniões dos conselhos de
classe expressam concepções de educação. Como afirma Dalben (1992, p. 16): “Ao mesmo
tempo, sabe-se que é no processo avaliativo que se concretizam as diversas concepções de
educação presentes nos inúmeros critérios definidos para sua efetivação”.
Desde a pesquisa no doutorado em que descrevi os vários modos de produzir e descrever
o fenômeno da repetência (SÁ EARP, 2006), tenho estudado conselhos de classe de escolas da
cidade do Rio de Janeiro. Pode-se afirmar que nessas reuniões são construídos modos de pensar
a questão do “fracasso escolar” que reforçam o que o Sergio Costa Ribeiro chamou de
“pedagogia da repetência” (COSTA RIBEIRO, 1991). No caso das escolas brasileiras, nesses
espaços também é possível entender como opera a cultura da repetência nos modos de pensar,
agir e julgar dos docentes.
O estudo de caso em duas escolas públicas me levou a organizar o juízo professoral em
uma tipologia definida a partir de critérios presentes no julgamento dos professores nas reuniões
dos conselhos de classe, apresentada e discutida em Sá Earp (2006) e Sá Earp (2012).
Nos últimos anos, passei a focar colégios particulares no sentido de ampliar o
conhecimento sobre o julgamento do professor bem como para aprofundar as homologias em
ambos os tipos de escola. É possível comparar conselhos de classe de escolas públicas e
privadas? O que há de comum e o que há de singular no funcionamento dos conselhos de classe?
Como opera o juízo professoral em ambos os tipos de escolas? Existiria uma cultura de
avaliação nas escolas?
Para responder essas indagações foi realizada uma pesquisa de cunho etnográfico em
determinada escola particular estudada como um caso. Assim como nas escolas públicas
pesquisadas, entrei no colégio estudado orientada pelas seguintes questões: Como funcionam
os Conselhos de Classe? Quais são os modos de julgamento dos professores? Como se decide
se um aluno será reprovado? Que aluno é bem ou mal julgado e a partir de que critérios? Nesse
trabalho apresento os resultados iniciais da pesquisa empreendida.

244

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
A escola é uma instituição reconhecida como uma das principais vias socializadoras dos
valores da formação da consciência coletiva. Pode-se pensar a escola como uma espécie de
microcosmos dentro do qual convive, de forma mais ou menos harmoniosa, certo conjunto de
regras, valores e grupos sociais (DURKHEIM, 1955).
Conhecer a escola é uma tarefa que exige do pesquisador um grande esforço no sentido
de “estranhar o familiar”. Entretanto, como afirma Velho (1978), “o que sempre vemos e
encontramos pode ser familiar, mas não necessariamente conhecido” (p. 126, grifos no
original).
Trata-se de situar a escola e suas estruturas na especificidade do social, ou seja, mostrar
que pensamentos, atitudes, comportamentos, enfim, modos de pensar, sentir e agir escolares
são socialmente construídos e nada têm de naturais, pois pertencem ao campo da cultura. Cabe
ressaltar que, assim como Geertz (1978), compreendo cultura como uma teia de significados
tecidos pelos homens. Para o autor, a etnografia é o que os antropólogos fazem, por meio da
chamada descrição densa. Nesse tipo de pesquisa a quantidade é substituída pela intensidade
(GOLDEMBERG, 1999).
Fiz uso da observação participante como estratégia metodológica de pesquisa,
entendendo essa técnica como uma forma de conhecer. O estudo de caso foi escolhido como
forma privilegiada de observação na escola. Observando pessoas em ação (BECKER, 2007) foi
possível examinar a estrutura do Conselho de Classe.
Este trabalho está baseado no caso de um colégio particular de excelência em que
realizei observações em conselhos de classe nos anos de 2011, 2012 e 2013. Trata-se de um
colégio laico, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, com alta performance nos testes de
Enem, razão pela qual muitas famílias de camadas médias da população têm procurado este
estabelecimento escolar nos últimos anos.
Na época da pesquisa, a escola tinha cerca de 1.000 alunos e 100 professores e oferecia
da Educação Infantil ao Ensino Médio, funcionando nos turnos da manhã e tarde. A observação
centrou-se em turmas do último segmento do ensino fundamental e turmas do ensino médio.
Comecei a pesquisa no final do ano de 2011, observando o 4º conselho do ano letivo;
nos anos de 2012 observei quatro conselhos e em 2013 três conselhos. Munida de um caderno
de campo, eu chegava à escola um pouco antes do início das atividades. Após uma breve
interação informal com os atores escolares, entrava junto com eles na sala de aula onde se
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desenrolava o conselho de classe, sentava junto com os professores e coordenadores e passava
a observar a reunião.
Ao abrir as reuniões, o diretor sempre fazia referência à minha presença, me
apresentando em voz alta e pedindo para eu explicar meu trabalho para os participantes da
reunião. Sempre que o fazia, eu reafirmava que o objetivo da minha presença era realizar uma
pesquisa naquela escola como um estudo de caso e a observação era uma estratégia
metodológica, de cunho antropológico; também achava importante dizer que já havia realizado
observação em conselhos de classe de outras escolas.
Pude notar que na medida da minha presença recorrente nos conselhos, cada vez eu era
mais integrada à dinâmica, recebendo os textos distribuídos, assinando a lista de presença,
participando do lanche ou recebendo explicações da coordenação em voz alta. No entanto, eu
tinha plena consciência que apesar dos risos de simpatia e gestos de acolhida eu era uma
estranha naquele universo. Como afirma Valladares (2002), o pesquisador é um observador que
está sendo observado todo o tempo.
Os dados registrados nessas ocasiões continham informações e anotações do que eu via
e ouvia no campo: frases escutadas, descrição de cenas e diálogos, bem como minhas próprias
impressões. Também criei símbolos para marcar o que via, o que pensava, o que me chamava
atenção, o que precisava aprofundar, bem como meu diálogo comigo mesma. A observação
participante implica ouvir, ver e perguntar.
O caderno de campo foi transcrito em diários de campo, e os diálogos e frases foram
tomando forma de relatos; esse material foi descrito etnograficamente em termos de discussões,
dilemas, preocupações, risos, desabafos, declarações, espantos, surpresas, constatações,
perguntas e respostas dos agentes, e foi analisado até chegar a uma tipologia que expressasse a
lógica do sistema de classificação nativo.
A análise do material foi orientada pela busca de regularidades presentes no juízo
professoral para chegar, conforme definiu Bourdieu (1999), na generalidade dos princípios de
classificação utilizados pelos professores.
CONSELHOS DE CLASSE: dinâmica e ritual
O funcionamento dos Conselhos de Classe seguiu um padrão. No dia do “conselho”
como são chamadas tais reuniões, não havia aulas das turmas analisadas.
Os conselhos de classe - 1º, 2º, 3º e 4º bimestres, e o conselho que ocorria após a última
recuperação - aconteciam no início da manhã; a reunião começava às 7:00 e só terminava depois
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que todos os “casos” de alunos fossem discutidos, geralmente em torno de 13:00, antes do
almoço. Os alunos “que vão para conselho” eram aqueles cujas notas ficavam abaixo de 6,0
“alunos com comprometimento”. Os professores manifestavam seu juízo acerca de cada aluno
julgado, citado por nome em ordem alfabética. Os coordenadores e professores faziam sua
apreciação sobre o aluno, às vezes falando ao mesmo tempo e às vezes ocorriam discussões; no
caso dos últimos conselhos argumentos a favor ou contra a reprovação eram colocados.
Nos últimos conselhos o debate e a negociação entre os professores se davam no sentido
de definir se reprovariam ou não determinado estudante. Os alunos seriam reprovados se
ficarem em três disciplinas. Cabe registrar que essa parece ser uma regra universal no caso das
escolas estudadas, tanto públicas quanto privadas.
Segundo a dinâmica do colégio, os professores e equipe pedagógica se reuniam em uma
das salas de aula e os participantes se sentavam nas carteiras dispostas em círculo; as reuniões
eram conduzidas pelas coordenadoras pedagógica (SOP) e educacional (SOE), que geralmente
sentavam juntas. Muitas vezes o diretor estava presente e algumas vezes a vice-diretora também
comparecia.
A relação dos alunos com notas menores do que seis era projetada no datashow, de
forma que todos pudessem ver o quadro o nome dos alunos, em ordem alfabética, e nas colunas
as disciplinas. O conselho funcionava com o propósito de discutir os casos desses alunos:
Média seis estará aprovado. Quando a média for menor do que seis, a situação
do aluno será analisada pelo conselho de classe. Só até três disciplinas pode
fazer recuperação, ultrapassando está automaticamente reprovado [...] Os
indicadores são: situação final no ano anterior; desempenho no 3º e 4º
bimestres, liberação ou não até a quarta ou quinta disciplina; posição no
ranking final; avaliação qualitativa, se tem E e B; freqüência anual” (diretor
no 4º. conselho de classe do ano).

CLASSIFICAÇÕES E CATEGORIAS DO JUÍZO PROFESSORAL
Assim como nas escolas públicas, o juízo professoral do colégio particular será
apresentado por meio de um conjunto de frases ouvidas nas reuniões, escolhidas tanto pela
intensidade com que foram ditas quanto por representarem um tipo de julgamento.
Nesse sentido, as “frases exemplares”, aqui apresentadas entre aspas e em negrito, são
fragmentos de diálogos travados no desenrolar dos Conselhos. Cumpre notar que a tentativa de
construir categorias analíticas é uma tarefa intelectual, o que significa que na prática essas
situações aparecem misturadas nas falas dos agentes. Optei pela descrição esquemática das
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categorias e de diálogos para evidenciar as regularidades das classificações observadas na
escola.
“Ele é nosso?”: a prata da casa é valorizada
1º conselho: “Ronaldo Dantas” (coordenadora). “Quando ele vir a nota 3 [...] Ele tem
dificuldade de ver o erro”. (professor 1). “Ele distorce o que a gente fala” (professor 2). “Ele é
nosso desde quando?” (vice diretora). “Desde os três”(diretor). “Ele está pior que a Joana. Todo
o quadro dele é rasteiro: 6,1; 6,2; 6,3”(coordenadora).“Tem que se afastar do Vitor” (professor
3).
1º conselho: “Jane”(coordenadora). “Ela é nova?” (vice diretora). “Não, é nossa” (professor 1).
“Comportamento é tranqüilo, só tem B” (coordenadora). “Só tem B no empenho” (professor
2). “Só tem B, mas não tem excelente. Você tem aí os que foram passados no conselho. O
primeiro conselho tem que consultar o último do ano passado” (vice diretora). “Ela era nova no
ano passado” (diretor). “Ela só teve menos que cinco em história” (coordenadora). “Ela já tinha
dificuldade em matemática ano passado, 5,6 é bom” (professor 1).
1º conselho: “Gustavo Meira... é novo também” (coordenadora 1). O caso dele é diferente, quais
são as notas dele em outras matérias?” (coordenadora 2). “7,2 em Inglês e Filosofia 9,0... está
abaixo da linha do conselho. Tem que ver se foi aluno ajudado pelo conselho, esse é aluno de
alto risco” (diretor). “Esse aluno se isolava [...] na P1 foi a maior nota da turma, tirou 4,5 de
5,0, percebi uma maturidade” (professor). “Os alunos que se destacam são os que mais se
articulam a aula toda, se ele não é extrovertido o problema pode ser daí” (coordenadora).

“Como ele é em relação ao empenho?”: a aprendizagem com esforço é valorizada
1º conselho: “Temos um número muito pequeno de alunos com comprometimento... cinco
alunos... alunos com média geral abaixo de seis. A Vera já é repetente” (coordenadora 1) “Posso
falar sobre a Vera, ela é uma fofa, já tentei de tudo com a Vera, ela não consegue” (professor
1).”Ela não tem noção da dificuldade dela, ela acha que está acompanhando” (coordenadora 2).
“Ela tem o desejo, mas não consegue” (coordenadora 1). “Ela é boa, é participativa, o problema
é cognitivo...” (professor 1). “Ela faz tudo de casa, ela se empenha” [...] (professor 2).
4º conselho: “Lucas. Caso de reprovação” (coordenadora). “É, mas a prova foi 5,3” (professor
1). “A gente não conseguiu avaliar esse menino porque ele brincou muito” (professor 2).
“Precisamos ter certeza porque reprovação é reprovação” (professor 4). “É, não é uma Bruna
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que se empenhou” (coordenadora). “Comigo ele faz, mas depois brinca, é disperso, não liga”
(professor 5). “A rigor, está reprovado. Ele é aluno novo, não teve tempo de mostrar... de correr
atrás, não teve empenho (coordenadora). “Às vezes acertar o passo é bom” (diretor). “Vamos
votar?”(coordenadora). “Pelo perfil, voto reprovado, mas comigo ele não é ruim” (professor 5).
4º conselho: “José Henrique. Ih, esse é de família complicada, estava anunciado.”
(coordenadora). “Como é em relação ao empenho?” (diretor). “Posso falar porque foi meu aluno
ano passado. Muito bacana, é participativo” (professor 1). “Tem defasagem na parte escrita”
(professor 2). “Fica em Português, História e Matemática” (coordenadora). “Ele me disse que
tem vergonha de perguntar quando não sabe” (professor 3).
“Ela não tem o perfil de aluna do Colégio”: a adesão ao projeto da escola
1º conselho: “Dario... Em Matemática 3,3 e Desenho 3,3... “(coordenadora 1) Não é aquele que
a mãe morreu? (professor 1). “Ele precisou ser chamado...” (coordenadora 2)

“Falta

compromisso...” (professor 2). “Tem conteúdo, não fazia dever de casa” (professor 3). “Aqui a
gente veio a trabalho, se você veio a passeio aqui não é lugar para você” (coordenadora 1).
“Apesar do 5,1 eu aposto nele” (professor 3).
1º conselho: “Mariana: Veio do colégio tal” (coordenadora). É muito sonsa (professora). Foi
essa mesmo que veio com papo que ia viajar (coordenador). “Só tem novos, Lucia, fala alguma
coisa!”’ (coordenadora). “Não pegaram o ritmo do colégio” (professor).
4º conselho: “Ana Maria... Vai ou não dar conta do 8º não? A gente não faz milagre” (professor
1). “Eu dei aula para a irmã dela e ela tinha empenho” (professor 2). “Fica apavorada na prova”
(professor 1). “Ela não tem o perfil de aluna do Colégio” (professor). Chamamos a família para
conversar mais de três vezes. Ela é um caso dificílimo” (coordenadora).
“Tem diagnóstico”: a dificuldade de aprendizagem é medicalizada
1º conselho: “Inácio. Está repetindo no Colégio Tal” (coordenadora). “Muito ausente... queria
ser o galã e não era” (professor 1) “Tem laudo, anemia falciforme, expliquei como fazíamos,
mas perguntei como era em casa.” (coordenadora). “Ele tem déficit de atenção (professor 2).
“Ele falta muito” (professor 3).
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3º conselho: “Hugo, tem diagnóstico, TDAH.” (coordenadora 1). “Como ele está repetindo a
segunda vez [...] A mãe quer investir nele e não quer tirar da escola agora, há o risco de fazer
pela terceira vez” (coordenadora). “Ele tem histórico de segunda chamada” (professor) “Está
com sete notas baixo de 6” (coordenadora).
3º conselho: “Guilherme... A mãe pediu antecipação: ‘quero tirar para não perder o ano’”
(coordenadora 1). “Falta de compromisso é ele” (professor1). “Ele quer sair de sala (professor
2). “Comigo ele quer mostrar serviço” (professor 3). A gente tem que trazer os alunos para a
realidade.” (coordenadora 1). “Se tem um palavra é disperso” (professor 4). “Ele toma
medicação” (coordenadora 2).
“Tem uma história de vida complicada”: a história pessoal faz parte do julgamento
1º conselho: “Mauricio, viveu o drama de perder a tutora, que era a avó.”(coordenadora). “Isto
não é um drama, é uma tragédia” (diretor). “Não é questão qualitativa, de não querer nada, são
histórias diferentes, mas merecem ser acolhidas.” (vice diretora). “Se vocês puderem adotar,
esses dois são casos diferentes. A turma mesmo o acolheu” (coordenadora) “Comigo ele está
com 5,2 “(professor1). “Maurício teve sustentação pela avó, são dois irmãos... O processo
interno dele é muito complexo” (coordenadora). “O irmão também está aqui, Maurício é meio
robótico, o irmão é brilhante” (professor2).
5º conselho: “Casos de inabilitados: Bianca, Raquel, Luiz. (coordenadora1). Beatriz foi para
recuperação; Raquel (coordenadora 2). “Ela vai continuar na escola?”(professora). “Raquel tem
uma história de vida complicada, a mãe tem uma doença degenerativa e o pai é ausente. A mãe
pontua que ela fez um 6º ano ruim. Ela não conseguiu fazer uma força para fazer um esforço”
(coordenadora).
5º conselho: “Eduardo” (coordenadora1).“Passou o ano todo mentindo, dizia que estava com a
coordenadora e não estava. Ficou em duas recuperações, tirou 6,0 em Português e ficou com
média 5,6” (professora 1). “Todo mundo sabe a situação dele no início do ano... o falecimento
do pai [...] ele repetiu o 7º ano, tem 14 anos” (coordenadora 2) . “Eu trazia ele para mim...ele
é difícil” (professor 2). “Eu trouxe ele para mim (professor 3). “Ele vai continuar na escola?”
(professor 4). “Tem duas questões: o desempenho: se ele tem rendimento para ir para o 9º ano
e a postural” (coordenadora 1). “Não acho legal reprovar por postura”.(professor 5). “Ele teve
3.3 em Português quando aconteceu a tragédia da vida dele, no 2º bimestre” (coordenadora 2).
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“A qualitativa, ele ficou com B e E no 3º bimestre.” (coordenadora 1). “Ele não mudou porque
o pai dele morreu, ele sempre foi assim...” (professora 1). “Vamos votar?” (professor 2).
“Aprovado” (coordenadora 1).
“É uma família participativa”: a família também está em julgamento
1º conselho: “Luciano, não quer nada esse menino” (coordenadora) “Malandro... ele não
conversa, não me atrapalha” (professor 2). “O pai não exige nada dele, encontrei ele durante a
semana, andando de skate na pracinha., o pai é do pessoal do surf” (professor 2). “Ah, tá
explicado” (professor 3).
3º conselho: “Davi. Liderança negativa” (coordenadora). “Sonso” (professor 1). “Ele não tem
nada” (professor 2). “A família está ciente... Ele é muito imaturo” (coordenadora). “Quando ele
quer, ele sabe ser maduro” (professor 3). “A família está correndo atrás com aula particular”
(coordenadora). “Não é caso de aula particular” (professor 1).
5º conselho: “Marcos Silva. Ele vai sair da escola. O pai não quer trabalho, não quer cobrança
[...] Paulo Afonso?” (coordenadora). “Participativo. Ele também é filho de artista” (professor
1). “Quem é o pai?” (professor 2). “Baterista do Grupo X.” (professor 1). “É um pai diferente
do outro” (coordenadora 2). “É uma outra postura de família. É uma família participativa mais
do que ele (coordenadora).
“Ela não vai conseguir acompanhar”: o futuro do presente
1º conselho: “Paulo (coordenadora 1). “É sem noção, não tem noção. Tem caderno de
caligrafia” (professor 1).“Faz perguntas fora do contexto (professor 2) “ A mãe disse que na
outra escola era incentivado a falar.” (coordenadora 1). “A mãe veio pelo ranking. A mãe
insistiu para ele vir para o colégio” (coordenadora2). “No início não fazia dever de casa
nenhum“ (professor). “Ele não consegue acompanhar, ele não vai conseguir.” (coordenadora
2).
4º conselho: “Ângela. Repetiu o 6º ano, recuperação no 7º em Matemática (coordenadora 1).
“Ela quis ser popular e entrou pelo cano” (professor 1) “Ela se mete em toda polêmica”
(professor 2). “Ela não vai conseguir acompanhar o 8º ano [...] (professor 3). “Ela teve essa
melhora porque teve muita aula particular” (coordenadora1). “O aluno se reprovou: ela vai dar
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conta do 8º ano? Ela vai ter que ser liberada em duas para ser recuperação” (coordenadora 1).
“Vai ou não dar conta do 8º. ano?” (professor 3) .
4º conselho: “Cesar. “Teve um momento de desequilíbrio... (coordenadora1). “Não conheço,
mas acho que não vai dar conta do 8º ano (professor). “Ele é empenhado” (coordenadora1).
“Está liberado em Geografia e Francês e vai para recuperação” (coordenadora 2).
“Não tem postura”: não é só o conteúdo que é julgado
3º conselho do ano: “Luiz. Mora no bairro tal, não sai, não tem amigos. ”(coordenadora1). “Se
passar vai se complicar na segunda.” (professor). “Já tivemos caso de dois anos na primeira,
dois anos na segunda e dois na terceira [...] já repetiu e não está modificando a postura”
(coordenadora1).
5º conselho: “Maria Flavia. É repetente e continuou com a mesma postura” (coordenadora).
“Não vi nenhuma mudança fruto de uma reprovação no ano passado” (professor 1).“A gente
não consegue se aproximar para ajudar” (coordenadora). “A reprovação foi boa pra ela”
(professor 1).
5º conselho: “Paulo Estevão, totalmente descompromissado” (coordenadora 1). “É um aluno
bom, mas a irresponsabilidade dá vontade de dar nele” (professor 1). “Há anos que estou
pedindo pra colocar o retratinho na ficha” (professor 2). “Faz dois conselhos, um de nota outro
de postura” (professor 3). “Dizer que ano que vem vai acontecer, não acho quem seja por aí, já
vi tudo acontecer temos que pensar nos critérios” (coordenadora 2). “O que a gente está
avaliando é uma questão disciplinar e não acadêmica. O estatuto dele é em conselho de classe,
não é inabilitado, dependendo do que a gente decida tornaremos inabilitado” (coordenadora 1).
“Se fossem só os números não precisa do conselho de classe, estamos no subjetivo”
(coordenadora 2).
“Quem libera para recuperação?”: a crença no ensino
4º conselho: “Leonardo. Ano passado ficou em três, lembrando que foi reprovado ano passado”
(coordenadora). “Vamos ver quem libera para recuperação”. (coordenadora). “Inglês ele não
fez nada” (professor1). “Eu libero” (professor 2). “De agora em diante é para saber quem faz
recuperação” (coordenadora).
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4º conselho: “Bianca. Aluna nova. Ela teve o cérebro prejudicado no nascimento, em Desenho
tem dificuldades. Está com 5,9 em Francês, 5,3 em Matemática e 5,5 em Desenho. Ela dá conta
de fazer três recuperações?” (coordenadora 1). “Fernando tem o caminho, em Francês ela
cresceu. “(professor 1). “Vamos ver a avaliação qualitativa” (coordenador 1). “Pode ser liberada
em Francês” (professor). “Ela já está feliz com a escola?” (professor 2).
4º. conselho: “Arthur. Ele tem um comportamento estranho” (professores). “Ele tem menos
ocorrências disciplinares, tudo diminuiu significativamente” (coordenadora). “Mas pode ter
atitude em sala que não leva a punição” (professor 1). “Mas ele tem comprometimento
cognitivo” (professor 2). “Ele tem fonoaudiólogo” (coordenadora). “Só de olhar a gente
percebe” (professor 3). “Ele entra no caso de cinco disciplinas. Ele é um caso de aprovação ou
não, ele é um caso de reprovação ou não” (coordenadora). “Vamos retomar os critérios”.
(professor 2 ). “Vamos liberar em duas para ficar em recuperação?” (coordenadora).
“Ele é repetente”: a repetência causa repetência
1º conselho: “Isabela. Está refazendo a série. Três notas menores que seis”. (coordenadora 1).
“Está melhor do que no ano passado” (professor). “São as duas repetentes que ficaram juntas,
ela veio da escola tal” (coordenadora 2).
3º conselho: “Tem uma situação ruim, está com 5, Isabel já é repetente. Seis notas menos que
5” (coordenadora). “Ela não dá conta” (professor 1). “Falta muito” (professor 2). “Ela entrou
no meio do ano passado, veio da Escola Tal” (coordenadora).
3º conselho: “Lilian. Está repetindo a série. É repetente e está com o mesmo quadro do ano
passado” (coordenadora). ”3,7 em Matemática. Ela participa na aula” (professor 1).
“Vamos salvar?”: a negociação para não reprovar o aluno
4º conselho: “Flavio. A gente vê se deve ser reprovado ou vai pra recuperação,
Português, Literatura e História” (coordenadora). “Se liberar tem que ver a Jane.” (professor 1).
“O Flavio é um Einstein, ele é um gênio, trouxe um programa [...]” (professor 2). “Ele é muito
agitado” (professor 1). “Era um aluno que só passava direto” (professor 2). “Ele tem uma grande
dificuldade de se abrir. E o Maurício? Ele vai aprender com a recuperação” (coordenadora).
“Maria. Ela está só está três” (coordenadora). “Regina” (coordenadora). “Comigo ela se largou”
(professor 3). “Comigo ela melhorou” (professor 2). “Nanci. Vamos salvar?” (coordenadora)
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5º conselho: “José Paulo. Ele está refazendo o nono ano, está com 5,3 em Português e 5,3 em
Matemática” (coordenadora); “O mérito é maior em relação ao Henrique. É um menino que
tenta, é um menino que quer melhorar, se esforça muito. Ele se esforça, mas não consegue
(professora 1).“Aptidão acadêmica ele não tem” (professor 2); “Ele participa da aula, ele
pergunta...ele recuperou, mas não conseguiu a média. Ele tem um rendimento cinco, seis. Ele é
delicado, ele sabe falar, mas ele tem uma dificuldade muito grande” (professor 1). “A mãe
contou que ele se encontrou no colégio, a postura aqui melhorou, ele ficou comprometido,
envolvido... O conselho aprova? Ele vai ser chamado.”(coordenadora).
5º conselho: “Ana Maria. Não tem como salvar. Concordam com a reprovação?”
(coordenadora). “Infelizmente” (vários professores).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No campo da Educação, pesquisas que envolvem o Conselho de Classe têm dialogado
com questões do campo da avaliação e da gestão democrática da escola. Talvez essa escolha
explique o tom normativo e prescritivo presente nas considerações apresentadas em grande
parte dos estudos, que analisam as práticas das reuniões em termos de conselho ideal x conselho
real (DALBEN, 1992, p. 189).
Conforme a opção teórica adotada nessa pesquisa, de cunho antropológico e
etnográfico, privilegiei analisar mais o que é feito do que o que poderia ou deveria ser feito,
com o propósito de descrever os princípios do juízo professoral. Procurei “estranhar o familiar”
transformando o “familiar em exótico” (DAMATTA, 1989), no sentido de uma atitude
científica útil quando se pretende conhecer o que os outros falam e pensam em seus próprios
termos. Nesse sentido a observação participante foi inspirada na proposta de Becker (2006):
“Ver é esquecer o nome daquilo que estamos olhando” (p. 115).
De modo geral, pode-se considerar que a descrição da avaliação e juízo professoral nos
conselhos de classe revela uma estrutura de julgamento mais moral e, portanto mais social, do
que escolar. Cumpre ressaltar que aqui estou considerando o conceito durkheimiano, segundo o
qual moral é definido como:
Sistema de normas de conduta que prescrevem como o sujeito deve conduzirse em determinadas circunstâncias. Cada povo, em um certo momento de sua
história, possui uma moral. É com base nela que a opinião pública e os
tribunais julgam. É a ela que se almeja. Ela é o bem (QUINTANEIRO et al.,
2002, p. 93).
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O princípio moralizante se expressa em vários tipos de julgamento: na consideração da
história e dramas pessoais do aluno como parte da avaliação; na referência à medicalização e
psicologização da aprendizagem bem como na apreciação do tipo de comportamento das
famílias e da história pessoal do aluno. Este princípio moral também se expressa no julgamento
da “postura” e na valorização do “empenho” ou do “esforço” do aluno em aprender.
Alguns pesquisadores apontam para uma espécie de “cultura docente” que mistura
disciplina (comportamento) com disciplina (conteúdo) tanto na forma de conduzir as aulas
quanto na avaliação dos alunos (RIBEIRO; PAIVA, 1995). Tudo se passa como se a escola
desenvolvesse uma “cultura de avaliação” em que as virtudes cognitivas estão subordinadas às
virtudes morais.
Outra questão a ser destacada é a centralidade da repetência nas discussões dos
conselhos. No caso da escola particular estudado nessa pesquisa, o achado é que a reprovação
é evitada, o que se evidencia em dois tipos de julgamento: “Quem libera para reprovação?“ e
“Vamos salvar?”. Em que pese a necessidade de entrevistas com docentes para um
aprofundamento dessa questão, o fato é que a crença na recuperação dos estudantes e no ensino
ministrado pelos professores, mais evidente do que nas escolas públicas, acaba provocando um
“Efeito pigmalião” (ROSENTHAL; JACOBSON, 1991) que produz menos repetência.
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DOENÇA RENAL CRÔNICA: avaliação de campanha de saúde
mediada por padrões adaptados
Ana Cristina Pereira Junqueira42
Lucí Hildenbrand43
Resumo:
O artigo apresenta a avaliação do mérito da campanha de prevenção à doença renal, da
Sociedade Brasileira de Nefrologia, ano 2013, integrada por oito peças publicitárias. Conduzida
a partir da abordagem centrada em especialistas, envolveu nove profissionais de Ciências da
Saúde, Sociais Aplicadas e Humanas - especialmente, Linguística e Letras. Padrões
internacionais para avaliação da qualidade de programas, referentes às categorias de utilidade,
adequação e precisão, foram identificados e adaptados, subsidiando a construção da lista de
verificação, validada quanto à técnica e conteúdo. Os resultados mostraram o grau de
desempenho de cada mídia frente aos padrões adaptados. Embora a maioria das peças
publicitárias tenha atendido às categorias de adequação e precisão, apenas o cartaz, o flyer e o
vídeo atenderam à categoria utilidade. Tal resultado mostra que a maioria das peças não se
voltou ao atendimento das necessidades de informação dos potenciais usuários da informação,
fato que comprometeu o mérito da campanha.
Palavras-chave: Avaliação de mérito. Avaliação centrada em especialistas. Campanhas de
saúde. Doença renal crônica.

1 PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS RENAIS CRÔNICAS – A VEZ DA COMUNICAÇÃO
Dentre os vários problemas de saúde que afetam a sociedade mundial estão as doenças
renais crônicas. Estima-se que 13% da população do planeta tenham desenvolvido estas
doenças, em algum grau, vez que se desenvolvem e se manifestam silenciosamente.
No Brasil, nos últimos anos, a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) vem
empregando esforços para elevar o nível de informação da população brasileira acerca da
doença renal, termo empregado no estudo em seu sentido mais amplo. De acordo com o chefe
do Serviço de Nefrologia do Hospital de Clínicas, da Universidade Federal do Paraná, é de
fundamental importância informar a sociedade sobre a doença renal bem como sobre a
possibilidade de ser detectada a partir de exames de rotina, simples de serem realizados e de
fácil acesso na rede pública de saúde (NASCIMENTO, 2012).
42
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Discente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
Docente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
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Em 2013, todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal integraram a cadeia de
comunicação e informação que objetivou mobilizar a sociedade em torno do agravo. Além das
capitais, participaram também municípios e regiões de diferentes densidades demográficas, a
exemplo de Manhuaçu, em Minas Gerais, Baixo Amazonas e Santarém, no Pará, Mossoró, Açu
e Caicó, no Rio Grande do Norte, Goianésia, em Goiás, Camaquã e Lajeado, no Rio Grande do
Sul.
Com o objetivo de chamar a atenção dos governantes e da população em geral para a
gravidade dos problemas, que já acomete em torno de 26 milhões de brasileiros, a SBN, por
meio da campanha de 2013 - Pare de agredir seus rins -, investiu em ampla mobilização social
de modo a deixar claro os riscos da doença, a importância de sua prevenção e os elevados
números que assume no contexto mundial.
Durante sessão científica, realizada na Academia Nacional de Medicina, em 15 de
março de 2013, o Professor Miguel Carlos Riella explicou que, na ocasião, 65 dos 193 países
encontravam-se engajados na aliança mundial para enfrentamento do agravo de saúde pública.
Informou que na maioria dos casos, 70% deles, o paciente desconhece ter o problema. De
acordo com ele, no âmbito da sociedade brasileira, cuja população está em torno dos 200
milhões de habitantes, “precisamos alertar a população sobre fatores de risco como o diabetes,
a pressão alta, a obesidade e a idade.” (ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, [2012]).
Via de regra, as sociedades científicas da área de Saúde lançam mão de campanhas de
comunicação para alertar, orientar comportamentos, atitudes e práticas, ou convocar a
população, bem como seus segmentos específicos, tendo em vista prevenir, conter ou erradicar
doenças e seus agentes nos meios físico e social. Como toda campanha, o empreendimento da
SBN, no ano de 2013, foi mais uma ação pedagógica consistente que trouxe às ruas, praças,
hospitais, clínicas, associações, entre tantos outros pontos, um crescente número de envolvidos
e interessados dispostos a esclarecer sobre as doenças renais, com ênfase nas práticas
preventivas.
À exceção do intervalo entre 2008 e 2010, a ação educativa da SBN tem sido favorecida,
ano a ano, pelo acúmulo das aprendizagens decorrentes de suas realizações na interface comum
aos campos da Comunicação, Educação e Saúde, no interstício de 2003 a 2012. O engajamento
progressivo de organismos, entidades, instituições, profissionais e cidadãos brasileiros tem
convertido as campanhas da SBN em iniciativa de educação não formal e informal, que clama
pela adoção de comportamentos, práticas e atitudes individuais, favoráveis à prevenção das
doenças renais em seus diversos níveis.
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Ao responsabilizarem-se pela produção e promoção de tais campanhas, os profissionais
de saúde expõem-se a aprendizagens adicionais: iniciam-se e apropriam-se gradualmente dos
códigos e linguagens particulares a cada mídia e grupos de mídia de que a campanha poderá se
dispor. Por conseguinte, desenvolvem lentamente todo um conjunto de conhecimentos, atitudes
e habilidades fundamentais para subsidiar a tomada de decisão quanto aos tipos de mídia mais
adequados à abordagem de determinado tema, pois as formas de expressão das mídias são
determinantes na efetividade da comunicação mediada pelas campanhas de comunicação e
educação. Se a estas aprendizagens outras forem ainda associadas - como por exemplo, as que
se referem ao objetivo da campanha, à sua importância e atributos; à influência recíproca entre
as várias mídias na comunicação e expressão dos conteúdos implicados na mensagem; à
exposição e fluência tecnológica do público-alvo em relação às mídias e seus respectivos
códigos - as sociedades científicas estarão melhor preparadas para a produção e apreciação das
campanhas de que necessitam elaborar.
Como as campanhas objetivam o alcance de objetivos, sejam eles inerentes a mudanças
de comportamentos, atitudes, práticas, posturas etc., torna-se fundamental aos interessados e
envolvidos saber em que medida os objetivos previstos foram levados a efeito junto aos
indivíduos e/ou à coletividade (KOTLER,1978). Neste sentido, a avaliação de campanhas
ganha relevo porque é capaz de informar, com a qualidade desejada, acerca do mérito e/ou do
impacto da comunicação realizada.
Em sua origem etimológica, “avaliar significa [...] dar valor, valorizar, validar. [...].
Dizer se algo está bem ou mal, ou dizer que o que se está fazendo poderia ser mais elaborado;
refletir para saber se foi bom ou mal [...] e tudo isto implica um posicionamento ético.”
(OKADA; ALMEIDA, 2006, p. 268).
A área de Avaliação tem abrangência tal que propicia aos interessados avaliar objetos
de quaisquer naturezas, a exemplo de programas, atividades, fenômenos, processos e produtos.
No caso deste artigo, avalia-se o mérito da informação veiculada pela campanha publicitária
Pare de agredir seus rins (SBN, 2013), tema de dissertação no Curso de Mestrado Profissional
em Avaliação, da Fundação Cesgranrio. A avaliação foi feita peça a peça e, também,
globalmente, pois campanhas constituem-se de um conjunto de partes – as mídias envolvidas –
que, por meio de seus textos diferenciados, concorrem para a composição do sentido global da
comunicação. Em seguida a apresentação do objeto, isto é, a apresentação da campanha
propriamente, expõem-se as etapas metodológicas do estudo avaliativo.

260

2 METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO
As sete etapas integrantes do percurso metodológico da avaliação incluíram a descrição
do objeto, a definição da abordagem escolhida, o estudo, a seleção e a adaptação dos padrões
de avaliação definidos pelo Joint Committee on Standards for Educational Evaluation
(JOINT..., 2011), a seleção dos juízes, expressão e análise de seus julgamentos.

2.1 A Campanha da SBN, Ano 2013
Em 2013, o Dia Mundial do Rim foi comemorado em 14 de março. A Figura 1 mostra
o mapa da mobilização nos vários continentes.

Figura 1 - World Kidney Day

Fonte: WORLD KIDNEY DAY (2013).

No Brasil, a campanha de saúde pública constou de materiais impressos e audiovisual,
sendo que os primeiros englobaram um adesivo, dois folhetos, uma camiseta, um cartaz, um
flyer e um boton, e o segundo, um vídeo. No estudo, cada uma destas oito peças publicitárias
foi descrita, de forma criteriosa, tal como requer o desenvolvimento de uma avaliação. As
Figuras 2 e 3 ilustram mídia integrantes da campanha, destacando duas peças publicitárias: o
flyer e o vídeo.
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Figura 2 – Flyer da campanha

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

Figura 3 - Paciente em diálise

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (2013).

À guisa de ilustração, na sequência, sintetiza-se o conteúdo geral da campanha, que
alerta para a gravidade das doenças renais crônicas, apontando-as como um dos principais
problemas da saúde pública mundial, capaz de levar o paciente a processo de diálise ou
transplante.
O texto da campanha comunica que milhares de pessoas estão sob o risco de desenvolver
a enfermidade e que, no Brasil, cerca de 5% da população possui algum grau de perda da função
dos rins, muito embora desconheçam isto. Enumera, seis fatores de risco, ressaltando que, na
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ocorrência de qualquer um deles, um clínico ou nefrologista deve ser consultado. Informa que
os dois principais exames que levam à detecção da doença são os de urina e o de sangue.
Também enfatiza as oito medidas que precisam ser adotadas pela população como medida de
prevenção ao agravo: controle da pressão arterial, controle dos níveis glicêmicos, controle do
peso corporal por meio de alimentação balanceada e equilibrada, prática regular de atividade
física, ingestão de água em quantidade adequada ao bom funcionamento do corpo, ingestão de
medicamentos seguindo a orientação médica, controle do fumo, se for o caso, e a realização de
exames específicos em atenção ao acompanhamento médico.

2.2 Abordagem Avaliativa
A abordagem centrada em especialistas foi a adotada no estudo. Entendeu-se que o
potencial de subjetividade intrínseco aos pareceres dos juízes selecionados pela avaliação não
seria o bastante para comprometer a qualidade dos resultados nela obtidos (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Em número ímpar, o painel multidisciplinar estabelecido
incluiu profissionais das áreas de Saúde e de Ciências Humanas e Sociais, e buscou a
convergência de opiniões, quando da apuração dos dados.

2.3 Estudo, Seleção e Adaptação de Padrões de Avaliação
Todas as cinco categorias de padrões definidas pelo Joint Committee (JOINT..., 2011)
para avaliação de programas foram apreciadas com o intuito de facilitar a identificação daquelas
que seriam as mais apropriadas à avaliação da campanha.
Os padrões escolhidos constam de três categorias - utilidade, adequação e precisão. Os
primeiros por serem considerados essenciais a toda e qualquer avaliação: suas diretrizes
desafiam os estudos avaliativos a responderem se as necessidades de informação dos potenciais
usuários de determinado programa foram atendidas, ou não (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004). A seleção de padrões de adequação e de precisão ocorreu porque
permitem observar, respectivamente, se a condução da avaliação foi feita de forma legítima,
ética e compromissada com a dignidade da pessoa humana, e se a transmissão das informações
foi feita de maneira tecnicamente adequada.
A princípio, os 25 padrões das três categorias selecionadas foram assumidos como
unidades de leitura, dotadas de sentido e significado. A partir deles, foram identificados 19
padrões julgados fundamentais ao estudo ante o teor de seus conceitos e ideias centrais, a saber:
na categoria Utilidade - Credibilidade do avaliador, Atenção aos interessados (stakeholders),
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Propósitos negociados, Explicitação de valores, Informação relevante, Produtos e processos
significativos, Comunicação e relatórios apropriados e no prazo, Preocupação com
consequências e influências; na categoria Adequação - Respeito e direitos humanos, Clareza e
equidade, Transparência e abertura; na categoria Precisão, Conclusões e decisões justificadas,
Informação válida, Informação fidedigna, Explicitação das descrições do programa e do
contexto, Explicitação do raciocínio da avaliação, e Comunicação e relatório.
Em seguida, procedeu-se a adaptação dos padrões de modo a subsidiar de forma justa a
avaliação da campanha de saúde. A adaptação dos padrões pressupôs preliminarmente o estudo
e a apreensão do sentido original de cada um deles. Em função dos ajustes requeridos, solicitouse a apreciação de expert em Avaliação que opinou sobre a propriedade e exatidão da adaptação
processada. Este julgamento levou a pequenos ajustes redacionais nos padrões adaptados,
garantindo o estabelecimento das validades técnica e de conteúdo. A seguir, os Quadros 1 e 2
referem-se a padrões de utilidade e precisão, relacionando originais e adaptados no estudo bem
como expressando as suas descrições.
Quadro 1 - Padrões de utilidade: cotejo entre originais e adaptados, seguidos de descrições
Padrão Original
(Código/Título)
U2 Atenção a
interessados
(stakeholders)

U3 Propósitos
negociados

Descrição
As avaliações devem dedicar
atenção a todos os indivíduos
e grupos interessados no
programa e por elas afetados.
Os propósitos da avaliação
devem ser identificados e
continuamente negociados
com base nas necessidades
dos stakeholders.

Padrão
Adaptado
(Título)
Atenção aos
interessados

Propósitos
identificados

U4 Explicitação
de valores

As avaliações devem
esclarecer e especificar os
valores culturais e individuais
que fundamentam objetivos,
processos e julgamentos.

Explicitação
de valores

U6 Produtos e
processos
significativos

As avaliações devem
construir atividades,
descrições e julgamentos de
modo que os participantes
sintam-se estimulados a
redescobrir, reinterpretar ou
rever seus entendimentos e
comportamentos.

Produto
educativo

Descrição
As avaliações devem
dedicar atenção a
indivíduos e grupos
interessados no programa.
Os propósitos da avaliação
devem ser identificados
pelo avaliador com base
nas necessidades dos
stakeholders.
As avaliações devem
esclarecer e especificar os
valores que fundamentam
seu(s) objetivo(s),
processo(s) e
julgamento(s)
produzido(s).
As avaliações devem
construir julgamentos de
modo que os interessados
sintam-se estimulados a
redescobrir, reinterpretar
ou rever seus
entendimentos e
comportamentos sobre o
programa avaliado.
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U7 Comunicação
e relatórios
apropriados e no
prazo
U8 Preocupação
com
consequências e
influências

As avaliações devem atender
às constantes necessidades de
informação de seus vários
públicos.
As avaliações devem
promover o uso responsável e
adequado de seus resultados,
além de prevenir
consequências negativas
indesejáveis e má utilização.

Comunicação
necessária

(descrição original
mantida).

Uso responsável
dos resultados

(descrição original
mantida).

Fonte: JUNQUEIRA (2013).

Quadro 2 - Padrões de precisão cotejo entre originais e adaptados, seguidos de descrições
Padrão Original
(Código e Título)
P4 Explicitação das
descrições do
programa e do
contexto

P5 Gerenciamento da
informação

P6 Análise e
delineamentos
(designs) sólidos

P7 Explicitação do
raciocínio da avaliação

P8 Comunicação e
relatório

Fonte: JUNQUEIRA (2013).

Descrição

A avaliação deve
empregar métodos
sistemáticos de
coleta, revisão,
verificação e
armazenamento das
informações.
A avaliação deve
empregar
delineamentos
tecnicamente
adequados e
análises
apropriadas aos
propósitos
estabelecidos.
A fundamentação
da avaliação, desde
informações e
análises até
resultados,
interpretações e
julgamentos, deve
ser clara e
completamente
documentada.
As comunicações
da avaliação devem
ter escopo
adequado evitando
concepções
errôneas, vieses,
distorções e erros.

Padrão Adaptado
(Título)
Explicitação da
descrição e do
contexto do programa

Descrição
(descrição original
mantida).
A fundamentação da
avaliação decorre do
emprego de métodos
sistemáticos, para a coleta
de dados, e da definição
de delineamentos
tecnicamente adequados,
para a realização de
análises e interpretação
dos dados.

Metodologia da
avaliação

Qualidade da
comunicação do
relatório

(descrição original
mantida).
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Conforme exposto pelos Quadros 1 e 2, no estudo avaliativo, o processo de adaptação
de padrões envolveu modificações de título, de descrição ou ambas.
Em seguida, procedeu-se a construção de lista de verificação com de 14 itens derivados
dos padrões adaptados. A validação de conteúdo foi estabelecida a partir do julgamento de
especialista em Avaliação, integrante do corpo docente do Mestrado Profissional em Avaliação,
da Fundação Cesgranrio. Na ocasião, também foi julgada a qualidade técnica da lista
considerando: (a) a congruência entre cada item e o padrão que lhe dera origem e (b) a
suficiência do conjunto de itens para atender as especificidades do objetivo e a questão
avaliativa do estudo. A derivação do número de itens da lista e verificação em relação a cada
padrão foi igual a um, excetuando-se em dois casos: os padrões de precisão Informação válida
e Informação fidedigna ficaram, respectivamente, com quatro e dois itens.

2.4 Seleção dos Juízes, Expressão e Análise dos Julgamentos
A seleção dos nove juízes, que compuseram o painel multiprofissional, foi feita por meio
de cadeia de relações: o primeiro juiz escolhido de cada área indicou o nome de um colega, que
apontou o nome de um outro. As áreas de formação destes especialistas são as que se
relacionam: Ciências da Saúde (dois médicos nefrologistas e um enfermeiro), Ciências Sociais
Aplicadas (três comunicadores e/ou especialistas em Comunicação e Educação) e Ciências
Humanas, com ênfase nos campos da Línguística e das Letras. A decisão em compor o painel
multiprofissional justificou-se em Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), quando declaram: em
geral, uma única pessoa não dispõe de todo o conhecimento necessário para fazer uma avaliação
adequada. Assim, os dizeres e saberes dos profissionais foram tomados em seu valor, para julgar
a qualidade das comunicações mediadas pela campanha, considerando tanto as formas quanto
os conteúdos veiculados por suas mídias integrantes.
Em relação à apresentação dos resultados do estudo, decidiu-se organizá-los segundo os
grupos de mídia aos quais pertencem; expressá-los em tabelas de modo a evidenciar o quanto,
na opinião dos juízes, cada mídia atende, atende parcialmente ou não atende os padrões
considerados; mostrá-los em gráficos construídos com base no resumo das variações do
julgamento das várias mídias, distribuídas pelos grupos a que pertencem – impressas e
audiovisual.
Devido ao fato de os gráficos expressarem a incidência média de escolhas dos juízes,
quanto aos níveis de atendimento da campanha ante os padrões de utilidade, adequação e
precisão, o artigo os priorizou quando da apresentação dos resultados. No estudo, o ponto de
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corte estabelecido foi igual a cinco e, por conta disto, em geral, as leituras e análises processadas
resultaram apenas nas ocasiões em que houve atendimento ou atendimento parcial ao padrão.
Seguimentos de fala dos juízes subsidiaram as análises qualitativas.

3 RESULTADOS, CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES DA AVALIAÇÂO
3.1 Resultados
Os resultados da avaliação acham-se distribuídos em duas seções: na primeira
apresentam-se os que se referem às mídias impressas e, na segunda, à mídia audiovisual.
 Mídias Impressas: desempenho global
O Gráfico 1 exibe o desempenho das mídias na categoria utilidade, a partir das
frequências médias de escolhas dos especialistas.
Gráfico 1 – Mídias Impressas: julgamento global frente a categoria utilidade
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Fonte: JUNQUEIRA (2013).
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Segundo o Gráfico 1, a mídia que alcançou o mais alto grau de concordância entre os
juízes, na categoria, foi o cartaz (8,8), seguido do flyer (6,3). Os valores das frequências médias
alcançadas evidenciaram tal atendimento. O boton, por sua vez, foi o programa comunicativo
que obteve os mais altos índices de atendimento parcial (4,0) e de não atendimento (3,8); a ele,
seguiram os índices alcançados pelo folheto 1. As demais mídias não atingiram o ponto de corte
estabelecido na avaliação (5,0), evidenciando o não atendimento.
O Gráfico 2 mostra o desempenho das mesmas peças publicitárias ante os padrões de
adequação.
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Gráfico 2 – Mídias Impressas: julgamento global frente a categoria adequação
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A partir do Gráfico 2, constata-se que cinco das oito mídias avaliadas atenderam os
padrões da categoria adequação: cartaz (9,0), flyer (8,5), adesivo (8,0), camiseta (7,5), e boton
(8,0). Contudo, o cartaz se revelou como a mídia consensual.
O Gráfico 3 indica o desempenho das mídias em relação aos padrões de precisão.
Gráfico 3 – Mídias Impressas: julgamento global frente a categoria precisão
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Segundo mostra Gráfico 3, quatro das oito mídias impressas atenderam os padrões da
categoria precisão: cartaz (7,6), flyer (7,6), adesivo (5,5) e folheto 2 (5,3). No tocante ao
atendimento parcial, constata-se pequena variação entre os valores das frequências médias
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obtidas pelas mídias, vez que oscila entre 2,5 a 1,1. O boton foi a peça que obteve a mais baixa
frequência média obtida (2, 2).
 Mídia Audiovisual: desempenho global frente aos padrões
A exposição dos resultados da avaliação dos especialistas em relação ao vídeo, única
mídia audiovisual da campanha, em relação às três categorias é ilustrada pelo Gráfico 4.
Gráfico 4 – Mídia Audiovisual: julgamento global frente a categoria precisão
Mídia audiovisual – vídeo x padrões Utilidade, Adequação e Precisão
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Por meio do Gráfico 4 constata-se que o mais alto desempenho do vídeo foi obtido foi
na categoria adequação (9,0), seguido daqueles alcançados junto às categorias precisão (7,6) e
utilidade (7,0).

4.2 Considerações e Recomendações da Avaliação
Ante o fato de o julgamento da campanha ter-se dado com base em padrões de qualidade,
os mesmos foram tomados para nortear a apresentação das considerações que se seguem.
Apenas duas das sete mídias impressas - cartaz e o flyer - atenderam à categoria
utilidade. O vídeo também ultrapassou o padrão mínimo de concordância estabelecido para fins
da avaliação. Na comparação entre as três mídias, constata-se que, nesta categoria, o programa
melhor avaliado pelo painel de especialistas foi o cartaz (8,8, em 9), seguido do vídeo (7, em
9). Cinco das sete mídias impressas - adesivo, camiseta, cartaz, flyer e boton– e a mídia
audiovisual atenderam à categoria adequação. Comparado o desempenho das peças, o cartaz e
o vídeo atingiram, por unanimidade, o máximo de concordância entre juízes (9, em 9). Flyer e
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adesivo tiveram, em seguida, os desempenhos mais altos: (8,5 em 9) e (8, em 9),
respectivamente. Quatro das mídias impressas - adesivo, folheto 2, cartaz, flyer - e a audiovisual
-vídeo - atenderam à categoria precisão. Quando confrontados os seus desempenhos, percebese que o cartaz e o vídeo atingiram o mais alto nível de concordância entre os juízes (7,6, em
9). Flyer e adesivo também tiveram desempenhos elevados: respectivamente, 8,5 em 9 e 8, em
9.
Embora a maioria das peças publicitárias tenha atendido às categorias de adequação e
precisão, apenas dois programas atenderam à categoria utilidade, segundo constou da avaliação
dos juízes que procederam a avaliação. Este resultado comunicou que a maioria das peças
publicitárias (6, em 8) não se voltou para o atendimento das necessidades de informação dos
potenciais interessados. Com isto, o mérito da campanha ficou comprometido, pois, tal como
reconheceu o Joint Committee, sem atender à categoria utilidade nenhum programa tem
serventia, mesmo que seu desempenho nas demais categorias de padrões tenha sido satisfatório.
A importância da divulgação do estudo avaliativo sobre a campanha de prevenção às
doenças renais crônicas, assinada pela SBN, em 2013, se dá na medida em que é capaz de
motivar reflexões a respeito da qualidade de comunicação educativo-social no campo da
especialidade - Nefrologia. Assim, muito embora, o julgamento global tenha revelado
limitações na utilidade da campanha, todo o esforço dos envolvidos e interessados com esta
importante iniciativa foi válido porque agregou aprendizagens e saberes, disseminação de
informação técnica de qualidade para a população e revelou compromisso ético, profissional e
respeitoso da SBN para com a sociedade.
Dentre as recomendações sugere-se, por exemplo, que estudo similar inclua não
somente a consulta a profissionais, mas também pessoas direta e indiretamente afetadas pelas
doenças renais; que procedimentos de pré-testagem sejam adotados nas próximas campanhas
preventivas de modo a viabilizar a identificação e reparação de possíveis fragilidades das peças
publicitárias; que materiais pedagógicos sejam elaborados de modo a se complementar o teor
das campanhas, favorecendo, por conseguinte, a construção de conhecimentos mais
consistentes capazes de mobilizar, progressivamente, maior número de brasileiros para atuar
junto as ações científicas e sociais em favor da prevenção à doença renal.
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SISTEMA DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE
POLÍTICAS DE SAÚDE DO IDOSO: A METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO
SISAP-IDOSO
Profa. Dra. Dalia Romero44
Mtra. Débora Castanheira45
Mtra. Aline Marques46
Resumo
O objetivo do trabalho é discutir aspectos metodológicos da construção do sistema de
indicadores para acompanhamento de políticas de saúde do idoso (SISAP-IDOSO) e mostrar
como pode ser utilizado como ferramenta de gestão para planejamento, regulação, controle e
avaliação dos programas e políticas de saúde do idoso. O SISAP possui uma metodologia
inovadora que organiza a extensa quantidade de informação produzida no Brasil sobre saúde
em uma plataforma dedicada exclusivamente à população idosa e permite acesso a indicadores
calculados diretamente para o governo local, outra inovação no Brasil. Os indicadores do
sistema são estruturados a partir de duas matrizes conceituais distintas, porém complementares.
A primeira delas é o relacionamento direto entre os indicadores e as políticas públicas que
devem ser acompanhadas. A segunda matriz conceitual do SISAP é fruto da adaptação desta
matriz conceitual geral de avaliação do sistema de saúde para o caso específico dos idosos.
Defende-se ainda o uso de um sistema de indicadores em detrimento de um indicador sintético
para o acompanhamento da saúde do idoso no Brasil.
Palavras-chave: Indicadores; Envelhecimento; Saúde; Monitoramento e Avaliação; Políticas
Públicas

Introdução
Um problema subjacente à consolidação das políticas de saúde do idoso no Brasil é a
falta de mecanismos de monitoramento dos resultados e avaliação do impacto a médio e longo
prazo dos investimentos neste setor. Apesar de ser considerado pioneiro na criação de leis e
políticas públicas que visam à proteção social da pessoa idosa47, o país tem dificuldades em
monitorar estas medidas em razão da ausência de indicadores sensíveis.
Docente do ICICT-FIOCRUZ.
Mestranda ICICT-FIOCRUZ.
46
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Já em 1991, o Brasil aprovou os Princípios das Nações Unidas em favor do envelhecimento. Em 1994, foi
aprovada a Política Nacional do Idoso (Lei 8.841/94), em 2002 o país foi signatário do Plano de Ação Internacional
44
45
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Com o objetivo de elaborar uma ferramenta de gestão que integre informações sobre
saúde dos idosos e as metas e políticas que visam a melhoria da saúde e qualidade de vida desta
população foi criado pelo Laboratório de Informação em Saúde do Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica em Saúde (LIS-ICICT/FIOCRUZ) em 2007 o SISAPIdoso – Sistema de Indicadores para Acompanhamento de Políticas de Saúde do Idoso48
(http://www.saudeidoso.icict.fiocruz.br/).
O SISAP-Idoso compreende um sistema de consulta de indicadores pela internet, a nível
federal, estadual e municipal, sobre a saúde do idoso. A finalidade é estabelecer processos
contínuos de acompanhamento do desempenho do sistema de saúde, fornecer aos gestores e à
sociedade como um todo dados úteis à formulação de políticas e ações de prevenção, além de
contribuir na melhoria da qualidade da assistência à saúde e da informação gerada nos níveis
básicos de assistência à saúde.
O objetivo do trabalho é discutir aspectos de natureza metodológica envolvidos na
construção do Sistema de Indicadores para Acompanhamento de Políticas de Saúde do Idoso
para diagnóstico e monitoramento da agenda da saúde da pessoa idosa no Brasil e demonstrar
como ele pode ser utilizado como um insumo estratégico voltado para a consolidação do caráter
público da gestão do sistema de saúde, por meio da instrumentalização dos gestores estaduais
e municipais para o desenvolvimento de funções como planejamento, programação, regulação,
controle e avaliação dos programas e políticas de saúde do idoso. Para isso, apresentaremos as
matrizes conceituais e da análise dos indicadores disponibilizados pelo Sistema.
A necessidade de fortalecer a capacidade técnica das autoridades sanitárias por meio de
um sistema de vigilância e acompanhamento em saúde dos idosos é bem conhecida
internacionalmente. O Plano de Ação para a Saúde dos Idosos, incluindo o Envelhecimento
Ativo e Saudável da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), por exemplo, estabelece
como área estratégica aperfeiçoar a capacidade de gerar informações necessárias à execução e
à avaliação das atividades que melhorem a saúde dos idosos com o objetivo de fortalecer a
capacidade técnica da autoridade sanitária para o seguimento e avaliação da atenção à saúde
desta população.
No Brasil, essa necessidade é ainda maior. O processo de descentralização do sistema
de saúde brasileiro, a partir dos preceitos constitucionais de 1988, trouxe a necessidade da
produção de informações e de indicadores para o acompanhamento das políticas e o
para o Envelhecimento, em 2003 foi aprovado o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) e em 2006 a Política Nacional
de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria MS/GM n° 2528/06).
48
Inicialmente o sistema tinha o nome de Monitor-Idoso.
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conhecimento das especificidades a nível local. No entanto, como indica a pesquisa realizada
por Cohn e Elias (2005), a falta de familiaridade dos gestores municipais com os sistemas de
informação em saúde e a falta de conhecimento para manipular e analisar os dados disponíveis
impedem que a análise periódica da situação de saúde sirva de insumo para a elaboração de
planos e programas de saúde. Desta forma, a aproximação entre os gestores de saúde e os
sistemas de informações configura-se fator importante para que indicadores de saúde sejam
incorporados no processo de decisão.
Desde a década de 1980, gestores no campo da saúde em geral, e da saúde do idoso em
particular, deparam-se frente ao desafio de encontrar soluções para a organização e o
funcionamento dos sistemas de saúde face as mudanças demográficas e epidemiológicas, ao
aumento das despesas com assistência médico-hospitalar e seus efeitos sobre o bem-estar da
população e o progresso contínuo das tecnologias médicas.
Neste contexto, a análise do sistema e dos serviços de saúde e a criação de sistemas de
monitoramento das políticas voltadas para a população idosa ganha destaque. Compreender os
fatores que influenciam o desenvolvimento das políticas do idoso é importante para subsidiar a
formulação e o acompanhamento destas políticas que encorajem a utilização apropriada dos
recursos públicos, desestimulem o uso inadequado de procedimentos, serviços ou tecnologias
e promovam a prestação de cuidados de saúde com maior eficiência, efetividade e equidade.
Assim, o SISAP-Idoso foi criado para responder à crescente demanda da sociedade civil
e dos gestores públicos por um sistema de indicadores que permita o acompanhamento da
agenda de direitos da população idosa no Brasil. O sistema permite acesso sistematizado às
políticas, programas e instrumentos de gestão relacionados com a saúde do idoso, permitindo
desta forma seu acompanhamento.
De fato, podemos dizer que a criação do SISAP-Idoso atende a vários compromissos
assumidos pelo Estado brasileiro na área de divulgação de informações sobre o processo de
envelhecimento, monitoramento de políticas e qualificação profissional da gestão.
O SISAP-Idoso tem como diretriz o entendimento de que é necessário estabelecer
mecanismos que favoreçam a divulgação de informações sobre o processo de envelhecimento
para a população em geral, mas em especial para a população idosa e para os gestores do sistema
de saúde, tal qual estabelecido no Estatuto do Idoso (Art. 3°, VII) e na Política Nacional do
Idoso (art. 3°, II e art. 4°, VII).
Neste contexto, o Sistema pode ser considerado uma importante ferramenta de
empoderamento, tanto dos gestores do sistema público de saúde quanto da população em geral.
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No que tange aos gestores em saúde, o SISAP-Idoso oferece informações e indicadores que
auxiliam a tomada de decisões e o planejamento de ações voltadas à população idosa.
Para a população o acesso à informação é essencial para a concretização da cidadania.
Esta visão já estava presente na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. Assim,
quando se afirmou a saúde como um direito de cidadania, explicitou-se o direito à informação,
educação e comunicação como inerentes ao direito à saúde. Essa visão foi ratificada com Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que institui Sistema Único de Saúde (SUS), que, ao
reconhecer a saúde como direito fundamental do ser humano, reconhece também o direito à
informação como princípio de organização do SUS
A ênfase no direito à informação é essencial para os direitos de cidadania porque está
diretamente ligado à autonomia decisória do indivíduo. Em saúde este ponto é ainda mais
essencial, uma vez que neste caso estamos lidando diretamente com decisões que podem afetar
a vida do indivíduo e das quais ele deve fazer parte.
Para o meio acadêmico, a proposta do SISAP-Idoso viabiliza e amplia o debate sobre
avaliação e monitoramento das políticas voltadas para a população idosa como tema de
conhecimento técnico-científico, o que é essencial para o aprimoramento das políticas de saúde.
Além disso, o SISAP-Idoso cumpre o importante papel de propor indicadores diretos e
indiretos de monitoramento de metas e diretrizes pactuadas pelas políticas e programas
nacionais e internacionais. De fato, a criação do SISAP-Idoso envolveu o desenvolvimento de
novos instrumentos e indicadores para o acompanhamento e a avaliação da implementação das
políticas de saúde do idoso no Brasil. Para que o monitoramento seja efetivo foi essencial a
definição de critérios, parâmetros, indicadores e metodologias específicos, capazes de
evidenciar também, a repercussão das medidas levadas a efeito por outros setores que não
especificamente os de saúde, mas que tenham impacto sobre a saúde da população idosa.
Tendo em vista as potencialidades do SISAP-Idoso como instrumento de
empoderamento dos gestores do SUS e da sociedade em geral, este estudo pretende realizar
uma breve revisão conceitual de parte das dimensões de acompanhamento da saúde do idoso
com base nas quais o sistema foi desenvolvido – Determinantes de Saúde, Condições de Saúde
dos Idosos e Serviços de Saúde – bem como apresentar uma síntese dos resultados obtidos.
O artigo será dividido em duas partes. Na primeira parte, são discutidos aspectos de
natureza metodológica envolvidos na construção deste sistema de indicadores. Na segunda
parte, demonstramos a utilização do SISAP-Idoso a partir do exame de indicadores
selecionados para as duas matrizes conceituais que compõem o sistema e apresentamos alguns
resultados para a análise de situação de saúde de unidades territoriais selecionadas.
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DESAFIOS METODOLÓGICOS NA CONSTRUÇÃO DO SISAP-IDOSO
A criação de um sistema de indicadores é uma tentativa de apropriação do dado
estatístico com o objetivo de usá-lo para o planejamento ou, ainda, como instrumento de
reivindicação ou controle social. Essa elaboração desperta quatro questões metodológicas
principais.
A primeira questão a tratar diz respeito ao marco conceitual e estruturante de saúde dos
idosos para a construção de um sistema de indicadores para monitoramento. Ou seja, tendo em
vista a amplitude do conceito de saúde adotado no Brasil desde a Constituição Federal de 1988,
quais serão os aspectos da saúde dos idosos que serão levados em consideração na construção
do sistema.
A definição do marco conceitual é importante porque é ela que determinará o que, afinal,
será considerado como uma medida razoável para acompanhamento da saúde do idoso. Neste
sentido, o conceito que adotamos de saúde do idoso é que serão operacionalizadas as dimensões
tratadas no sistema de indicadores com base nas quais, por fim, serão elaborados os indicadores.
Conforme explicita Jannuzzi (2004, p. 244):
“Um indicador é uma medida, em geral quantitativa, que operacionaliza um
eterminado conceito, em geral, abstrato. A partir desse conceito, que pode ser
uma temática social de interesse do ponto de vista das Ciências Sociais ou das
Políticas Públicas, chega-se a definições ou dimensões operacionalizáveis.
Finalmente, com base nessas definições, buscam-se as estatísticas ou registros
administrativos para a construção de indicadores, índices ou congêneres.”

No caso da saúde da pessoa idosa, o exame dos marcos legais existentes constitui uma
solução tanto pragmática como legítima para a definição de um marco conceitual. Tal postura
explicita a adoção de um conceito normativo – e seus consequentes indicadores –, que
efetivamente correspondem à agenda político-institucional legitimada nos diversos fóruns de
representação política da sociedade brasileira.
Assim, para a construção do marco conceitual do SISAP-Idoso foram examinados: a
Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso, a Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa, o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, o Programa
Nacional de Imunizações, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), O Plano Nacional
das Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do
Homem, a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher, o Programa Nacional de
Controle do Tabagismo, o Programa de Assistência aos Portadores de Doença de Alzheimer, o
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Plano Nacional de Reorganização da Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, o
Pacto pela vida (biênio 2010-2011) e o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
(COAP).
Estes marcos legais e políticos apresentam suficiência na indicação das dimensões
estruturantes – as mais evidentes ou consensuais – da saúde dos idosos no Brasil. Cada marco
legal explicita dimensões normativas de direitos e, não raro, apresentam o indicador de
monitoramento e diagnóstico para determinada dimensão. Assim, o SISAP-Idoso constrói seu
marco conceitual sobre a identificação sobre os aspectos da saúde do idoso levados em
consideração para o monitoramento a partir de uma opção pragmática pela utilização dos
marcos legais existentes.
Na verdade, podemos dizer que o processo de construção de qualquer sistema de
indicadores para o acompanhamento de políticas públicas deve iniciar-se a partir da explicitação
da demanda de interesses programáticos. (MILES, 1985; NAÇÕES UNIDAS, 1988). A partir
da definição desse objetivo programático, busca-se, então, delinear as dimensões, os
componentes ou as ações operacionais vinculadas. Para o acompanhamento dessas ações em
termos da eficiência no uso dos recursos, da eficácia no cumprimento de metas e da efetividade
dos seus desdobramentos sociais, buscam-se dados administrativos (gerados no âmbito dos
programas ou em outros cadastros oficiais) e estatísticas públicas (produzidas por instituições
como o IBGE, por exemplo), que, reorganizadas na forma de taxas, proporções, índices ou
mesmo em valores absolutos servem para o acompanhamento da política. Desta forma, os
indicadores guardam relação direta com o objetivo programático original. (JANNUZZI, 2014)
A segunda questão metodológica levantada é a opção entre o uso de um indicador
sintético – como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – ou de um sistema de
indicadores. Por um lado, um sistema com diversos indicadores referidos a várias dimensões
da realidade social é mais adequado para a elaboração de um diagnóstico mais rico e
aprofundado. (RYTEN, 2000). Por outro, indicadores sintéticos podem ser usados para
sumarizar questões complexas ou multidimensionais com o intuito de apoiar tomadores de
decisão. Isso porque indicadores sintéticos podem ser mais fáceis de interpretar do que tentar
encontrar uma tendência em muitos indicadores separados. (SALTELLI et al., 2004)
A multidimensionalidade do conceito de saúde do idoso e a abrangência dos
compromissos que devem ser acompanhados revelam a impossibilidade de dispor apenas de
um indicador sintético para o monitoramento das políticas de saúde da pessoa idosa no Brasil.
Por este motivo o SISAP-Idoso apresenta um sistema de indicadores para as dimensões de saúde
e as políticas públicas a serem acompanhadas. No entanto, levando em consideração a utilidade
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que um indicador sintético teria para os gestores do sistema de saúde na programação de
programas e ações, o SISAP-Idoso fez a opção por apresentar concomitantemente indicadores
sintéticos para cada dimensão de saúde. Esses indicadores sintéticos ainda estão em processo
de elaboração.
A terceira questão metodológica que devemos tratar é a representação geográfica dos
dados. Um sistema de indicadores que tem por objetivo de auxiliar a gestão no planejamento
da política de saúde do idoso precisa contemplar os diversos níveis de atribuições
administrativas do SUS: os níveis municipais, o estadual e o federal.
No entanto, muitas informações disponíveis foram levantadas em uma escala que não
permite desagregação. Por esse motivo, dependendo da fonte de informação do indicador em
questão, a representação geográfica dos dados será alterada. O SISAP-Idoso, sempre que
possível, disponibiliza informações a nível municipal, permitindo a comparação entre os
municípios. O objetivo é ajudar os gestores no processo de programação da regionalização da
assistência à saúde, diretriz do SUS a partir da NOAS-SUS 01 de 2001.
O processo de regionalização é uma estratégia para a hierarquização dos serviços de
saúde e de busca de maior equidade, ele deve contemplar uma lógica de planejamento integrado,
compreendendo as noções de territorialidade, na identificação de prioridades de intervenção e
de conformação de sistemas funcionais de saúde, não necessariamente restritos à abrangência
municipal, mas respeitando seus limites como unidade indivisível, de forma a garantir o acesso
dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de
saúde, otimizando os recursos disponíveis. Por isso o SISAP-Idoso, ao permitir a comparação
intermunicipal e por região serve como uma ferramenta importante no planejamento das ações
de saúde pública da pessoa idosa.
A quarta questão metodológica é a lógica de estruturação dos indicadores, ou seja, quais
as dimensões operacionalizáveis sob as quais os indicadores serão agrupados para permitir o
acompanhamento da situação de saúde do idoso. O SISAP-Idoso apresenta duas lógicas
independentes, mas complementares de estruturação dos indicadores.
A primeira delas é o relacionamento direto entre os indicadores e as políticas públicas
que devem ser acompanhadas. Neste caso, um conjunto de indicadores foi selecionado para
acompanhar os dispositivos diretamente ligados à saúde dentre as políticas públicas voltadas à
população idosa no Brasil. Esta é uma inovação no sistema de acompanhamento da política de
saúde no Brasil. O SISAP-Idoso é o primeiro sistema a propor indicadores para o
acompanhamento de dispositivos específicos em políticas públicas.
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A seleção de um conjunto de indicadores como instrumento operacional para o
monitoramento da realidade social para fim de formulação e reformulação da política de saúde
do idoso segue uma perspectiva pragmática (CARLEY, 1985; MILES, 1985).
A opção por adotar este tipo de matriz conceitual vem da crença de que a disponibilidade
de um sistema amplo de indicadores relevantes, válidos e confiáveis potencializa as chances de
sucesso do processo de formulação e implementação de políticas públicas, na medida que
permite, em tese, diagnósticos sociais, monitoramento de ações e avaliação de resultados mais
abrangentes e tecnicamente melhor respaldados.
A segunda matriz conceitual do SISAP-Idoso é fruto da adaptação desta matriz
conceitual geral de avaliação do sistema de saúde para o caso específico dos idosos. Desta
forma, o Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso é composto
por quatro grandes dimensões que são subdivididas em áreas. Os indicadores calculados foram
alocados conforme o tema ao qual estão relacionados. Abaixo, o esquema da divisão das
dimensões do SISAP-Idoso:
1. Determinantes da saúde
a. Indicadores contextuais e ambientais
b. Indicadores socioeconômicos e de fragilidade social
c. Indicadores demográficos
d. Indicadores comportamentais
2. Condições de saúde dos idosos
a. Indicadores de bem-estar
b. Indicadores de estado funcional
c. Indicadores de morbidade
i. Mortalidade por causa
ii. Desigualdade de sexo
3. Serviços de saúde
a. Indicadores de efetividade
i. Causas evitáveis de mortalidade
ii. Causas evitáveis de internação
b. Indicadores de acesso
i. Cobertura vacinal
ii. Cobertura de PACS e ESF
iii. Assistência farmacêutica
iv. Direito da pessoa idosa
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c. Indicadores de adequação
d. Indicadores de financiamento
4. Qualidade da informação
a. Indicadores de qualidade do SIM
b. Indicadores de qualidade do SIH/SUS
A partir das informações do Censo Demográfico, foram calculados os indicadores da
primeira dimensão do sistema, a Determinantes da Saúde, dividida em subdimensões que tratam
dos fatores ambientais que atuam como determinantes de agravos à saúde (Indicadores
contextuais e ambientais), dos fatores econômicos e sociais da população idosa (Indicadores
socioeconômicos e de fragilidade social), de características demográficas da população
(Indicadores demográficos) e de fatores relacionados à comportamentos, atitudes e práticas que
podem influenciar a ocorrência de doenças e agravos (Indicadores comportamentais).
A segunda dimensão traz indicadores relacionados às Condições de Saúde dos Idosos e
se subdivide em: indicadores de qualidade de vida associada ao bem-estar dos idosos
(Indicadores de bem-estar), de limitações no desempenho das funções corporais e da realização
de atividades cotidianas típicas (Indicadores de Estado Funcional), indicadores que mostram o
perfil das internações e dos óbitos na população idosa por causas, bem como a desigualdade
segundo sexo (Indicadores de Morbidade e Mortalidade). Foram utilizadas informações da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Censo Demográfico, do Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM).
Os indicadores que tratam dos Serviços de Saúde, terceira dimensão, foram calculados
utilizando como fonte de informação o SIM, o SIH/SUS, a PNAD, o Sistema de Informações
do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), o Sistema de Informações da Atenção Básica
(SIAB) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS). São subdivisões os
temas: Efetividade, mostrando o grau com que a assistência, os serviços e as ações de saúde
atingem os resultados esperados, compreendendo indicadores de causas evitáveis de
mortalidade e internação; Acesso, com indicadores de utilização dos meios oferecidos pelo
setor público para atender às necessidades de saúde da população idosa; Adequação, sobre os
cuidados oferecidos ao conhecimento técnico-científico existente; e Financiamento, que são
indicadores referentes às formas de financiamento dos serviços de saúde.
Por fim, a quarta dimensão, Qualidade da Informação, possui indicadores que avaliam
a qualidade do preenchimento das Declarações de Óbito (DO) e das Autorizações para
Internação Hospitalar (AIH) de idosos, considerando a completitude das informações do SIM
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e do SIH/SUS. Especificamente na subdimensão SIM (mortalidade), há indicadores de
classificação quanto ao preenchimento de informações socioeconômicas e de atenção médica,
e um indicador resumo combinado que considera a proporção de óbitos de idosos com causa
básica mal definida (PCMD) e com causa básica não especificada (PCI).
Os indicadores do sistema podem ser acessados por diversas formas de consulta, nas
quais o usuário pode visualizar a informação por abrangência geográfica, por sexo e por tipo
(número, proporção e taxa).

CONCLUSÃO
Assim, o SISAP-Idoso foi criado para responder à crescente demanda da sociedade civil
e dos gestores públicos por um sistema de indicadores que permita o acompanhamento da
agenda de direitos da população idosa no Brasil. O sistema permite acesso sistematizado às
políticas, programas e instrumentos de gestão relacionados com a saúde do idoso, permitindo
desta forma seu acompanhamento.
De fato, podemos dizer que a criação do SISAP-Idoso atende a vários compromissos
assumidos pelo Estado brasileiro na área de divulgação de informações sobre o processo de
envelhecimento, monitoramento de políticas e qualificação profissional da gestão.
O SISAP-Idoso tem como diretriz o entendimento de que é necessário estabelecer
mecanismos que favoreçam a divulgação de informações sobre o processo de envelhecimento
para a população em geral, mas em especial para a população idosa e para os gestores do sistema
de saúde, tal qual estabelecido no Estatuto do Idoso (art 3°, VII) e na Política Nacional do Idoso
(art. 3°, II e art. 4°, VII).
Neste contexto, o Sistema pode ser considerado uma importante ferramenta de
empoderamento, tanto dos gestores do sistema público de saúde quanto da população em geral.
No que tange aos gestores em saúde, o SISAP-Idoso oferece informações e indicadores que
auxiliam a tomada de decisões e o planejamento de ações voltadas à população idosa.
O SISAP é uma ferramenta de empoderamento de gestores em saúde do idoso, pois
disponibiliza indicadores para municípios que servem de bases técnicas para o planejamento de
ações. O sistema vem, desde de sua criação, atingindo bons resultados e, em 2012, passou a ser
considerado parte das ações estratégicas do Ministério da Saúde.
A disponibilidade de um sistema amplo de indicadores potencializa as chances de
sucesso do processo de formulação e implementação de políticas voltadas para a população
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idosa. O SISAP permite aos gestores realizar monitoramento de ações e avaliação de resultados
mais abrangentes e tecnicamente respaldados.
Para a população o acesso à informação é essencial para a concretização da cidadania.
Esta visão já estava presente na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. Assim,
quando se afirmou a saúde como um direito de cidadania, explicitou-se o direito à informação,
educação e comunicação como inerentes ao direito à saúde. Essa visão foi ratificada com Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que institui Sistema Único de Saúde (SUS), que, ao
reconhecer a saúde como direito fundamental do ser humano, reconhece também o direito à
informação como princípio de organização do SUS.
A ênfase no direito à informação é essencial para os direitos de cidadania porque está
diretamente ligado à autonomia decisória do indivíduo. Em saúde este ponto é ainda mais
essencial, uma vez que neste caso estamos lidando diretamente com decisões que podem afetar
a vida do indivíduo e das quais ele deve fazer parte.
Para o meio acadêmico, a proposta do SISAP-Idoso viabiliza e amplia o debate sobre
avaliação e monitoramento das políticas voltadas para a população idosa como tema de
conhecimento técnico-científico, o que é essencial para o aprimoramento das políticas de saúde.
Além disso, o SISAP-Idoso cumpre o importante papel de propor indicadores diretos e
indiretos de monitoramento de metas e diretrizes pactuadas pelas políticas e programas
nacionais e internacionais. De fato, a criação do SISAP-Idoso envolveu o desenvolvimento de
novos instrumentos e indicadores para o acompanhamento e a avaliação da implementação das
políticas de saúde do idoso no Brasil. Para que o monitoramento seja efetivo foi essencial a
definição de critérios, parâmetros, indicadores e metodologias específicos, capazes de
evidenciar também, a repercussão das medidas levadas a efeito por outros setores que não
especificamente os de saúde, mas que tenham impacto sobre a saúde da população idosa.
Tendo em vista as potencialidades do SISAP-Idoso como instrumento de
empoderamento dos gestores do SUS e da sociedade em geral, este estudo pretende realizar
uma breve revisão conceitual de parte das dimensões de acompanhamento da saúde do idoso
com base nas quais o sistema foi desenvolvido – Determinantes de Saúde, Condições de Saúde
dos Idosos e Serviços de Saúde – bem como apresentar uma síntese dos resultados obtidos.
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AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO PERFIL DAS
LIDERANÇAS DE UM HOSPITAL DE GRANDE PORTE
Erika de Morais Gonçalves49
Artur M. Parreira M. Gonçalves50

Resumo
O presente estudo teve o propósito avaliar o perfil da liderança de um Hospital de grande porte
(designado HGP, neste estudo). O foco da avaliação são os 25 principais líderes que fazem parte
do organograma do Hospital. São profissionais da área da saúde e afins que atuam
multiprofissionalmente em um hospital de grande porte. A avaliação buscou através da
autoavaliação dos líderes e da avaliação dos colaboradores que fazem parte da equipe desses
líderes identificar o estilo que os mesmos exercem em sua forma de atuação. Por meio desta
dupla avaliação, os líderes puderam ser classificados como democráticos, autocráticos ou
permissivos, em termos de estilos de liderança; e foram também classificados quanto ao estilo
de gestão, tendo sido utilizadas as categorias ‘executivo, racional, companheiro, inovador ou
pragmático’.
Palavras-chave: Processo de liderança. Estilo de liderança. Estilo executivo. Hospital.

1 A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA NA ATUALIDADE
Nos estudos do comportamento organizacional existem alguns temas que vêm sendo
seguidamente discutidos como forma de preparar e conduzir as organizações em meio a esses
ambientes altamente mutáveis. Dentre esses temas geradores de amplo debate, e mais ainda, de
amplos questionamentos, destaca-se o tema da liderança.
Se comparado com a quantidade de obras de caráter prescritivo sem rigor científico que
existe hoje sobre o tema liderança, o número de pesquisas verdadeiramente acadêmicas que
envolvem o assunto é ainda inferior, apesar de esse quadro estar mudando (BERGAMINI,
2009). Um levantamento recente sobre a produção acadêmica em liderança revelou que a
importância do tema vem sendo atestada a nível nacional, uma vez que no período de 15 anos
(1995-2009), constatou-se que o pico dos estudos realizados, envolvendo o tema liderança e
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variantes dele, ocorreu no último triênio (DELFINO; SILVA; RODHE, 2010). Este resultado
corrobora a afirmação de Bryman de que:

Hoje o otimismo é maior no campo da liderança organizacional do que no
começo dos anos 80. Ao se reorientar a visão da liderança para a gestão de
significados e se reconhecer o potencial dos diversos tipos de pesquisa, o tema
ficou bem posicionado como área relevante dos estudos organizacionais.
(BRYMAN, 2004, p. 276)

No caso específico de organizações hospitalares, para que todos os processos delineados
pela alta gestão hospitalar ocorram adequadamente, para que as equipes estejam integradas,
para que os profissionais estejam alinhados com a estratégia da empresa e finalmente, para que
todos estejam engajados em alcançarem as metas em prol da visão e da missão da instituição, é
de suma importância que haja líderes totalmente comprometidos e principalmente que possuam
o perfil adequado para desenvolver suas funções. O papel de líder é fundamental nas
organizações, porque estas são sistemas humanos. Como diz Covey, “o controle é apenas um
meio de fortalecer o papel do líder; ele não se perde quando se fortalece o papel dos
colaboradores: transforma-se em autocontrole.” (COVEY, 2005, p. 253). E o autor salienta que
as empresas mais lucrativas são as que utilizam o talento humano, em vez de suprimi-lo com
controles estúpidos.
O Hospital HGP (designação adotada para o hospital em estudo) é um hospital de grande
porte, com foco em alta complexidade, ou seja, prioriza atendimento aos pacientes graves,
realiza grandes cirurgias e visa preferencialmente dar assistência a pacientes que necessitam de
tratamento intensivo. É um hospital com 185 leitos, seis unidades de terapia intensiva, uma
unidade de emergência, setor de diagnóstico por imagem (Raios-X, ressonância magnética,
tomografia computadorizada...), serviço de nutrição, serviço de fisioterapia, farmácia, serviço
de psicologia, ouvidoria. Conta com uma equipe médica especializada e um grande corpo de
enfermagem. Ao todo são 963 colaboradores (médicos e funcionários) que contribuem para que
o hospital ofereça a melhor assistência aos clientes.
Tendo em vista a importância da liderança para o bom funcionamento de um grupo
humano tão complexo como o do hospital, tornou-se oportuno um estudo sobre o estilo de
liderança predominante no Hospital HGP.
É importante ressaltar que houve um incentivo por parte da Alta Gestão do Hospital,
uma vez que a mesma busca ter uma visão ampliada do estilo de liderança predominante na
instituição. O anseio da Direção de ter um conhecimento mais aprofundado de cada um nasce
da necessidade de adequar os mesmos às atividades e aos processos inerentes ao seu perfil.
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Para responder a essa necessidade, o primeiro objetivo do estudo foi avaliar o estilo da
liderança que existe no Hospital HGP. Um segundo objetivo, complementar do primeiro, foi
avaliar a atitude de gestão dos líderes com base em quatro categorias, a fim de verificar como
os mesmos concretizam os estilos de liderança em práticas de gestão.
Por isso, este estudo deve-se à crença de que a avaliação do perfil das lideranças pode
contribuir para mudanças de posicionamento dentro da instituição, e consequentemente, gerar
uma maior possibilidade de sucesso em relação aos processos e metas a serem atingidas pelos
gestores e suas equipes.
O foco da avaliação são os 25 principais líderes que fazem parte do organograma do
Hospital. Todos esses líderes são pessoas altamente qualificadas que possuem, além da
graduação, cursos de pós-graduação em suas áreas e cursos de aperfeiçoamento na área da
gestão. A maioria desses profissionais faz parte da empresa há pelo menos cinco anos e todos
reportam diretamente à direção do Hospital.
Esses profissionais foram contratados mediante um criterioso processo seletivo
realizado pelo Setor de Recursos Humanos da empresa, onde foram avaliadas aptidões técnicas
e comportamentais para realizarem suas funções. Vale a pena ressaltar que nem todos foram
contratados imediatamente para exercerem cargos de liderança, ou seja, inicialmente atuavam
na operação e não na gestão. Os colaboradores que fazem parte da equipe desses líderes também
foram incluídos no estudo, pois contribuíram para o processo de avaliação de suas chefias.

2 A LIDERANÇA COMO PROCESSO
A concepção do processo de liderança como algo mais abrangente do que simplesmente
personalidade, características e comportamento do líder, pode se visualizada na asserção de
Katz e Kahn (1973, p. 342):

[...] Liderança é um conceito relativo que implica dois termos: o agente
influenciador e as pessoas influenciadas. Sem seguidores não pode haver líder.
Por isso, liderança concebida como uma capacidade é conceito escorregadio,
pois que depende excessivamente de propriedades da situação e das pessoas
que deverão ser ‘lideradas’.

O Quadro 4 apresenta as principais concepções da liderança como processo; e a figura
1 dá uma visualização gráfica das relações que o concretizam.
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Quadro 1 - Visões da liderança como processo
Visão da liderança
1. Como personalidade e seu
reflexo
2. Como a arte de induzir
submissão
3. Como um exercício de
influência
4. Como uma ação ou
comportamento
5. Como uma forma de
persuasão
6. Como uma relação de poder

7. Como meio de atingir metas

8. Como um efeito de interação
9. Como um foco de processos
grupais
10. Como um papel diferenciado

11. Como uma combinação de
elementos

Enfoque
Pessoas com determinados traços de
personalidade estimulam outras
Um agente induz um subordinado a
agir de determinada maneira
Um indivíduo exerce influência
positiva ou maior influência sobre os
outros
Comportamento de um indivíduo
enquanto ele está envolvido na direção
das atividades do grupo
Convencimento de pessoas no sentido
de alcançar um objetivo comum
Poder interpessoal e legitimo como
uma forma de influenciar o
relacionamento
Processo de atingir metas usando
menos recursos e menor tempo
possível
Um indivíduo frequentemente emerge
como líder em resultados as interações
para ajudar o grupo de algum modo
O líder integra os esforços do grupo
para atingir os objetivos
Um indivíduo pode exercer papel de
líder em um grupo e em outro não
Liderança como um processo social
que envolve varias pessoas ficando o
líder responsável por representar o
grupo em determinadas situações

Fonte: Adaptado de Bass (1981).

Figura 1 - O processo de liderança no contexto

Contexto (situações e atores)

Processo de liderança

Líder

Liderados

Fonte: Os autores (2015).

Processo
imitação
Uso do poder coercivo
(ETZIONI, 1984)
Uso de poder
manipulativo
Uso de poder assertivo,
de apoio ao grupo
Uso do poder
manipulativo
poder legitimado,
autoridade
poder legitimado,
autoridade, liderança
informativa
poder manipulativo
poder assertivo, de
suporte, liderança
informativa
processos
contingenciais,
competências
liderança informativa,
processo participativo
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Além de se focar a dimensão processo presente em cada definição, observa-se que da
primeira à sétima visão apontada pelo autor, a percepção do líder como ator principal do
processo é marcante. Este pensamento condiz com diversos estudos empíricos realizados nos
últimos anos para identificar traços, estilos e comportamentos de liderança (CRUZ; FREITAS;
2004; VERGARA; SANTOS SILVA; GOMES, 2004; BENEDETTI; CARVALHO, 2006;
VIZEU, 2009).
No entanto, da oitava à décima primeira visão de Bass (1981) percebe-se claramente a
presença de aspectos situacionais. Esta visão encontra-se também presente em trabalhos que
focam nos aspectos contingenciais que envolvem o processo de liderança como os de
Benedetti,, Hanashiro e Popadiuk (2003) e Souza Filho (2008).
Com base no levantamento de teorias e modelos realizado, desenhou-se um estudo
empírico descritivo e correlacional sobre os estilos de liderança e de gestão praticados em
contexto hospitalar. O estudo pretende responder às seguintes questões avaliativas:
1) Em que medida o estilo autoavaliado coincide com a avaliação feita pelos
colaboradores?
2) Qual o estilo de liderança e atitude de gestão predominantes nas chefias do Hospital?

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A primeira etapa destes procedimentos consistiu em uma pesquisa bibliográfica das
teorias formuladas por pesquisadores sobre os pontos tratados no estudo, na tentativa de
explicar a temática, com base na exploração do conhecimento disponível sobre liderança.
A segunda etapa consistiu na seleção de instrumento adequado à finalidade do estudo.
Foram levantados diferentes instrumentos e foi selecionado um questionário da empresa
CATHO (ZACHARIAS, 2011), trata-se de um questionário que avalia o estilo de liderança do
candidato, bem como o estilo administrativo nas suas relações com o trabalho e com o grupo.
Esse questionário de avaliação é dividido em dois blocos. No primeiro é avaliado o estilo de
liderança, em três categorias: autocrática, permissiva ou democrática, assim definidas pelo
caderno de instruções do questionário da CATHO, com base nos estilos propostos por Lewin
et al. (1939):
- liderança autocrática: impositiva e unilateral, o líder manda e os outros obedecem;
- liderança permissiva: delega todas as decisões ao grupo e torna-se ausente dos meios
e dos resultados;
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- liderança democrática: o líder, juntamente com o grupo, busca as melhores soluções
e participa em todo o processo.
O segundo bloco do instrumento diz respeito ao estilo gerencial propriamente dito, e é
constituído por quatro dimensões: racional, pragmático, companheiro e inovador.
Os dois blocos do questionário consistem em 40 questões de resposta múltipla, 20
questões em cada bloco.
Ainda que este questionário e suas categorias tenham como fundamento teórico um
modelo relativamente antigo, houve duas razões que determinaram a sua escolha: é um
questionário em uso num contexto empresarial atualizado; e articula os estilos de liderança com
estilos de gestão, o que para o estudo aqui apresentado era um ponto nuclear das questões a
responder.

3.3 Aplicação dos questionários
Antes da aplicação dos questionários, foi realizada uma apresentação do objetivo do
estudo. Os líderes foram informados sobre cada etapa do processo avaliativo, tendo podido
colocar as questões de esclarecimento, que foram respondidas.
Na sequência desta apresentação, os líderes responderam ao questionário selecionado
online, através de uma senha gerada pela empresa CATHO; os colaboradores responderam à
versão avaliativa correspondente, através de questionários impressos, dado que a empresa
Catho não dispunha dessa versão online.
A distribuição dos questionários foi realizada em cada setor do Hospital com a
autorização prévia dos líderes. Os colaboradores foram informados sobre o teor do estudo,
instruídos de como deveriam preencher o questionário e do tempo que dispunham para a
realização do mesmo. As normas éticas aplicáveis a estes estudos foram respeitadas.
A pontuação dos questionários que serviu para a análise dos resultados foi gerada pela
própria CATHO.

4 RESULTADOS
Na primeira seção encontram-se os resultados da autoavaliação que os líderes fazem do
seu estilo de liderança. A seguir, na segunda seção, está a avaliação dos colaboradores sobre
seus líderes, também com foco no estilo de liderança; na terceira e quarta seções apresenta-se a
autoavaliação dos estilos gerenciais e a avaliação dos mesmos estilos pelos colaboradores.
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Esta parte termina com a comparação dos resultados dos dois tipos de avaliação, tanto
quanto aos estilos de liderança quanto aos gerenciais. Apresentam-se em primeiro lugar os
dados quantitativos, sem nunca esquecer que um número é sempre um dado quantitativo que
conta uma estória qualitativa (BANCALEIRO, 2006).

Estilos de liderança: autoavaliação e avaliação pelos colaboradores
Em relação ao estilo de liderança, dos 25 líderes que participaram do estudo avaliativo,
respondendo aos questionários, 23 se avaliaram como democráticos. Apenas dois líderes se
avaliaram como autocráticos, e nenhum se autoavaliou como permissivo.
Diferentemente, os colaboradores classificaram como autoritários nove líderes (uma
diferença de 7), enquanto a diferença em relação à classificação de democrático é de 8 (15 para
23). A Tabela 1 permite visualizar estes resultados, enquanto a tabela 2 mostra o nível de
coincidência das avaliações.
Tabela 1 – Estilos de liderança: avaliação por líderes e por colaboradores
Avaliação
Líderes

Autocrático Permissivo Democrático
2
0
23

Colaboradores

9

1

15

Fonte: Os autores (2015).

Tabela 2 - Níveis de coincidência das atribuições de líderes e de liderados
Estilo
Autocrático
Permissivo
Democrático

Nível de coincidência
0%
0%
65,3%

Fonte: Os autores (2015).

.
Analisando as frequências das respostas, é interessante verificar o seguinte:
1) No que se refere ao estilo autocrático, 15 líderes se atribuíram valores abaixo do
percentil 25 (resultado 5,0), do questionário. Isso pode ser interpretado como recusa desse tipo
de estilo pelos respondentes, o que está conforme com os estereótipos da cultura atual, tanto
mais que as avaliações dos colaboradores apresentam valores divergentes.
2) No caso do estilo permissivo, todos os líderes se situaram abaixo do percentil 25, no
que foram acompanhados pelas avaliações dos colaboradores, exceto num caso, que foi
considerado por eles como permissivo.
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3) O estilo democrático foi o mais escolhido, tendo 23, dos 25 líderes, escolhido esse
estilo como característica da sua atuação. Também neste caso as avaliações dos colaboradores
apresentam alguma divergência, já que os colaboradores atribuíram esse estilo a apenas 15
líderes (60%).
Na Tabela 3 e no Gráfico 1, apresentam-se as médias obtidas na autoavaliação e na
avaliação pelos colaboradores.
Tabela 3 – Médias dos três estilos de liderança: autoavaliação dos líderes e avaliação
pelos colaboradores

N Válido
Média
Mediana
Desvio
Padrão

Autoritário
Avaliação
Auto
Colaboavaliação
radores
25
151
5,12
7,66
5,00
7,00
2,76

3,47

Permissivo
Avaliação
Auto
Colaboavaliação
radores
25
151
1,16
3,62
1,00
3,00
1,37

2,94

Democrático
Avaliação
Auto
Colaboavaliação
radores
25
151
13,72
8,66
14,00
9,00
2,65

4,21

Fonte: Os autores (2015).

Gráfico 1 - Estilos de liderança: autoavaliação e avaliação pelos colaboradores

Fonte: Os autores (2015).

As Tabelas e o Gráfico 1 apresentados mostram que há uma discrepância entre a visão
que os líderes têm de si próprios e a que os liderados têm de seus líderes. Os líderes atribuem a
si próprios um nível de autocracia menor do que os colaboradores. O mesmo se verifica em
relação ao estilo permissivo, em que o nível autoatribuído é menor que o nível atribuído pelos
colaboradores. Em relação ao estilo democrático, observa-se o inverso: os líderes
autoavaliam-se como mais democráticos do que os colaboradores os percebem. Essas
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diferenças são estatisticamente significativas, como se vê pela aplicação do teste t de
comparação de médias.
Tabela 4 - Teste t: comparação das médias dos três estilos de liderança
(autoavaliação e avaliação pelos colaboradores)

9,28

Valor de Teste = 0
95% Intervalo de hetero
Sig. (2
Diferença
da Diferença
df
extremidades)
média
Inferior
Superior
24
,000
5,12000
3,9813
6,2587

13,11

24

,000

7,15800

6,0310

8,2850

Autoavaliação

4,22

24

,000

3,11520

,5925

1,7275

Colaboradores

6,87

24

,000

1,16000

2,1798

4,0506

autoavaliação

25,85

24

,000

13,72000

12,6245

14,8155

colaboradores

12,90

24

,000

9,27360

7,7903

10,7569

t
Estilo
autoritário

Autoavaliação
colaboradores

Estilo
permissivo
Estilo
democrático

Fonte: Os autores (2015).

Os dados nos permitem responder à primeira questão avaliativa, na parte que refere ao
estilo de liderança: não há coincidência entre o estilo autoavaliado e as avaliações dos
colaboradores. Apesar de ser significativa, esta discrepância não é excessiva ou preocupante.
No entanto, seria interessante os próprios líderes tentarem perceber e trabalhar essa
discrepância, pelo diálogo com os colaboradores ou por meio de outros recursos, como o
treinamento, por exemplo.

4.2 Estilos Executivos: autoavaliação e hetroavaliação
Com a crescente visão empresarial e com líderes cada vez mais ligados à área da gestão
de negócios, têm sido alvo de estudo outros estilos caracteristicamente relacionados à gestão,
como se referiu anteriormente: o racional, o companheiro, o pragmático e o inovador
(ZACHARIAS, 2011).
As diferenças mais notórias são nas categorias inovador e pragmático, como se observa
na Tabela 6.
Analisando as respostas neste caso, é interessante verificar o seguinte:
No que se refere ao estilo inovador, é a característica com a segunda menor
coincidência: enquanto 9 líderes se vêem como praticantes deste estilo, só dois de seus
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colaboradores os percebem assim; a autopercepção ou é ilusória ou não é observável pelos
colaboradores, por exemplo devido à ambiguidade dos indicadores comportamentais.
A imagem de pragmático dos chefes também não foi percebida com clareza pelos
colaboradores: dos 6 líderes que se autopercebem como pragmáticos nenhum foi assim
percebido pelos colaboradores; ao contrário, estes perceberam como pragmáticos líderes que se
autoavaliaram como inovadores (4), como racional (1) ou como companheiros (3).
Companheiro e racional são estilos com uma imagem mais simples de ser transmitida,
já que têm um elevado número de coincidências. No caso do estilo companheiro, pode até
significar que é associado a mais de um estilo de liderança, talvez o permissivo e o democrático,
como os dados estatísticos sugerem.

Tabela 5 - Níveis de coincidência das atribuições de líderes e de liderados
Estilo
Racional
Companheiro
Pragmático
Inovador

Concordância
12,5%
26,6%
0%
0,99%

Fonte: Os autores (2015).

No Gráfico 2 e nas Tabelas seguintes, apresentam-se as médias obtidas na autoavaliação
e na avaliação pelos colaboradores
Gráfico 2 - Estilos de gestão: autoavaliação e avaliação pelos colaboradores
6,84

Valores médios

7

6,32

6
5
4

6,04

5,36

4,88
4,40
3,72

3
2
1
0

Estilos de Gestão
Fonte: Os autores (2015).

.

1,80

Líder
Colaborador
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Os dados estatísticos confirmam a apreciação mais qualitativa feita acima. As diferenças
entre a visão que os líderes têm de si próprios e a que os liderados têm de seus líderes, no que
se refere aos estilos executivos é igualmente significtiva em todos os estilos, como se se vê
pela aplicação do teste de comparação de médias (Tabela 6). Apesar de ser significativa, essa
discrepância não é excessiva nem preocupante.
Tabela 6 - Teste t de Comparação de Médias: autoavaliação

Estilo racional

t

df

autoavaliação 7,728 24
colaboradores 7,778 24
Estilo
companheiro

t

df

autoavaliação 9,531 24
colaboradores 7,968 24
Estilo
pragmático

t

df

autoavaliação 11,364 24
colaboradores 10,364 24
Estilo inovador

t

df

autoavaliação 11,122 24
colaboradores 7,794 24

Sig. (2
extremidades)
,000
,000
Sig. (2
extremidades)
,000
,000
Sig. (2
extremidades)
,000
,000
Sig. (2
extremidades)
,000
,000

Valor de Teste = 0
95% Intervalo de Confiança da
Diferença de
Diferença
média
Inferior
Superior
3,72000
2,7265
4,7135
4,40000
3,2325
5,5675
95% Intervalo de Confiança da
Diferença de
diferença
média
Inferior
Superior
5,36000
4,1993
6,5207
6,32000
4,6830
7,9570
95% Intervalo de Confiança da
Diferença de
diferença
média
Inferior
Superior
4,88000
3,9937
5,7663
6,84000
5,4778
8,2022
95% Intervalo de Confiança da
Diferença
Diferença
média
Inferior
Superior
6,04000
4,9191
7,1609
1,80000
1,3234
2,2766

Fonte: Os autores (2015).

4.3 Associação entre liderança e gestão: estilo de liderança e estilo de gestão praticados
As tabelas seguintes colocam em evidência as correlações entre o estilo de liderança e
o estilo de gestão praticado pelos líderes do Hospital HGP. A correlação entre as duas variáveis
permite avaliar em que medida o estilo de gestão está associado ao estilo de liderança e,
portanto, a possibilidade de o estilo de liderança influenciar o de gestão. Como nos capítulos
anteriores, apresenta-se a visão dos líderes sobre si próprios e a dos colaboradores sobre seus
líderes.
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Tabela 7 – Correlações entre autooavaliações e avaliações pelos colaboradores
Estilo de
gestão
racional

Liderança
autoritária

Liderança
permissiva

Liderança
democrática

Correl. Pearson
Sig. (2
extremidades)
N
Correl. Pearson
Sig. (2
extremidades)
N
Correl. Pearson
Sig. (2
extremidades)
N

Estilo de gestão
pragmático

Estilo de gestão
inovador

L

C

L

L C

L

C

,200
,338
25

,381
,061
25

,439*
,028
25

,269
,193
25

- ,312
,129
25

,027
,899
25

,127
,544
25

-160
,445
25

- ,106
,614
25

-,177
,399
25

- ,281
,174
25

,141
,503
25

,284
,216
25

,255
,218
25

-,401*
,047
25

-,083
,594
25

,470*
,018
25

,239
,251
25

Fonte: Os autores (2015).

Na visão dos líderes só há correlação entre o estilo autoritário de liderança e o estilo
pragmático de gestão; mas na visão dos colaboradores existe uma correlação média entre esse
estilo de liderança e o estilo de gestão definido como racional. Manifestamente, o estilo
executivo racional aparece como um eufemismo do estilo autoritário. Este resultado é
corroborado pela correlação negativa entre os estilos democrático de liderança e pragmático de
gestão. Mas na perspectiva dos colaboradores o estilo companheiro também está positivamente
correlacionado com o autoritário: é um resultado de acordo com Blake e Mouton (1989) que
já salientavam o caracter autoritário do paternalismo. Finalmente, o estilo de gestão inovador
e o democrático de liderança apresentam uma correlação positiva de nível médio: é um
resultado de acordo com as teorias atuais da relação entre informação e poder, entre inovação e
graus de liberdade dos colaboradores.
Estes resultados levam a crer que a ligação entre o estilo de liderança e o estilo de gestão
tem alguma força, mas também um certo grau de aleatoriedade. Também neste ponto os estilos
de liderança no Hospital precisam de maior definição aos olhos dos colaboradores, para que o
seu impacto na gestão seja mais preciso. É um caminho a percorrer, que será assinalado nas
conclusões.
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5 CONCLUSÕES
Os resultados obtidos e analisados permitem responder com alguma clareza às questões
do estudo. Em relação à primeira - em que medida os estilos autoavaliados correspondem aos
avaliados pelos colaboradores - verifica-se que há algum nível de discrepância entre os dois
resultados (tabela 2 e gráfico 1); e essa diferença é estatisticamente significativa para as
avaliações dos três estilos de liderança (Tabela 4).
Em relação a este ponto, seria desejável, como se assinalou acima, que os estilos de
liderança praticados no Hospital fossem mais nítidos, assentando em indicadores
comportamentais mais consistentes. Esta sugestão é válida principalmente em relação ao estilo
democrático: não só é o estilo onde as diferenças são maiores, como parece ser o mais
valorizado na Instituição.
Esta conclusão é válida também para os resultados dos estilos executivos. Com efeito,
também neste caso as diferenças de percepção são estatisticamente significativas. Além disso,
elas são maiores nos estilos companheiro e inovador, que parecem ser também os mais
desejáveis no contexto do Hospital.
Outro ponto interessante que se vê nos resultados é o possível impacto do estilo de
liderança sobre as atitudes e estilos executivos, ou de gestão.
É visível para os colaboradores que o estilo de liderança autoritário se traduz em dois
estilos de gestão: racional e pragmático (tabela 5). E é interessante que na autoavaliação dos
líderes as correlações são similares, nomeadamente em relação ao estilo pragmático (correl.
0,439). Mas no caso dos trabalhadores só a relação entre autoritário e racional (ou seja
normativo) se pode assumir como estatisticamente significativa.
Como conclusão geral e resposta à segunda pergunta do estudo avaliativo, pode afirmarse que o Hospital tem uma equipe onde o perfil predominante é o de líderes democráticos
(mesmo na avaliação dos colaboradores o indicador deste estilo supera o dos outros dois, como
se vê no gráfico 1, p. 10). Apesar de alguma divergência de percepções, são líderes
razoavelmente voltados para as pessoas, permitem o suficiente que os liderados participem dos
processos decisórios, e colocam-se em posição participativa e consultiva. São frequentemente
acessíveis, aproveitam sugestões e novas ideias e estimulam seus colaboradores a serem
proativos.
No que tange ao estilo executivo, conclui-se que os líderes do Hospital HGP apresentam
perfis que não diferem muito dos percebidos pelos seus colaboradores, exceto no estilo inovador
em que a diferença de avaliação é grande.
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O estudo pode contribuir com estes resultados para que os líderes possam ter uma visão
panorâmica de como a sua equipe os vê, confrontar a sua autopercepção com a percepção dos
outros ao seu respeito, gerando a possibilidade de mudanças no que tange a relação lídercolaborador. Será um resultado que contribuirá para a introdução de melhorias na gestão das
equipes e consequentemente na qualidade dos serviços hospitalares.
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PLANO DE AVALIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO BIOPSICOSSOCIAL DE
UMA UNIDADE DO SISTEMA PRISIONAL NO ESTADO DA BAHIA
Marcelo Batista Souza51
Patrícia Pássaro da Silva Toledo52
Resumo
O sistema prisional brasileiro ainda é carente de intervenções que coloquem em prática as
políticas públicas de promoção da saúde voltadas para a população privada de liberdade. Dada
esta realidade, foi implantado o Pronto Atendimento Admissional em uma unidade do sistema
prisional no Estado da Bahia com o objetivo de acolher os novos detentos e identificar as
possíveis necessidades biopsicossociais destes internos. Sendo assim, este trabalho apresenta o
plano de avaliação da implementação do Pronto Atendimento Admissional com a descrição da
intervenção através do modelo lógico, bem como a matriz de análise e julgamento. Este estudo
foi realizado a partir da monografia apresentada para obtenção do título de Especialista em
Avaliação em Saúde. Esta proposta reforça a relevância da institucionalização da prática
avaliativa para a gestão em saúde.
Palavras chave: avaliação, sistema prisional, saúde.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho se propõe a traçar parâmetros para a avaliação da implementação de uma
intervenção em uma instituição pública. A intervenção utilizada como objeto de estudo é a
implementação de um novo setor em um conjunto penal do interior da Bahia. Este novo setor
– o Pronto Atendimento Biopsicossocial - é composto por uma equipe multidisciplinar
(Assistentes Sociais, Enfermeiros e Psicólogos) que trabalha de forma articulada e
interdisciplinar, com o intuito de acolher e identificar as necessidades biopsicossociais da
população privada de liberdade que adentra na unidade penal.
O projeto de implantação do Pronto Atendimento Admissional foi idealizado pelos
Núcleos de Psicologia, Serviço Social e de Enfermagem de um Conjunto Penal situado no
Estado da Bahia. A elaboração do projeto de implementação levou seis meses para ser
finalizado (abril de 2013 a outubro 2013), no entanto, o início das atividades do Pronto
Atendimento só ocorreu em 02 de setembro de 2014. O período de onze meses, entre o final da
51
52
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elaboração do projeto e o efetivo início do funcionamento da intervenção, foi o tempo
necessário para a construção física da unidade e a resolução de problemas como a falta de
insumos materiais e humanos.
A equipe de implementação teve total apoio da Direção do Conjunto Penal e da
Coordenação de Segurança. Foi disponibilizada uma sala para a instalação do projeto, a qual
foi reformada, adequando-se às exigências das atividades em saúde, e recebeu os insumos
materiais necessários, de acordo com a padronização física exigido pelo Plano Nacional de
Saúde no Sistema Prisional (2004).
Antes da implantação do Pronto Atendimento Biopsicossocial, os novos ingressos do
presídio eram colocados em suas selas sem receber acolhimento por parte dos profissionais de
saúde, sendo negligenciadas as suas necessidades. Este procedimento colocava em risco não só
a saúde do detento, mas também a de toda população carcerária, funcionários e até mesmo a
segurança da unidade, pois ocorrências de emergências, que poderiam ser evitadas com ações
preventivas, podem surgir por conta desta negligência.
A falta do acolhimento destes novos internos constitui um grande problema a ser
resolvido e é o ponto de partida para o surgimento da intervenção. Então temos o problema: a
falta da definição do perfil biopsicossocial da população carcerária do presídio analisado. E
como objetivo final ter 100% da população carcerária com perfil biopsicossocial traçado.
O sistema prisional tem como clientela indivíduos que, na sua grande maioria, estão à
margem da sociedade, não apenas na questão jurídica, por serem infratores da lei, mas também
a margem das políticas públicas de saúde. Indivíduos que, por uma série de questões, não tem
o cuidar de sua saúde física e mental como prioridade. Estas pessoas possuem uma série de
demandas no âmbito da saúde que, caso não tenha resolutividade, terão seu quadro agravado e
até mesmo o surgimento de ocorrências de urgência/emergência. Para evitar esta situação, além
de deter a disseminação de doenças infectocontagiosas, o Pronto Atendimento Biopsicossocial
tem como intuito realizar o acolhimento do interno no momento da sua chegada na unidade
prisional, com a identificação de suas necessidades biopsicossociais e o encaminhamento de
suas demandas para o sistema de referência onde devem ser sanadas (BRASIL, 2004).
Estudos epidemiológicos mostram que existem dentro da nossa sociedade grupos de
maior vulnerabilidade para desenvolver algumas doenças/agravos como tuberculose,
hanseníase, dermatoses, hepatites, transtornos mentais, traumas dentre outras. A população
privada de liberdade constitui um destes grupos, necessitando de atenção especial por parte da
saúde pública. Aqui podemos destacar dois princípios do SUS a serem postos em pratica:
universalidade e equidade. Os detentos estão privados de sua liberdade, mas não dos direitos
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inerentes à cidadania, principalmente a saúde. Além de ser uma população que necessita de
uma atenção especial, exigindo ações e serviços específicos para promoção, proteção e
recuperação da saúde (BRASIL, 2011).
Para resolver a problemática supracitada, assim como atender os dispostos na Política
Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional,
observando também o Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia (BAHIA, 2010, p. 9), no seu
art.20 que diz:
Ao ingressar no Sistema Prisional, o interno deverá submeter a minucioso
atendimento médico, que observará as suas condições de saúde, a
capacidade física para o trabalho, a existência de peculiaridades que
possam dificultar procedimentos de reinserção social e a predisposição a
ter a saúde mental afetada com o aprisionamento, sinalizando as
informações relevantes e adotando as providências pertinentes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
A avaliação não é algo recente em nossa sociedade. O conceito de que avaliar é julgar,
determinar juízo de valor, vem sendo construído ao longo dos tempos. O homem, desde os
primórdios, vem analisando qual melhor maneira para alcançar os seus objetivos, até chegar
aos dias atuais com a cientificação do processo avaliativo (WORTHEN, 2004)
Apesar de não ser algo recente, a institucionalização da cultura avaliativa nos serviços
de saúde púbica no Brasil ainda é algo precário, carecendo de políticas avaliativas com um
mínimo de diretrizes que norteiem ações concretas para a melhoria dos serviços de saúde.
Embora existam algumas iniciativas em setores de monitoramento e avaliação, observa-se a
precariedade no seu funcionamento por conta da sobre carga que os poucos profissionais
habilitados são submetidos (MOREIRA, 2011).
Avaliação de implantação se refere ao estudo da relação entre a intervenção e o seu
contexto, explicitando quais mudanças a intervenção causou à realidade aplicada. Estas
mudanças podem ser positivas (esperadas) ou negativas. No entanto mudanças têm um sentido
subjetivo e podem ser resultados de intervenções distintas (DENIS, 1997).
A saúde pública no Brasil, desde o surgimento do SUS, vem experimentando mudanças
positivas na prestação dos serviços a população, no entanto, ainda carece de avanços para
alcançar plenamente os seus objetivos. Estas mudanças devem priorizar os princípios e
diretrizes do SUS como a universalidade dos serviços de saúde; a integralidade da atenção, com
a oferta de ações preventivas e curativas; a resolutividade de suas ações seja atenção básica,
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média ou alta complexidade; a hierarquização do atendimento; e a participação e controle social
na gestão dos processos. A institucionalização do Monitoramento e Avaliação nos serviços
públicos de saúde é ferramenta importante para contribuir para a melhor da prestação dos
serviços públicos de saúde (MOREIRA, 2011).
A implantação do Pronto Atendimento Biopsicossocial na unidade prisional, vem para
contribuir para a prestação integral e universal dos serviços de saúde às pessoas privadas de
liberdade custodiadas nesta instituição, atendendo, desta forma, à legislação vigente acerca da
saúde no Sistema Prisional Brasileiro.
Em uma instituição penal, traçar o perfil biopsicossocial torna-se algo difícil, pois, a
população ali recepcionada traz uma série de problemas de saúde e agravos. Além disso, as
precárias instalações físicas dos presídios brasileiros acabam por agravar as doenças. O
contexto epidemiológico de um presídio é bem vasto, no entanto algumas doenças se destacam
e são consideradas como prioridades não só no tratamento, mas principalmente na identificação
precoce e na prevenção - Atenção Básica (BAHIA, 2010).
Soma-se a esta precariedade física a aglomeração em pequenas celas (superlotação),
práticas higiênicas inadequadas, deficiência nutricional, o consumo de drogas, e outros fatores
insalubres temos um cenário propício para a proliferação de doenças infectocontagiosas. A
população privada de liberdade é considerada de alto grau de vulnerabilidade para doenças
infectocontagiosas como a tuberculose, por isto, é de suma importância realizar a busca ativa,
principalmente na porta de entrada, por sintomáticos respiratórios. (BRASIL, 2011)
Com o objetivo de garantir o acesso universal e igualitário das pessoas privadas de
liberdade à rede de atenção à saúde propiciando o cuidado integral, o Ministério da Saúde e o
Ministério da Justiça publicaram a Portaria Interministerial de nº01 de 02 de janeiro de 2014,
que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade
no Sistema Prisional Brasileiro (PNAISP) (BRASIL, 2014).
Na legislação estadual temos o decreto nº12.247, de julho de 2010, que aprovou o
Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia, que, entre outras providências, determina que todo
novo interno deve ser acolhido e receber avaliação criteriosa com o intuito de observar o seu
estado de saúde, sinalizando as informações necessárias e adotando os encaminhamentos
pertinentes, assim como a criação de um banco de dados com os dados biopsicossocial dos
reeducandos (BAHIA, 2010).
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3 PERGUNTA AVALIATIVA
Para resolver o problema citado, houve a implantação de um pronto atendimento
admissional na unidade penal que funcionará da seguinte forma: o preso será acolhido por uma
equipe multiprofissional, trabalhando de forma interdisciplinar, composta por: enfermeiros,
assistentes sociais, psicólogos e outros técnicos administrativos. Esta equipe, trabalhando de
forma articulada, deve traçar o perfil biopsicossocial do novo ingresso e identificar suas
necessidades (BAHIA, 2010)
Então temos a pergunta avaliativa: “O acolhimento está sendo realizado em
conformidade com a Política Nacional de Atenção integral à Saúde das pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional?”
Responder à pergunta avaliativa é o principal objetivo de um programa avaliativo.
Portanto, avaliar o Pronto Atendimento Biopsicossocial, é julgar o seu mérito, é reconhecer, ou
não, a sua adequação à Política nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional (WORTHEN, 2004).

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo geral
Avaliar se os profissionais envolvidos na intervenção estão realizando o acolhimento
em conformidade com a Política Nacional de Atenção integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional.

4.2 Objetivos específicos
Avaliar se as demandas identificadas estão sendo encaminhadas aos setores competentes
para sua resolutividade.
Avaliar a existência de um sistema de contra-referências para acompanhar a
resolutividade das demandas.
Avaliar se a criação do banco de dados com todas as informações adquiridas no processo
de anamnese está em conformidade com o Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia.
Criar o Modelo Lógico do Pronto Atendimento Biopsicossocial da unidade prisional.
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5 MODELO LÓGICO DA INTERVENÇÃO
Modelo lógico é um desenho funcional do programa. Este desenho tem como objetivo
explicar a teoria do programa: pressupostos sobre os recursos/operação e como estes levarão
aos resultados. Constitui um momento imprescindível na operacionalização da avaliação do
programa, no entanto, o modelo lógico não visualiza os possíveis gargalos que poderão surgir
no decorrer do programa/intervenção, sendo necessária, por vezes, a sua reelaboração ajustando
a nova realidade (ABREU, 2011b).
A construção da teoria do programa representa um passo essencial no desenvolvimento
do processo avaliativo. Através dele teremos estruturado o funcionamento do programa,
auxiliando na avaliação do desempenho, se o mesmo está seguindo as linhas estabelecidas para
se chegar aos objetivos desejados. A sua construção não deve ser executada por apenas uma
pessoa, mas, principalmente, pela coleta de dados efetuada junto à equipe de implantação do
programa, e sendo revisado ao final da elaboração. As ideias, hipóteses e expectativas devem
estar bem articuladas de maneira a deixar claro o funcionamento esperado da intervenção
(FEREIRA, 2007).
Tanto o modelo lógico quanto o monitoramento possuem o mesmo objetivo, que é a
melhoria da intervenção, não só na implantação como durante todo o seu funcionamento.
Verificam se as mudanças desejadas com a implantação do programa estão sendo alcançadas e
de que modo podem melhorar os seus processos (FERREIRA, 2007).
Vale ressaltar a importância da identificação do problema, tanto o modelo lógico quanto
o monitoramento surgem a partir da existência de um problema, uma realidade que se deseja
mudar (FERREIRA, 2007).
No presente trabalho, como pode ser constatado na explicação do problema e referências
básicas do Pronto Atendimento Biopsicossocial da unidade prisional, o problema identificado
é a população carcerária sem definição do perfil biopsicossocial. Este é o ponto de partida para
a teoria da intervenção (figura 1). O Modelo Lógico está apresentado na Figura 2.

304

Figura 1 - Problema e Referências Básicas do Pronto Atendimento Admissional

Fonte: O autor (2014).
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Figura 2 - Modelo lógico do pronto atendimento biopsicossocialdo

Fonte: O autor (2014).

6 ANÁLISE DOS DADOS
A matriz de informação para o Pronto Atendimento Admissional contempla a avaliação
da dimensão qualidade do programa. A matriz de informação investiga a conformidade da
intervenção com padrão de qualidade estabelecido como um mínimo desejável. O Plano
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (2003), e mais recentemente a Política Nacional
de Atenção Integral a Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (2014)
trazem os parâmetros adequados para conferir qualidade à intervenção, e a intervenção
contempla esta dimensão, afinal, a pergunta avaliativa se concentra na qualidade: o acolhimento
está sendo realizado em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional?
O rigor metodológico é obedecido quando os procedimentos pertinentes a avaliação
proposta são baseadas em práticas já utilizadas previamente por outros trabalhos evidenciadas
pelos estudiosos do campo como eficientes como, por exemplo, o modelo lógico e as matrizes
de informação, de relevância, de análise e julgamento.
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O projeto se propõe a discutir a intervenção, durante todo processo de implementação e
também na execução da mesma, através de reuniões com os interessados diretos. Nestas
reuniões é avaliado se as metas da intervenção estão de acordo com as necessidades dos
interessados. Sendo assim a dimensão utilidade também é contemplada.
O centro de acolhimento de novos internos foi instalado em uma sala próxima ao local
onde a Segurança (um setor da unidade penal) do presídio realiza a recepção de novos internos
do conjunto penal. Esta escolha se deu com o intuito de facilitar o acesso dos novos internos,
diminuindo assim o tempo de manejo dos mesmos. O fator mais relevante que se levou em
consideração para esta escolha foi o quesito segurança da unidade prisional, e não a
integralidade e rapidez ao atendimento do paciente.
As atividades desempenhadas na intervenção foram classificadas em 3 (três) grupos
técnicos:
Grupo 1- Investigação biopsicossocial: através da anamnese e exame físico os
profissionais irão estabelecer qual o perfil biopsicossocial do egresso na unidade. Esta atividade
deverá ser executada no momento da chegada do interno ao estabelecimento ou, no máximo,
em 72 horas da sua chegada. O objetivo é estabelecer as necessidades que este indivíduo
demanda os agravos ou doenças que apresenta ou potencialmente poderá apresentar;
Grupo 2- Assistência Clínica:
- Pequenos curativos poderão ser realizados no momento do acolhimento, caso o interno
necessite e os insumos sejam suficientes, caso contrário será encaminhado para setor específico
(Unidade de Saúde Prisional);
- Teste rápido de HIV e hepatites virais serão disponibilizados e realizados com o
consentimentos do interno;
- HGT será realizado de acordo com a indicação do profissional.
Grupo3- Prevenção: educação em saúde, orientações sobre prevenção de doenças e
agravos serão repassadas aos novos internos, visando a melhoria de sua saúde não só durante
sua estada no estabelecimento prisional, mas também quando este estiver no convívio social.
Desta forma, apresentamos no quadro 1 a Matriz de Informação do Pronto Atendimento
Admissional. No Quadro 2 apresentamos a Matriz de Análise e Julgamento e no Quadro 3 a
Matriz de Relevância.
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Quadro 1 - Matriz de Informação do Pronto Atendimento Admissional.
DIMENSÃO

SUBDIMENSÃO

Disponibilidade

INDICADOR

- % de teste rápido HIV ofertado.
- % de prontuários com anotações
de todos profissionais
(Enfermeiro, assistente social,
psicólogo, jurídico)

FONTE DE
VERIFICAÇÃO
- Relatórios do
profissional de
enfermagem e
prontuário dos
clientes
- Prontuários dos
clientes

- Média de presos atendidos por dia.
- Quantos sintomáticos respiratórios
(Tb) identifica-dos.1
- Quantos suspeitos hanseníase
ACESSO
identificados.1
- Quantos em hipertensão.1
- Relatório final do
- Encaminhamentos para avaliação
dia.
possível DM. 1
- Relatórios do
Produtividade
- Quantos soros positivos profissional de
HIVdiagnosticados.1
Enfermagem
- Quantos encaminhamentos para
atendimento médico.
- Quantos encaminhamentos para
curativos.
- Quantos encaminhamentos para
psicólogo.
- Livro de
ocorrência e
- Percentual de novos presos
relatórios de
atendidos (deve ser 100%).
atendimento.
- Tempo médio de atendimento.
- Avaliação direta
- Tempo médio entre
QUALIDADE Conformidade
no atendimento.
encaminhamento a consulta
- Prontuário do
médica e seu efetivo atendimento.
cliente
- % de presos atendidos no mesmo
- Relatório de
dia de sua chegada.
produtividade do
dia
1
Com o intuito de contemplar a Portaria Interministerial de nº1.777, que implantou o Plano Nacional
de Saúde do Sistema Penitenciário, priorizamos a identificação de doenças consideradas como
prioritárias entre a população em situação de privação de liberdade, como, e que devem ser
identificadas precocemente para o seu tratamento imediato. A saber: tuberculose, hanseníase, Has,
DM, Aids. Por isto consideramos importante incluir estas doenças como importantes indicadores.
Fonte: O autor (2014).
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Quadro 2 - Matriz de análise e julgamento do pronto atendimento admissional
Dimensões de acesso

Componente
Estrutural

Índices de disponibilidade

P.E

P.A

Grau de
implantação

Aplicação do questionário
10
biopsicossocial
Exame físico
10
< 30% - Não
Educação
em
saúde
10
Atividades:
Implantado;
Solicitação consentimento para testagens
10
31 - 70% (HIV e Hep B)
Pronto
Parcialmente
Atendimento
Aconselhamento pré-teste e pós-teste.
10
Implantado;
Admissional
Referência a especialistas 1
04
71 - 100% Encaminhamentos para curativos 2
01
Implantado.
Testagem para HIV
10
Testagem para Hepatite B
10
TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS
75
1
Não se espera que todos os novos ingressos ao Conjunto Penal sejam encaminhados a especialistas.
Por isto trabalharemos com o percentual de 30,1 a 40% dos novos custodiados necessitando de
atendimento especializado em saúde.
2
Da mesma forma, consideraremos que de 1 a 10% dos novos custodiados necessitem de curativos.
Fonte: O autor (2014).

Quadro 3 - Matriz de relevância do pronto atendimento admissional
Acolhimento

I
N
S
U
M
O
S

A
T
I
V
I
D
A
D
E
S

Dimensões de Acesso
Disponibilidade Aceitabilidade Responsividade

Profissionais treinados

RRR

RR

RR

Impressos (questionários)

RRR

RR

RR

Kit para exame HIV

RRR

R

R

Kit para exame Hepatite B

RRR

R

R

Kit para HGT

RRR

R

R

Computadores (banco de dados)

RRR

R

RR

Materiais informativos para educação em
saúde

RRR

RR

R

Aplicação do questionário biopsicossocial

R

RR

RRR

Exame físico

R

RRR

RR

Educação em saúde

R

RRR

RR

Solicitação consentimento para testagens
(HIV e HEP B)

R

RRR

RR

Aconselhamento pré-teste e pós-teste.

R

RRR

RR

Referência a especialistas

RRR

RR

RR

Encaminhamentos para curativos

RRR

R

R

Testagem para HIV

R

RRR

R

Testagem para Hepatite B

R

RRR

R

Realização do HGT

R

RRR

R
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Realização evolução de enfermagem

RR

R

R

Realização evolução do Psicólogo

RR

R

R

Realização evolução do Assistente Social

RR

R

R

Fonte: O autor (2014).

A qualidade do programa também pode ser garantida através da meta avaliação. Deve
ser adotada como fase essencial do processo avaliativo, desta forma, trará melhoria da qualidade
e validade dos resultados do processo avaliativo. A avaliação não pode ser um modelo
engessado, que não aceite mudanças, por isto, se faz necessário a meta avaliação formativa, ou
seja, a avaliação do processo avaliativo durante os trabalhos avaliativos (ABREU, 2011a).
O programa, seguindo a meta avaliação, deve seguir os padrões internacionais para a
mesma: exequibilidade, validade, propriedade e utilidade. Acreditamos que o critério mais bem
contemplado na intervenção alvo é a utilidade. A busca constante em contemplar as demandas
dos interessados (direção do conjunto penal e Secretaria Estadual de Administração
Penitenciária) nos resultados do projeto, e cumprindo os determinantes na legislação vigente, é
um processo incessante. O consenso com os gestores interessado é uma prática constante pela
equipe de implementação (ABREU, 2011a).
Para estudar a implantação do Pronto Atendimento Admissional na unidade prisional,
deveremos avaliar o processo avaliativo não apenas no seu final, mas, principalmente, durante
o processo, para que sejam realizadas as adequações necessárias para o alcance dos objetivos.
É necessário voltar a atenção para os seguintes critérios, segundo Abreu (2011a):
- utilidade: acompanhar se processo avaliativo está verificando se as demandas dos
usuários potenciais serão contempladas;
- viabilidade: diretriz que avalia se a intervenção será executada de forma realista,
prudente e moderada. Assegurar a praticidade das atividades, de forma que ocorra um trabalho
articulado entre todos os interessados;
- propriedade: observar se a avaliação validou os rigores éticos e jurídicos. Os acordos
e permissões devem estar assinados por quem de direitos e arquivadas de forma a garantir a
legalidade da intervenção;
- precisão: as informações técnicas da avaliação devem estar de acordo com o seu
contexto. As informações devem ser validadas para garantir a confiabilidade de sua informação.
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7 DISSEMINAÇÃO DOS ACHADOS
De nada adianta o resultado de uma avaliação (informação) se esta não for comunicada,
efetivamente, aos seus interessados. O produto da avaliação não deve ser arquivado em
relatórios sem a disseminação aos seus interessados. As informações produzidas por uma
avaliação devem ser disponibilizadas, comunicadas, às pessoas que realmente preencham os
requisitos de entendimento da importância da mesma no processo de mudança da intervenção,
caso contrário, esta riqueza (informação), corre o risco de ser subutilizada ou até mesmo perdida
por ignorância ou despreparo do seu receptor. Por isto é importante se relacionar quais os
verdadeiros interessados na intervenção e quais informações devem ser disponibilizados para
cada grupo de interessados.
Estas informações devem ser viabilizadas de forma menos hierarquizada, através de um
processo horizontal onde promova a reação do receptor, incentivando sua manifestação de
opinião, permitindo discussão entre os interessados e um feedback ao avaliador.
Portanto, o trabalho avaliativo não se encerra na obtenção dos resultados da avaliação.
A comunicação dos resultados é parte fundamental da atividade avaliativa. Os interessados na
avaliação precisam tomar conhecimento das conclusões chegadas pela avaliação a respeito da
intervenção (MEDINA, 2008).
Um relatório é uma forma eficiente para se comunicar os resultados obtidos com a
avaliação, pois irá informar com exatidão e clareza como as atividades foram desenvolvidas e
as suas conclusões. Os dados podem ser organizados de forma a comunicar com eficiência os
resultados finais, além de servir como uma fonte permanente para consulta.
A exposição oral é uma forma rápida e dinâmica de expor os resultados da avaliação.
Pode ser uma exposição resumida dos relatórios avaliativos. Ela serve para tornar a
comunicação dos resultados avaliativos mais dinâmicos e também para dirimir possíveis
dúvidas com relação à exposição escrita.
No entanto, estas informações não podem ficar restritas ao ambiente diretamente
interessado. A publicação científica é uma forma de divulgar, de forma mais ampla, os achados
avaliativos.
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AVALIAÇÃO DA ADESÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE AO PROCESSO DE
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Simone Moreira53
Ligia Silva Leite54
Lia Cristina Galvão dos Santos55
Resumo
O objetivo foi avaliar o processo de higienização das mãos pelos profissionais de saúde na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica de um hospital federal da cidade do
Rio de Janeiro. É um estudo avaliativo de perfil formativo com abordagem centrada na
administração. Utilizou o modelo CIPP que permitiu concentrar a avaliação em um aspecto
específico do objeto avaliado. A técnica de observação foi utilizada na coleta de dados. Os
resultados referentes à adesão ao procedimento evidenciaram que a UTI tem taxa de 74,5% com
a preferência dos profissionais pelo uso da água e sabonete, apesar de pontos críticos serem
evidenciados na realização da técnica. Como recomendações, sugere-se a melhoria do
conhecimento dos profissionais de saúde acerca dos momentos indicados para a higienização
das mãos e colocação de sinalização das instruções dos momentos indicados para higienização
das mãos no ambiente de assistência.
Palavras chave: avaliação em saúde; higiene das mãos; infecção hospitalar

INTRODUÇÃO
A higienização das mãos, anteriormente referenciada como lavagem das mãos, tem sido
considerada objeto de estudo nas ciências da saúde desde 1846 quando Ignaz Semmelweis, um
médico húngaro, após a adoção desta prática no atendimento as parturientes em um hospital em
Viena, observou uma redução na mortalidade por febre puerperal de 12,2% para 1,2%
(BRASIL, 2007a; BRASIL, [s.d.]). Este termo engloba a higienização simples, a higienização
antisséptica e a fricção antisséptica para a preparação cirúrgica das mãos (BRASIL, 2007a).
Assim, ao se utilizar o termo higienização das mãos, está-se referindo a todas as modalidades
desta prática, sendo considerado o contexto de sua aplicação.
Os consensos existentes afirmam que a higienização das mãos é uma das mais
importantes medidas de intervenção na diminuição das Infecções Relacionadas à Assistência à

Discente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
Docente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
55
Docente do Programa de Merstrado de Educação na Saúde, Universidade Gama Filho.
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Saúde (IRAS), (BRASIL, 2013a). A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que as IRAS
são o principal problema para a segurança do paciente e que sua prevenção deve ser prioridade
nas instituições para tornar o cuidado seguro (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).
A falha em promover a higienização das mãos nas instituições tem sido também apontada como
uma das responsáveis pelo aumento de germes multirresistentes e pela ocorrência de surtos nas
instituições hospitalares (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002).
Com a finalidade de gerar um aumento da adesão dos profissionais a esta prática, contase com diferentes publicações relacionadas a estratégias envolvendo educação, motivação e
mudanças no sistema. Porém, esta prática ainda não atingiu o percentual de adesão desejado já
que ao se considerar adequada à higienização das mãos realizada no momento indicado e com
a técnica correta, a adesão por parte dos profissionais fica ainda mais comprometida (PITTET,
2008).
A avaliação presente neste estudo é parte importante do processo de implementação de
um programa de melhoria na qualidade desta prática em um hospital da rede própria do
Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Integra a segunda fase de um projeto aprovado pela
chamada MCTI/MS – SCTIE – DECIT Nº 08/2013 (BRASIL, 2013b) cujo tema foi “Pesquisa
em educação permanente para o Sistema Único de Saúde (SUS) e dimensionamento da força
de trabalho em saúde” que recebeu fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). Por ser um estudo que envolve seres humanos, em respeito
à Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013c) foi avaliado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição e seu parecer favorável à realização de
todas as suas etapas encontra-se disponível na Plataforma Brasil.
Entende-se que não basta realizar a higienização das mãos no momento certo. Faz-se
necessário seguir um padrão técnico que garanta a remoção da microbiota transitória e redução
da microbiota ali residente a níveis seguros, principalmente para a realização de procedimentos
assépticos, o que exige a necessidade de se seguir um padrão técnico. Assim, teve-se como
objetivo avaliar o processo de higienização das mãos pelos profissionais de saúde na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica.
Na primeira etapa avaliou-se a adesão dos profissionais à higienização das mãos
segundo a metodologia da estratégia multimodal da OMS. Na segunda a técnica de higienização
das mãos empregada pelos profissionais de saúde de acordo com um padrão técnico baseado
nos consensos da OMS e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
O processo de avaliação da técnica de higienização, tanto com água e sabonete quanto
com preparações alcoólicas, visa instrumentalizar o grupo de pesquisadores, clientes deste
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estudo avaliativo, quanto à necessidade de capacitação e aprimoramento dos profissionais de
saúde. Os dados obtidos nesta avaliação poderão subsidiar os pesquisadores na abordagem dos
pontos críticos observados nesta prática.

METODOLOGIA
A abordagem se caracteriza como centrada na administração, o que é justificado pelo
fato desta avaliação ter tido como objetivo “ajudar as pessoas que tomam decisões.”
(WORTHEN, SANDERS e FITZPATRICK, 2004, p. 151). Trata-se de uma avaliação
quantitativa, pois, foi avaliado o percentual de adesão dos profissionais de saúde à higienização
das mãos frente às oportunidades para execução da mesma, calculado pela “razão entre o
número de ações e o número de oportunidades.” (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA
SAÚDE, 2008, p. 41). Foram consideradas as higienizações das mãos pelos profissionais de
saúde realizadas com preparação alcoólica ou com água e sabonete.
O modelo de avaliação CIPP (Contexto, Input, Processo e Produto) proposto por
Stufflebeam e Shinkfield (WORTHEN, SANDERS e FITZPATRICK, 2004) foi o escolhido
por permitir que se concentre em um aspecto específico do objeto avaliado e, neste caso, o
processo de higienização das mãos pelos profissionais de saúde. Para conduzi-lo elaborou-se,
a partir do objetivo proposto, duas questões avaliativas a serem respondidas: Até que ponto há
diferença na adesão à higienização das mãos, segundo as recomendações da OMS, entre os
profissionais de saúde da UTI? Em que medida os profissionais de saúde que higienizam as
mãos o fazem de acordo com a técnica recomendada pela OMS?
Para respondê-las foram elaborados três quadros de critérios a partir das recomendações
do Manual de Observadores (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008)
como apresentados a seguir:
Quadro 1 - Higienização das mãos nos momentos indicados pela OMS
Categorias
Higienização das
mãos nos momentos
indicados pela OMS
Fonte: Os autores (2015).

Indicadores
Antes de contato com o paciente
Antes de procedimentos assépticos
Após contato com fluidos corporais
Após contato com o paciente
Após contato com proximidades do
paciente

Padrões

Álcool

Sabonete

Não
realizado
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Quadro 2 - Técnica de higienização das mãos com preparação alcoólica
Categoria

Técnica de
higienização das
mãos com
preparação
alcoólica

Indicadores
Aplicar uma quantidade suficiente de preparação
alcoólica em uma mão em forma de concha para cobrir
todas as superfícies das mãos.
Friccionar as palmas das mãos entre si.
Friccionar a palma direita contra o dorso da mão
esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.
Friccionar a palma das mãos entre si com os dedos
entrelaçados.
Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma
da mão oposta, segurando os dedos, com movimento
de vai-e-vem e vice-versa.
Friccionar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma
da mão direita, utilizando-se de movimento circular e
vice-versa.
Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita
contra a alma da mão esquerda, fazendo um
movimento circular e vice-versa.
Friccionar o punho da mão direita com a palma da mão
esquerda e vise versa56.
Aguardar até que suas mãos estejam secas.
Tempo adequado (20 a 30 segundos)

Padrões

Sim

Não

Fonte: Os autores (2015).

Quadro 3 - Técnica de higienização das mãos com água e sabonete
Categoria

Indicadores
Retirar os adornos das mãos.
Molhar as mãos com água.
Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido
para cobrir todas as superfícies das mãos.
Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si.
Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda
entrelaçando os dedos e vice-versa
Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais.
Técnica de
Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta,
higienização
segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa.
das mãos
Esfregar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita,
com água e
utilizando-se de movimento circular e vice-versa.
sabonete
Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma
da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa.
Friccionar o punho da mão direita com a palma da mão esquerda e
vice-versa.
Enxaguar bem as mãos com água.
Secar as mãos com papel toalha descartáveis.
Utilizar papel toalha para fechamento de torneiras manuais.
Tempo adequado (40 a 60 segundos)
Fonte: Os autores (2015).

56

A observação considerou correto quando a fricção ocorreu também até a dobra do cotovelo.

Padrões

Sim

Não
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A observação direta foi o método definido para coleta de dados referentes à adesão dos
profissionais à higienização das mãos e à adequação da técnica de higienização das mãos
conforme preconizadas pela OMS. Foi estruturado com a intenção de se concentrar em
comportamentos específicos (WORTHEN, SANDERS e FITZPATRICK, 2004).
Para a primeira utilizou-se o Formulário de Observação integrante do Manual para
Observadores (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2008, p. 51)
considerando-se uma amostra de 200 oportunidades de realização da técnica. Já para a
observação da adequação da realização do procedimento empregaram-se dois formulários
elaborados especificamente para este estudo em uma amostra de 53 observações. Para este
cálculo foi considerada uma prevalência de higienização das mãos na técnica correta de 20%,
uma precisão de 7,5%. O poder do teste foi de 80% com um erro de 5%.
O tempo gasto pelos profissionais na execução da técnica também foi levado em
consideração, pois constitui uma importante parte da adequação da técnica (PITTET, 2008).
Porém, foi mensurado na metade das observações, para evitar o efeito howthorne 57. A coleta
de dados teve inicio após a validação dos instrumentos por dois especialistas. Foram observados
os profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e auxiliares de enfermagem
aqui denominados como assistentes de enfermagem, durante as suas atividades cotidianas.
A primeira fase teve seus dados tabulados de acordo com a recomendação da
metodologia da OMS. Foram utilizados os dois formulários de cálculo que acompanham o
Formulário de Observação da OMS. O cálculo da adesão se fez segundo a orientação da
metodologia dividindo-se o número de ações, ou seja, as higienizações das mãos com água e
sabonete ou com preparações alcoólicas, pelas oportunidades observadas para a higienização
das mãos dos profissionais, multiplicando-se este resultado por 100. A mesma fórmula se aplica
quando se quer obter a adesão dos profissionais à higienização das mãos segundo o momento
indicado.
As diferenças estatísticas entre os profissionais e entre os momentos indicados para a
higienização das mãos foram calculadas pelo programa Epi Info versão 3.5.2, disponibilizado
para download no portal do laboratório da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), que é voltado para o ensino e pesquisa em Informática
Médica – Lâmpada. Para se considerar a diferença válida entre as categorias profissionais em

57

Howthorne: diz respeito a mudança de atitude dos profissionais pelo fato de estarem sendo observados
(OLIVEIRA; PAULA, 2011).
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relação a adesão à higienização das mãos foi considerado neste estudo avaliativo o valor de p<
0,05, utilizando-se o teste Qui Quadrado58 (2) com correção de Yates59.
A segunda fase deste estudo avaliativo desenvolvido a partir da aplicação de dois
formulários de observação, sendo um para higienização das mãos com água e sabonete e outro
para higienização das mãos com preparação alcoólica, teve seus dados tabulados em Excel e
posteriormente analisados através do programa estatístico chamado Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS). As variáveis nominais foram também analisadas pelo teste 2,
enquanto que as comparações de variáveis intervalares ou de razão foram analisadas pela
análise de variância conforme a necessidade.
As frequências do passo a passo da técnica, tanto com preparações alcoólicas quanto
com água e sabonete, foram inseridas em uma tabela de acordo com a técnica executada para
melhor visualização e análise da adesão de cada passo do processo por profissional.

RESULTADOS
A primeira fase desta avaliação foi realizada verificando-se a adesão dos profissionais
à higienização das mãos segundo os momentos recomendados pela OMS na estratégia
multimodal que são: antes do contato com o paciente, antes de procedimentos assépticos, após
contato com fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com proximidades
do paciente. O tempo de observação proposto pela metodologia é de 20 minutos para cada
sessão de observação, podendo variar para mais ou para menos. Neste estudo avaliativo o tempo
médio de observação na UTI foi de 42 minutos, sendo o mínimo de 30 minutos e o máximo de
55 minutos.
Na segunda fase de observação foi mantida a ideia de, no caso de haver necessidade de
justificativa junto aos profissionais observados quanto a finalidade da avaliação que estava
sendo realizada, os avaliadores esclareceriam que se tratava de um processo de observação
sobre a segurança do paciente. Entretanto, em alguns momentos durante as observações os
autores acreditam que o foco real da avaliação, higienização das mãos, possa ter sido
identificado.

58

59

“Qui Quadrado, simbolizado por χ2 é um teste de hipóteses que se destina a encontrar um valor da dispersão
para duas variáveis nominais, avaliando a associação existente entre variáveis qualitativas” (CONTI,2009).
Utilizado quando a amostra é pequena e/ou a frequência esperada em uma das classes é pequena, menor que
5 (CONTI, 2009).
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A adesão à higienização das mãos segundo a técnica escolhida pelos profissionais
Os profissionais tinham liberdade para escolher o produto de higienização das mãos, ou
seja, os mesmos poderiam utilizar tanto água e sabonete quanto as preparações alcoólicas
disponíveis no setor. Verificou-se que em 152 higienizações a opção pela água e sabonete
aconteceu em 119 delas. Vale ressaltar que na UTI os profissionais contam com a preparação
alcoólica em duas apresentações: álcool gel em dispensadores fixados a parede e em
almotolias60 com álcool glicerinado, sendo ambas as apresentações adequadas para a execução
da técnica.

A adesão à higienização das mãos pelos profissionais da uti neonatal e pediátrica
As observações na UTI retrataram que a equipe multidisciplinar realizou a higienização
das mãos segundo os momentos recomendados pela OMS em 152 oportunidades ficando a taxa
de adesão, segundo cálculo recomendado pela OMS, acima de 50%. A Tabela 1 demonstra com
mais detalhes o resultado das observações.
Tabela 1 - Adesão à higienização das mãos segundo recomendações da OMS, por categoria
profissional na UTI Neonatal e Pediátrica
Categoria profissional
Médico
Enfermeiro
Assistente de Enfermagem
Fisioterapeuta
Total

74
51
68
11

Ação de
Higienização
das mãos
59
37
47
9

Taxa de Adesão à
higienização das
mãos (OMS) (%)
80
72
69
82

204

152

74

Oportunidade para
higienização das mãos

Fonte: Os autores (2015).

A taxa de adesão entre as categorias variou de 82% para a categoria “Fisioterapeuta” e
69% para a categoria “Assistente de Enfermagem”. As categorias “Médico” e “Enfermeiro”
ficaram com uma taxa de adesão de 80% e 72% respectivamente. Um dado importante foi a
diferença de adesão entre as categorias, como mostra a Tabela 2.

60

Almotolia: recipiente plástico de utilizado na área da saúde para acondicionamento de soluções antissépticas,
podendo variar de 100ml, 250ml e 500ml, podendo ser descartável ou reutilizável.
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Tabela 2 - Diferença na adesão à higienização das mãos segundo a categoria profissional
na UTI Neonatal e Pediátrica
Categorias
profissionais
Enfermeiro
Médico
Enfermeiro
Assistente de
Enfermagem
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Assistente de
Enfermagem
Médico
Assistente de
Enfermagem
Fisioterapeuta
Médico
Fisioterapeuta

Higienizou
as mãos
37
59
37

Não higienizou
as mãos
14
15
14

47

21

37
9

14
2

47

21

59

15

47

21

9
59
9

2
15
2

2

p

Há
diferença?

0,87 0,34

Não

0,17 0,68

Não

0,41 0,52

Não

2,11 0,14

Não

0,41 0,52

Não

0,03 0,87

Não

Fonte: Os autores (2015).

A Tabela 2 compara a categoria “Médico” com a categoria “Enfermeiro” onde foi obtido
um 2 = 0,87 e um p = 0,34 levando à conclusão de que não há diferença entre estas duas
categorias dentro da UTI na amostra observada.
Ao se comparar o “Enfermeiro” com o “Assistente de Enfermagem”, categoria
representada pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, encontrou-se um 2 = 0,17 e um p =
0,68 concluindo-se que também não há diferença na adesão da higienização das mãos entre
estas categorias. Pode-se inferir que, a diferença não é significativa devido ao tamanho da
amostra para a categoria “Enfermeiro” ou pelo fato da taxa de adesão à higienização das mãos
se apresentar acima de 50% em ambas as categorias. O mesmo acontece quando se compara o
“Enfermeiro” com o “Fisioterapeuta” e se encontra um 2 = 0,41 e p = 0,52. Embora a amostra
seja pequena possibilitando um viés na observação, pode-se inferir que neste setor não há
diferença entre a categoria “Enfermeiro” e as demais categorias.
Ao se considerar os momentos recomendados pela OMS para a higienização das mãos
e encontram-se os dados presentes na Tabela 3.
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Tabela 3- Adesão à higienização das mãos segundo as recomendações da OMS na UTI Neonatal e
Pediátrica

Momentos Recomendados
Antes de contato com o
paciente
Antes de realizar
procedimentos assépticos
Após risco de exposição a
fluidos corporais
Após contato com o paciente
Após contato com as
proximidades do paciente

Ação de
Taxa de adesão
Oportunidade para
higienização das à higienização
higienização das mãos
mãos
das mãos (%)
72

54

75

19

11

57

21

12

57

89

81

91

30

15

50

Fonte: Os autores (2015).

Fica evidente que a maior adesão à higienização das mãos segundo a indicação foi
relacionada ao momento “após contato com o paciente” (91%). Contudo, no momento “após
risco de exposição a fluidos corporais”, se observa uma adesão de apenas 57% dos profissionais.
Este fato foi evidenciado quando os profissionais realizaram procedimentos envolvendo fluidos
corporais como aspiração de secreções respiratórias e troca de fraldas e, mesmo assim,
continuavam a cuidar dos pacientes. A segunda maior adesão refere-se à indicação relativa a
“antes do contato com o paciente” que representa uma adesão de 75%. A adesão no momento
“antes de realizar procedimentos assépticos” foi de 57%. Importante relatar que os
procedimentos observados neste contexto foram a administração de medicações endovenosas,
realização de curativo, administração de surfactante e administração de dieta.
A adesão ao momento “após contato com as proximidades do paciente” teve uma adesão
de 50% constituindo-se assim a indicação de menor adesão entre os profissionais de saúde deste
setor. As indicações observadas foram referentes à manipulação de equipamentos utilizados na
assistência do paciente e à circulação de alguns profissionais fora do ambiente de assistência e
áreas próximas ao paciente com a finalidade de buscar materiais médico hospitalares
necessários à continuidade da assistência sem a higienização das mãos.
A técnica de higienização das mãos realizada na UTI apresentou um cenário muito
parecido com o que está descrito na literatura conforme pode ser visto nas Tabelas 4 e 5.
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Tabela 4 - Higienização das mãos com água e sabonete na UTI Neonatal e Pediátrica
Categoria Profissional
Etapas

Total de
Observações

Médico

Enfermeiro

Assistente de
Enfermagem

Fisioterapeuta

12

7

13

3

35

12
10
12

7
7
7

12
12
13

3
3
3

35
32
35

12

7

13

3

35

10

6

11

2

29

5

5

10

2

22

1

-

2

-

3

4

2

3

1

10

1

-

9

-

4

Fricciona os punhos

9

7

13

2

27

Enxagua as mãos
Seca com papel
toalha

12

7

13

3

35

9

5

5

3

19

10

7

13

3

33

N.º Profissionais
obsevados
Retira os adornos
Molha as mãos
Aplica o sabonete
Fricciona as palmas
das mãos
Fricciona o dorso das
mãos
Fricciona os espaços
interdigitais
Fricciona o dorso dos
dedos
Fricciona os
polegares
Fricciona as polpas
digitais e unhas

Fecha a torneira com
papel toalha/cotovelo
Fonte: Os autores (2015).

Avaliando-se a Tabela 4 pode-se perceber que as partes mais esquecidas pela equipe
durante a higienização das mãos com água e sabonete foram o dorso dos dedos, os polegares e
as polpas digitais e unhas que ficaram abaixo de 50% de adesão pelos profissionais de algumas
categorias. Seguindo-se com a avaliação da técnica com preparações alcoólicas encontra-se os
seguintes dados descritos na Tabela 5.
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Tabela 5 - Higienização das mãos com preparações alcoólicas na UTI Neonatal e Pediátrica
Categoria Profissional
Etapas

Total de
Observações

Médico

Enfermeiro

Assistente de
Enfermagem

4

8

5

1

18

4

8

5

1

18

4

8

5

1

18

4

8

5

1

18

2

5

1

-

8

-

4

1

-

5

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

Fricciona os punhos

1

4

2

1

8

Aguarda secar

2

5

-

-

7

N.º Profissionais
Observados
Retira os adornos
Aplica a solução
alcoólica
Fricciona as palmas
das mãos
Fricciona o dorso das
mãos
Fricciona os espaços
interdigitais
Fricciona o dorso dos
dedos
Fricciona os
polegares
Fricciona as polpas
digitais e unhas

Fisioterapeuta

Fonte: Os autores (2015).

Neste procedimento evidencia-se um cenário mais crítico, pois pode-se observar que um
maior número de etapas tiveram menos de 50% de adesão. Entre as 10 etapas de execução da
técnica os profissionais só ficaram acima de 50% de adesão em 03 delas que foram: retirar os
adornos, aplicar a solução alcoólica e friccionar as palmas. Desta forma, apesar do setor ter uma
adesão às preparações alcoólicas de 21,71%, ou seja, 33 utilizações de preparações alcoólicas
em 152 oportunidades de higienização das mãos observadas, a técnica que utiliza preparações
alcoólicas está mais comprometida do que a com água e sabonete.

CONCLUSÕES
Respondendo a primeira questão avaliativa sobre até que ponto há diferença na adesão
à higienização das mãos, segundo as recomendações da OMS, entre os profissionais de saúde
da UTI pode-se afirmar que no setor estudado encontra-se com taxa de adesão acima de 50% e
que não há diferença estatisticamente significativa entre os profissionais. Entretanto, há de se
dar mais atenção aos momentos indicados pela OMS principalmente aqueles após contato com
as proximidades do paciente e aqueles relacionados à mudança de um cuidado para outro.
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Quanto à avaliação da medida em que os profissionais de saúde que higienizam as mãos
o fazem de acordo com a técnica recomendada pela OMS, encontrou-se problemas semelhantes
aqueles evidenciados na literatura. Foi possível concluir que não houve adesão a todos os passos
propostos em ambas as técnicas por nenhum profissional de saúde observado.
Concluiu-se que o objetivo deste estudo de avaliar o processo de higienização das mãos
pelos profissionais de saúde, segundo a metodologia proposta, foi alcançado. Tal fato permite
a esta avaliação de perfil formativo fornecer recomendações para melhoria do processo de
higienização das mãos a serem adotadas durante o processo de capacitação dos profissionais do
setor, como prevista na pesquisa em execução na Instituição.
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PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO:
aplicação de critérios pedagógicos na avaliação de um
Curso de Graduação a Distância
Constantino Dias da Cruz Neto61
Maria Beatriz Gomes Bettencourt62
Resumo
O presente estudo avaliou, segundo critérios pedagógicos, um curso superior de tecnologia a
distância, incidindo nas disciplinas do 1º semestre do curso, por serem aquelas em que se regista
maior insucesso e evasão. Foi utilizada a abordagem avaliativa centrada nos consumidores e os
critérios pedagógicos foram definidos de acordo com a Teoria da aprendizagem significante
(LAURILLARD, 1993) e no Modelo dos Sistemas Viáveis (BEER, 1999). Por meio de um
questionário, foram inquiridos 112 estudantes de quatro polos de apoio. A avaliação mostrou
que os recursos, pela sua variedade e clareza, podem ser considerados parcialmente adequados,
mas alguns deles, como a web conferência, não são eficazmente utilizados. Como conclusões,
ressalta que a formação avaliada não sustenta a motivação inicial dos estudantes nem induz uma
necessária colaboração entre eles. A tutoria a distância também não tem conseguido fornecer o
desejável suporte à aprendizagem. O estudo recomenda uma reorganização pedagógica,
implicando trabalhos em grupo e trabalhos práticos frequentes, percursos formativos
diferenciados e melhoria do uso dos recursos do AVA. Também é recomendada a formação
contínua da equipe de suporte em EAD.
Palavras chave: EAD; AVA; Ensino Superior; Avaliação; Critérios de Avaliação; Critérios
Pedagógicos.

1 A GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA EM TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA
INTERNET NO MATO GROSSO
É grande a expansão das matrículas em cursos superiores a distância no Brasil. Esse
movimento ganhou força a partir de 2006, quando o Governo Federal lançou o programa
Universidade Aberta do Brasil (UAB). Por meio desse programa, que foi concebido em parceria
com Estados e Municípios e Instituições Públicas de Ensino Superior, milhares de cidadãos,
sobretudo os socialmente menos favorecidos, puderam cursar uma faculdade. Essa

61
62

Discente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
Docente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.

327

democratização do ensino superior também objetivava suprir a carência de professores para a
educação básica em matemática, física e química, sobretudo no interior do país.
O modelo de organização da UAB prevê que Estado e/ Municípios organizem polos de
apoios presenciais nas cidades que apresentam demanda por cursos superiores ao Ministério da
Educação. Por sua vez, o ministério contata Instituições Públicas de Ensino Superior na região
interessadas em ofertar seus cursos na modalidade a distância. Todo o provimento financeiro
para a contratação de professores, tutores e demais recursos necessários para o funcionamento
dos cursos são fornecidos pelo Governo Federal e gerenciados por estas instituições.
Com a adesão de várias universidades e prefeituras, o programa alcançou as quatro
regiões do país, levando o ensino superior as mais distantes cidades. É o caso do estado de Mato
Grosso, situado na região Centro-Oeste do Brasil e que agrega importantes biomas como o
Pantanal, o cerrado e a Floresta Amazônica. É um estado de grandes extensões, porém com
baixa densidade populacional. Afastado dos grandes centros financeiros e industriais, o estado
vive o desafio de incluir seus habitantes por meio da educação e do desenvolvimento regional.
Para isso, precisava de mais professores para atuarem no ensino fundamental e médio.
O Instituto Federal de Mato Grosso é uma das instituições de ensino superior parceiras
da UAB que oferta, desde 2008, dois cursos a distância: Licenciatura em Química e Tecnologia
em Sistemas para Internet. O curso de Sistemas para Internet está presente em mais de dez
municípios, onde estão os polos de apoio presenciais UAB/IFMT. Sua proposição foi devida a
necessidade de formação de mão de obra tecnológica em informática no interior do estado,
reconhecidamente carente deste profissional.
No modelo UAB/IFMT, o curso tem um coordenador de curso, que administra o projeto
pedagógico e articula o ensino com os professores-pesquisadores. O coordenador de tutoria
assiste tanto o tutor presencial, que atende os estudantes no polo de apoio presencial, quanto o
corpo de tutores a distância, que auxiliam os professores-pesquisadores em suas disciplinas.
Dentre os problemas que surgiram da oferta dos cursos na modalidade a distância, foram
mais acentuadas a alta evasão e o baixo rendimento dos estudantes. O curso também enfrenta
dificuldades quanto a logística tecnológica: devido à pouca qualidade da infraestrutura da
internet na região o uso de recursos de informação e comunicação são comprometidos.
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2 OS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA AVALIAÇÃO
O objetivo deste estudo é determinar em que medida são utilizados no curso e nos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem das disciplinas os critérios pedagógicos adequados a um
curso a distância.
No contexto da educação a distância, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
assume o protagonismo do processo de ensino e aprendizagem virtual, por ser o recurso mais
evidente para os estudantes. Sabe-se, porém, que existem outros fatores que são peculiares à
EAD e que influenciam a aprendizagem do estudante. São considerados neste estudo a
motivação, a cooperação, a tutoria, a usabilidade pedagógica do AVA, a avaliação formativa e
a autonomia da aprendizagem.
Se for considerado que, na maior parte do tempo, o estudante estará sozinho na
realização de suas atividades, mesmo que conte com o apoio de seus tutores, ele precisa estar
motivado para continuar seus estudos. Marques e Rodrigues (2012) afirmam que grandes são
as chances do estudante solitário se desmotivar e evadir. Desta forma, a evasão está relacionada
à falta de motivação por parte do estudante. Nokelainen (2006) afirma que a motivação que
retém um estudante em um curso a distância depende de aspectos intrínsecos (internos, próprios
do estudante e resultantes de seus instintos e desejos) e extrínsecos (relacionados ao ambiente).
Assim, além de ter que lidar com suas próprias razões para permanecer no curso, o
estudante pode precisar intensamente do apoio motivacional do tutor, do professor e de seus
colegas para não desistir. Quando as disciplinas são inicialmente apresentadas, compreendendo
seus objetivos e conteúdo, o estudante pode se sentir motivado, não só pelos aspetos intrínsecos
da disciplina, mas também pela sua importância na profissão para qual o curso forma; ao longo
da disciplina, pelo desenvolvimento positivo de diferentes atividades, o estudante pode sentir
reforçada a sua motivação em prosseguir; isso se traduz no estudo e na busca de mais
informações sobre os conteúdos estudados, seja na internet ou em outro meio.
Da interação entre os estudantes, surge outro fator crucial para o sucesso na educação a
distância: a cooperação. Pinto (2004, p. 36) afirma que não se pode menosprezar que a
aprendizagem ocorre quando os estudantes estão em grupo, constituído nas reuniões, no polo
ou quando estão em uma sala de aula virtual, participando de um fórum ou chat, ou ainda
quando dialogam com o tutor a distância, via web conferência. Ao favorecer a realização de
atividades cooperativas, melhora-se a oportunidade de aprendizagem do estudante.
O sucesso da trajetória do estudante em um curso a distância depende, em grande parte,
da tutoria (MARQUES; RODRIGUES, 2012). De acordo com Schneider, Silva e Behar (2013),
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ao se posicionar como ponte entre o professor e o estudante, o tutor torna-se verdadeiro
mediador auxiliando o professor no processo de ensino. A legislação (BRASIL, 2007) define
que o papel do tutor na educação a distância é esclarecer dúvidas, por meio de ferramentas de
comunicação, promover espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar material
de apoio, fornecer sustentação teórica aos conteúdos e participar dos processos avaliativos de
ensino-aprendizagem, junto aos professores. Além dessas atribuições, há que se considerar que
o estudante anseia pela rapidez do retorno, seja de uma dúvida, ou de uma avaliação. Assim, o
suporte dado pelo tutor, seja ele presencial ou a distância, é fator de retenção de estudantes, em
uma modalidade de ensino tradicionalmente marcada por altos índices de evasão (MOORE;
KEARSLEY, 2013).
Considerado um software para gerenciar o aprendizado na web (SCHLEMMER;
SACCOL; GARRIDO, 2007), o AVA pode reunir características de vários modelos de
aprendizagem a distância para construir o espaço virtual. Neste espaço, que é verdadeiramente
um espaço mediador, efetiva-se a relação estudante-professor na EAD. Para tanto, o AVA deve
dispor de recursos que “...exploram o uso de imagem, som e movimento simultaneamente...”
(MASETTO, 2007, p. 152). Assim, além de diversos, os recursos precisam ser claros e
estimular a interação entre os estudantes. Pontualmente, em um curso de formação tecnológica,
é mister que as atividades propostas sejam orientadas à prática.
A avaliação também é outro fator preponderante em EAD. Na visão de Hoffmann (2011,
p. 109) “medir a aprendizagem significa, essencialmente, favorecer a tomada de consciência do
aluno sobre limites e possibilidades no processo de conhecimento”. A avaliação tem o papel de
fazer o estudante refletir sobre o que aprendem e como aprendem, pois fornece elementos para
que os professores revejam o processo de ensino-aprendizagem e alterem-no, sempre que
necessário.
Por fim, sobre o estudante da modalidade EAD recai a responsabilidade pelo seu próprio
aprendizado, que pode ser demonstrada em suas escolhas. Organizar seus horários, realizar as
atividades propostas, interagir e até mesmo pedir ajuda são ações que inicialmente dependem
da sua escolha. A autonomia é uma qualidade que necessita ser constantemente desenvolvida
no estudante, estimulada pelo professor e pelo tutor. Paiva (2006, p. 87) diz que, para o
estudante, a autonomia é o “...direito/liberdade para fazer suas próprias escolhas e para construir
a própria aprendizagem” e, que o leva a assumir o papel ativo em sua formação.
Do conjunto dos autores consultados, retivemos como critérios fundamentais para
avaliar pedagogicamente as disciplinas a Tutoria, a Motivação, a Cooperação, a Autonomia, a
Avaliação Formativa e a Usabilidade pedagógica do AVA.
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3 METODOLOGIA DO ESTUDO AVALIATIVO
O estudo avaliativo utilizou a abordagem centrada nos consumidores, (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004) por ter reconhecida aplicação para avaliar atividades
educacionais, uma vez que esta abordagem foi concebida para avaliar o alcance de objetivos
educacionais nos Estados Unidos, a partir da década de 1960.
O estudo procurou responder à seguinte questão avaliativa: Em que medida são
aplicados os fundamentos pedagógicos da EAD nas disciplinas do primeiro semestre do curso
de Tecnologia em Sistemas para Internet da UAB/IFMT?
A partir da revisão de literatura foram escolhidos os critérios pedagógicos a ter em conta
no estudo e foi elaborado um quadro que relaciona as categorias criadas com os indicadores
(Quadro 1).
Quadro 1 - Categorias e indicadores de avaliação
Categorias
Tutoria
Motivação

Indicadores





Cooperação





Autonomia





Usabilidade pedagógica 
do AVA

Avaliação Formativa


Eficácia do apoio.
Rapidez do retorno.
Motivação inicial.
Atratividade e diversidade dos conteúdos e das atividades
propostas pelo AVA.
Reforço da motivação
Realização de atividades de pesquisa
Organização de atividades baseadas na colaboração entre
os estudantes e trabalho em grupo.
Interação por meio dos chats, fóruns e web conferências.
A organização pedagógica permite ao estudante a escolha
de percursos formativos diferenciados.
Capacidade de organização pelo estudante do seu tempo
de estudo.
Variedade e riqueza dos recursos utilizados.
Design que favoreça a interatividade.
A Organização pedagógica inclui atividades de auto
avaliação, avaliação pelos pares e avaliação formativa de
forma continuada.

Fonte: O autor (2014).

A partir deste quadro foi elaborado um questionário, constituído de 32 itens fechados e
3 itens abertos. Os itens fechados constam de afirmações relacionadas com tópicos listados nos
indicadores (Quadro 2), com as quais os respondentes indicam seu grau de concordância, em
uma escala do tipo Likert, que vai de 1 a 5.
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Quadro 2 - Afirmações do questionário por indicadores
Questões
No início desta disciplina, eu estava motivado para estudá-la.
As atividades que me foram propostas nesta disciplina eram
motivadoras.
Utilizei os livros da biblioteca como fonte de pesquisa para
esta disciplina.
Utilizei a internet como fonte de pesquisa para esta disciplina.
Nunca me senti motivado para o estudo desta disciplina.
Esta disciplina aumentou o meu interesse pelo curso de
Tecnologia em Sistemas para Internet.
As atividades propostas nesta disciplina incentivaram-me a
pesquisar mais sobre o conteúdo abordado por ela.
O conteúdo desta disciplina é muito importante para minha
futura profissão.
Nesta disciplina, respondi a questionários de auto avaliação.
Tive os recursos materiais e pessoais necessários para me
dedicar a esta disciplina.
O rápido ritmo de ensino da disciplina fez com que eu não
conseguisse segui-la.
Avalio positivamente a minha aprendizagem na disciplina.

Indicadores
Motivação inicial
Existência de atividades
motivadoras
Incentivo no uso da biblioteca
Reforço na motivação por meio da
Internet

Motivação na disciplina

Compreensão da importância da
disciplina
Disponibilização de exercícios de
auto avaliação
Avaliação das condições pessoais
para aprendizagem

Auto avaliação da aprendizagem na
disciplina
Ao longo desta disciplina, não tive a possibilidade de avaliar Existência de avaliação formativa
se eu tinha adquirido os conhecimentos necessários a ela.
continuada
Por motivos pessoais, a minha dedicação a esta disciplina não Auto avaliação do esforço dedicado
foi a necessária
à aprendizagem da disciplina
O tutor presencial incentivou-me a fazer as atividades desta
disciplina.
Tive o apoio do tutor a distância sempre que tive dificuldades
Apreciação do apoio do tutor
na matéria.
O apoio do tutor a distância ajudou-me a avançar no meu
aprendizado
Recebi retorno rápido das atividades realizadas.
Apreciação da rapidez do retorno
O AVA indicou-me claramente o que eu tinha que saber após Clareza dos objetivos da
usar o material da disciplina.
aprendizagem
Os materiais utilizados nesta disciplina foram variados
(imagens, animações, textos ilustrados com gráficos, vídeos
ou áudio).
Variedade e riqueza dos recursos
As animações, imagens e gráficos utilizados nesta disciplina
utilizados
ajudaram-me a aprender.
Os vídeos e a web conferência utilizados nesta disciplina
ajudaram-me a aprender.
Tive que ler muitas vezes os conteúdos desta disciplina para
conseguir compreendê-los.
Clareza dos materiais
O material do livro desta disciplina poderia ser mais claro.
O AVA nesta disciplina permitiu realizar atividades práticas
Realização de atividades práticas
relacionadas com o seu conteúdo.
Utilizei os recursos do AVA (chat e fórum) para dialogar com Utilização dos recursos de forma
meus colegas sobre a disciplina.
interativa/colaborativa

(Continua)

332

(Conclusão)
Questões
Indicadores
A web conferência permitiu-me dialogar com o tutor e com
colegas da disciplina para solucionar as minhas dúvidas.
Sempre que tive dificuldades nesta disciplina, pedi ajuda
Atitude proativa na solução de
problemas de aprendizagem
Pude utilizar conhecimentos que já tinha para realizar as Possibilidade de uso de
atividades desta disciplina.
conhecimentos anteriores
Pude escolher atividades de acordo com meu progresso na Possibilidade de escolha percurso
disciplina.
de aprendizagem
Realizei em grupo algumas atividades da disciplina.
Importância das atividades em
grupo
Os meus colegas ajudaram-me no estudo desta disciplina.
Apreciação do apoio dos colegas
Fonte: O autor (2014).

A aplicação do questionário se deu em 4 polos de apoio presencial, de acordo com o
Quadro 3, onde, segundo o cronograma do curso, estavam em execução naquele período quatro
disciplinas: Matemática Aplicada, Algoritmo, Fundamentos de design para Web e Tecnologia
Hipermídia e Multimídia.
Quadro 3 - Aplicação dos questionários: respondentes por disciplinas e polos
Data da coleta

Nº de Presenças
Previstas

Nº de Questionários
Válidos

3/5/2014

30

15

17/5/2014

30

11

17/5/2014

30

24

17/5/2014

30

17

Juína

24/5/2014

30

15

Lucas do Rio
Verde

18/5/2014

30

19

Barra do
Bugres

24/5/2014

30

11

210

112

Disciplina

Polo

Matemática
Aplicada

Lucas do Rio
Verde
Guarantã do
Norte
Juína
Barra do
Bugres

Algoritmo
Algoritmo
Algoritmo
Fundamentos de
Design para Web
Tecnologia
Hipermídia e
Multimídia
Tecnologia
Hipermídia e
Multimídia

Totais
Fonte: O autor (2014).

Para checar a confiabilidade das categorias dos itens fechados, foi realizado o teste Alfa
de Cronbach e, na análise dos dados coletados, foram utilizados métodos de estatística
descritiva. Para as questões abertas, utilizou-se a Análise de Conteúdo segundo Bardin (2009).

333

4 RESULTADOS
Quanto à categoria motivação, os estudantes afirmaram estar motivados no início das
disciplinas, principalmente naquelas de conteúdo técnico específico do curso, como Algoritmo.
Embora tenham atribuído importância às disciplinas para sua formação profissional, os
estudantes apontaram que Matemática Aplicada e Tecnologia Hipermídia e Multimídia não
ofereciam atividades suficientemente motivadoras. Por outro lado, as disciplinas estimulam os
estudantes a buscar mais sobre o conteúdo estudado. Quando assim o fazem, utilizam a internet
como fonte de pesquisa.
A falta de estímulo em algumas disciplinas parece ter reflexos na cooperação entre os
estudantes. Os estudantes de Algoritmo e Fundamentos de Design para Web afirmaram ter
realizado atividades em grupo. Por outro lado, existiu iniciativa dos estudantes em se ajudar
uns aos outros, ainda que irregularmente, o que talvez tenha contribuído para minimizar essa
falha.
Com respeito à tutoria, o estudo avaliativo pretendeu diferenciar a atuação dos tutores
presencial e a distância. Desta forma, os estudantes destacaram o incentivo nas atividades dado
pelo tutor presencial. Por outro lado, o apoio do tutor a distância nas dificuldades do estudante
e no avanço do seu aprendizado não foi considerado bom. A rapidez do retorno das atividades
realizadas pelos estudantes por parte do tutor a distância, item muito apreciado pelo alunado da
EAD, foi considerada insatisfatória.
Na usabilidade pedagógica do AVA, os materiais de Algoritmo foram considerados
claros em seu conteúdo, enquanto Matemática Aplicada, Tecnologia Hipermídia e Multimídia
e Fundamentos de Design para Web foram considerados parcialmente claros. Quanto à
variedade, os recursos contidos no AVA das disciplinas foram considerados parcialmente
variados. Em relação ao estímulo às atividades práticas, os respondentes identificaram o
processo de ensino e aprendizagem como dando pouco espaço para o estudante exercitar a
prática, apesar de o curso de tecnologia ser fortemente relacionado à prática da profissão.
Os estudantes também consideraram que o AVA estimulou pouco o diálogo. Já em
relação ao uso da Web conferência na ajuda às dúvidas dos estudantes, as opiniões foram
diversificadas nas diferentes disciplinas. Enquanto em Tecnologia Hipermídia e Matemática
Aplicada a ajuda do recurso não foi satisfatória, em Algoritmos e, sobretudo em Fundamentos
de Design para Web, o uso do recurso para este fim foi bem avaliado.
Os itens nas categorias de Autonomia e Avaliação continuada não obtiveram
confiabilidade satisfatória, de acordo com o teste de Alfa de Cronbach. Ao analisar os itens
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dessas categorias em separado, observa-se que os estudantes de Matemática Aplicada e
Tecnologia Hipermídia e Multimídia foram os que consideraram sua aprendizagem como
menos satisfatória.
Entre as dificuldades sentidas pelos estudantes, foram identificadas a falta de apoio do
tutor, a falta de conhecimentos anteriores para subsidiar as disciplinas, falta de materiais e até
mesmo a incompreensão da metodologia EAD. Tais dificuldades suscitaram sugestões por parte
dos estudantes, pontuadas nas questões abertas. Entre estas, destacam-se a maior objetividade
no conteúdo das aulas presenciais, metodologia de ensino mais elaborada e variada e mais
atividades práticas.

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
O estudo avaliativo evidenciou a boa prestação didática e a importância dos tutores
presenciais para os estudantes, inclusive no aspecto motivacional. Embora exista alguma
cooperação entre os estudantes, tal prática necessita ser mais estimulada, pelo AVA e por parte
dos professores, no sentido de o apoio mútuo ser mais eficaz. Os AVA, embora sejam
satisfatórios, em termos de quantidade de recursos disponíveis, tiveram sua usabilidade
pedagógica questionada na medida em que estes mesmos recursos não foram totalmente claros
e variados nalgumas disciplinas. O estudo e pesquisa contínuos em EAD, como forma de
subsidiar o AVA de disciplinas mais carentes, constituem forte recomendação à equipe diretiva
do curso.
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O USO DA AVALIAÇÃO POR PORTFÓLIO NO ENSINO SUPERIOR MILITAR:
uma experiência
Hercules Guimarães Honorato63

Resumo
O objetivo deste artigo é o de apresentar uma experiência sobre o uso do portfólio no ensino
superior militar. Este estudo é de cunho qualitativo, bibliográfico exploratório, cujos
instrumentos de coleta de dados foram entrevista e questionário. O portfólio é uma coleção dos
trabalhos realizados pelos estudantes, de construção de conhecimentos de forma contínua e
reflexiva além de uma ferramenta de avaliação formativa inovadora, que conta com a parceria
do professor, superando a tradicional avaliação por provas e exames. O cenário da experiência
foi a Escola Naval na disciplina de Cultura Organizacional Militar. Ao final, a experiência foi
considerada importante e positiva, pois a docente ousou, desafiou e estimulou suas alunas a
construírem conhecimento e se autoavaliarem. O uso do portfólio ainda não está muito estudado
no Brasil. Espera-se que este estudo seja relevante no desenvolvimento de alternativas
formativas inovadoras, procurando sair da visão pontual da avaliação apenas como medida
classificatória e excludente.
Palavras-chave: Avaliação. Ensino superior militar. Escola Naval. Portfólio.

INTRODUÇÃO

"Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção." (FREIRE, 1996).

Estamos imersos em um mundo de rápidas mudanças em diversos contextos,
principalmente motivadas pela chamada revolução das tecnologias de informação e
conhecimento, advindas em especial da grande rede e dentro de uma sociedade complexa e
diversificada. O homem plural, oriundo e dentro desse meio incerto e globalizante, procura
crescer e buscar sua melhor formação, instrumentalizando sua transformação social. O que
Paulo Freire em seu livro "Pedagogia da Autonomia" concorda, que "o mundo encurta, o tempo
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se dilui: o ontem vira agora; o amanhã já está feito. Tudo muito rápido." (FREIRE, 1996, p.
139).
O ser humano não nasce pronto para trilhar o seu caminho de vida, ele necessita dos
seus pares para a sua formação. A gênese da formação sócio-política do homem encaminha-se
por intermédio da educação, uma mediação que vai ser desenvolvida para a sua autonomia e
para a sua integração social. Libâneo (2005, p. 23) argumenta que não existe uma natureza
humana universal. Os sujeitos são construídos socialmente e vão formando sua identidade, “de
modo a recuperar sua condição de construtores de sua vida pessoal e seu papel transformador”
dessa sociedade.
Nesse caminho, a pedagogia – como ciência dessa educação – ocupa-se das tarefas de
formação humana em contextos determinados por marcos espaciais e temporais, cabendo ao
professor enfrentar essa realidade educativa imersa em perplexidades, crises, incertezas,
pressões sociais e até econômicas, além de utopias educativas. Assim, a pedagogia “há de se
abrir para que toda a contribuição ajude a explicitar as peculiaridades do fenômeno educativo e
do ato de educar um mundo em mudança.” (LIBÂNEO, 2005, p. 18).
O docente tem a sua formação acadêmica focada na escola nova, mas ao entrar na prática
educacional, segundo Saviani (1985, p. 41), “as condições em que terá de atuar são as da escola
tradicional”, acarretando o que o autor chamou de drama docente, em que o docente terá que se
relacionar pessoalmente com alunos de diversas formações e origens, “mas cabe-lhe fazer com
que eles aprendam”, sem perder a sua eficiência, sua produtividade e sendo desafiado pelas
"formas contemporâneas de compreender o conhecimento, a aprendizagem e o ensino.”
(AMBRÓSIO, 2013, p. 9).
Na sequência da relação do professor-aluno temos o ensino e a aprendizagem, sendo
que a avaliação seria o acompanhamento desse processo acadêmico. É importante que o
professor "possa criar, e verificar no uso, atividades diversas que ensejem avaliação de
processos de aquisição de conhecimentos e desenvolvimentos de atitudes, de formas de estudo
e trabalho, individual ou coletivamente [...]" (GATTI, 2003, p. 99), procurando retirar o efeito
negativo dos exames e provas pontuais e excludentes, pois "a avaliação não é uma tortura
medieval." (PERRENOUD, 1999, p.9).
O ensino superior militar, composto pela Escola Naval (EN), Academia Militar das
Agulhas Negras (AMAN) e Academia da Força Aérea (AFA), tem como tarefa principal a
formação dos seus oficiais para os primeiros postos da carreira militar. Os oficiais formados
obtêm a certificação em áreas específicas do seu emprego como Força Armada, se tornando, ao
término da graduação, bacharéis em ciências militares, com reconhecimento do Ministério da
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Educação (MEC). Porém, a sistemática de avaliação do seu ensino ainda está ancorada na
avaliação somativa tradicional, sendo as provas e testes seus pontos de checagem da
aprendizagem durante o ano letivo.
Em 2014, em uma disciplina específica da matriz curricular da EN, denominada Cultura
Organizacional Militar (COM), a professora resolveu fazer a experiência de utilizar uma
alternativa pedagógica, que teve como foco a avaliação formativa na construção desse
conhecimento escolar, colocando as Aspirantes como responsáveis por seu processo de
aprendizagem. Assim, o portfólio foi utilizado pela primeira vez no ensino superior militar.
Este texto é uma pesquisa qualitativa, que tem por objetivo refletir sobre o sentido da
avaliação no ensino superior militar, bem como apresentar algumas considerações iniciais a
partir de uma experiência sobre o uso de portfólio como alternativa de avaliação do processo
de aprendizagem. O estudo utilizou-se ainda de uma entrevista com a professora responsável
pelo uso do portfólio, além da elaboração de uma questão aberta para as alunas que foram o
foco do trabalho desenvolvido em sala de aula. Espera-se que este estudo seja relevante no
desenvolvimento de outras formas de avaliação em uma instituição de ensino superior (IES)
militar, como alternativa formativa na relação ensino-aprendizagem e na construção da relação
professor-aluno, procurando sair da tradicional avaliação utilizada apenas como medida
classificatória e excludente.
Para uma melhor compreensão do que foi pretendido, o presente artigo está organizado
em três seções principais, além da Introdução e das Considerações Finais. A primeira descreve
os principais conceitos envolvidos na temática de avaliação, e apresenta como está sendo
efetivada a avaliação da aprendizagem nas instituições militares de ensino superior. A segunda
parte trata especificamente do portfólio, seu conceito, os óbices verificados em pesquisas no
ensino superior. A última seção apresenta a experiência realizada no ensino superior militar, as
análises dos instrumentos de coleta de dados e os principais achados verificados.

AVALIAÇÃO DA ENSINAGEM
Em primeiro lugar é preciso explicar o neologismo ensinagem, um termo que foi
"adotado para significar uma situação da qual necessariamente decorra aprendizagem, sendo a
parceria entre professor e alunos a condição fundamental [...]" (ANASTASIOU, 2004, p. 15).
O que se desejou ao introduzir o termo na discussão foi desvelar que a ação do ensinar do
professor tem que ter retorno no aprender do aluno, em um processo contratual, que Perrenoud
(1999, p. 118) citou como contrato didático, uma parceria implícita ou explícita na construção
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do conhecimento escolar, decorrentes de ações efetivas em sala de aula ou até mesmo fora do
seu chão.
Esta seção apresenta alguns conceitos importantes para a apresentação de uma proposta
avaliativa inovadora e reflexiva, pois acredita-se que toda e qualquer avaliação deva ser para a
formação da pessoa humana, com um aspecto de autoformação. Nessa perspectiva espera-se
que o se objetivou construir durante o período escolar seja comprovado no caminhar acadêmico
do aprendente.
A educação se apresenta e é um fenômeno social, uma ação exercida pelas "gerações
adultas, sobre aquelas não ainda amadurecidas para a vida social [...] é a socialização da
criança." (DURKHEIM, [19??], p. 6). O que concorda Luckesi (2011, p. 22) ao afirmar que a
educação tem como "finalidade subsidiar o desenvolvimento do ser humano, que se configura
por definições filosóficas, políticas, pedagógicas e didáticas".
O caminhar pela construção de um sujeito autônomo, histórico e social tem na prática
educativa uma possibilidade de propiciar seu crescimento, transitando pela escola e pelo
contrato didático, que passa obrigatoriamente pelo ensino e aprendizagem e continua na
avaliação como "um ato de investigar a qualidade do seu objeto de estudo, [...] na obtenção dos
resultados desejados e definidos, e não de quaisquer resultados que sejam possíveis."
(LUCKESI, 2011, p. 150, grifo do autor).
O que se procura e se deseja na avaliação é acompanhar os processos de aprendizagem
escolar do aluno, o que Gatti (2003, p.99) assevera ser "uma atividade contínua e integrada às
atividades de ensino". Segundo Perrenoud (1999, p. 11, grifo do autor), a avaliação "é
tradicionalmente associada, na escola, à criação de hierarquias de excelências. Os alunos são
comparados e depois classificados em virtude de uma norma de excelência [...]".
Isto exposto, restam algumas questões: que excelência seria essa? A do professor? A do
aluno? A do currículo? A da instituição de ensino? A da sociedade?

AVALIAÇÃO E EXAME
Um ponto bem controverso no ambiente acadêmico é a confusão de nomenclatura, que
no caso em estudo sobre o meio militar é uma questão ainda nebulosa. É o que Luckesi (2011)
afirma sobre existir exames em vez de avaliações nas escolas. O ato de avaliar está centrado no
presente e voltado para o futuro, os exames, ao contrário, estão voltados para o passado,
esperando-se que o aprendente manifeste, normalmente em uma prova, aquilo que já aprendeu.
No ato de avaliar interessa ao educador investigar o desempenho presente do aluno,
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tendo em vista "o seu futuro que se expressa como busca do seu melhor aprendizado e
desempenho." (LUCKESI, 2011, p. 183). Gatti (2003, p. 102) concorda que "o único ponto
comum é a visão de que a avaliação dos alunos é uma parte esperada e essencial do processo
de educação". Por isso mesmo, o ato de avaliar o discente deve ter o aspecto de construção,
investigação e também reflexão do que foi pretendido pelo educador, o qual tem a
responsabilidade pelo progresso acadêmico dos seus aprendentes. O "assistir ou dar aulas
precisa ser substituído pela ação conjunta do fazer aulas.” (ANASTASIOU, 2004, p. 14, grifo
do autor).

AVALIAÇÕES SOMATIVA E FORMATIVA
Avaliar não é medir, porém, como descreve Perrenoud (1999, p. 11) a avaliação "regula
o trabalho, as atividades, as relações de autoridade e a cooperação em aula e, de uma certa
forma, as relações entre a família e a escola ou entre profissionais da educação". A avaliação
somativa ou tradicional permite uma certificação da atividade. No caso do estudante a sua
aprovação ou reprovação deve estar em consonância com os resultados obtidos, em uma prova
final, por exemplo, ou em uma média de várias notas.
O que se pode verificar é que este tipo de avaliação é classificatória, excludente e que
dizem, sobretudo, se o aprendente é melhor ou pior do que seus colegas. Perrenoud (1999, p.
12, grifo do autor) trata o assunto da nota como uma mensagem para o aluno de que "ele sabe,
mas o que pode lhe acontecer se continuar assim até o final do ano”. A certificação final das
aquisições do discente é outra função da avaliação tradicional, pois um diploma garante, sem
precisar de novos exames, que seu portador recebeu a formação devida.
Chueiri (2008, p. 62) explica que o contexto escolar já aponta para um esgotamento do
modelo teórico-epistemológico, procurando ultrapassar os limites da teoria da métrica e
"implementando práticas pedagógicas com novos significados". Para se evitar a lógica
excludente dominante em nossa sociedade, procura-se avaliar para qualificar, exigindo que a
questão metodológica da avaliação seja tratada com maior pluralidade e flexibilidade, a fim de
contemplar as diferenças.
A avaliação formativa ou emancipatória introduz, segundo Perrenoud (1999), uma
ruptura na relação professor-aluno, porque se propõe a uma renovação global da pedagogia, da
centralização agora sobre o aluno, transformando o professor em criador de situações de
aprendizagem, tornando a avaliação verdadeiramente útil em situação pedagógica (HADJI,
2001). Ela auxilia o aluno a aprender e a se desenvolver, colaborando para a regulação das
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aprendizagens e do desenvolvimento de um projeto educativo.
Luckesi (2011, p. 210) argumenta que ainda estamos vinculados ao modelo de exames,
provas e notas no cotidiano da avaliação, pois nossa prática de "acompanhamento dos
educandos em sala de aula ainda tem por base a perspectiva da aprendizagem passada, da
classificação, da seletividade, da prática pedagógica autoritária e, por isso, não dialógica".
Porém, a prática da avaliação da aprendizagem precisa de um conceitual novo, assim como
recursos tecnológicos atuais. Exige também uma nova atitude dos educadores.

O ENSINO SUPERIOR MILITAR
O artigo no 83 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996, não
paginado) estipula que "o ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência
de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino". Cada uma das Forças
Armadas tem sua lei específica, mas no trato da avaliação da aprendizagem de seus discentes,
em especial o do ensino superior, tem como metodologias específicas as tradicionais provas e
testes.
O critério de classificação que é determinante para toda a carreira militar, vai de
encontro a uma avaliação somativa, já mencionada como excludente e hierarquizadora. Só
conseguem ser certificados com os diplomas de bacharéis em ciências militares, navais e
aeronáuticas, os formados pela AMAN, pela EN e pela AFA, respectivamente. Os formandos
têm o reconhecimento dos respectivos comandos militares para exercerem cargos e funções em
suas organizações militares, independente ou não de terem atingidos o nível mínimo satisfatório
de suas capacidades acadêmicas.
O lócus da nossa pesquisa foi a Escola Naval, que está situada na Ilha histórica de
Villegagnon, na cidade do Rio de Janeiro. Esta IES militar tem como missão formar os oficiais
da Marinha do Brasil para os postos iniciais da carreira, nos corpos da Armada, Fuzileiros
Navais e Intendentes da Marinha. Para o cumprimento desse propósito a instituição ministra
curso de graduação.
O curso regular é de quatro anos. Ao final, o aluno titulado como Aspirante durante o
ciclo escolar, passa ao posto de Guarda-Marinha, continuando sua formação no chamado ciclo
pós-escolar, que culmina com uma viagem, de cerca de cinco meses pelo exterior, na qual é
posto em prática o aprendizado obtido na instituição. Ao término desse último período
acadêmico, os jovens formam-se e, como segundos-tenentes, são designados para as diversas
organizações da Marinha em todo o território nacional – em terra, no mar e em rios.
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O PORTFÓLIO
Como visto anteriormente, avalia-se sempre com o escopo de agir, sendo que a avaliação
não é um fim em si mesma, deve ter como pano de fundo a verificação, com reflexão, se os
alunos adquiriram os conhecimentos que foram ministrados por seus mestres. Perrenoud (1999,
p. 146, grifo do autor) afirma que para mudar a avaliação não é coisa fácil, "para mudar as
práticas no sentido de uma avaliação mais formativa, menos seletiva, talvez deva mudar a
escola, pois a avaliação está no centro do sistema didático e do sistema de ensino".
Com certeza mudar a escola, principalmente como veremos a seguir no ambiente
acadêmico militar, torna-se uma situação utópica. Porém, apresentar o portfólio, uma
ferramenta estratégica inovadora de aprendizagem e de avaliação, que procura, por meio de
diálogos e de um acompanhamento das atividades propostas, buscar caminhos para o que não
foi ainda aprendido pelo aluno.
O uso do portfólio, principalmente no ensino superior, ainda é pouco explorado. Centra
(1994 apud ALVES, 2004, p. 103) "afirma que o portfólio vem sendo apontado como uma das
mais recentes contribuições para uma avaliação eficaz do ensino". Corroborando com a
afirmação, MacLaughlan e Mintz citados por ALVES (2004, p. 105) participam "que mais de
500 faculdades e universidades nos Estados Unidos começaram, a partir de 1990, a utilizar
portfólios de ensino para a avaliação, tanto formativa quanto somativa".
O termo portfólio, originalmente vem do "italiano portafoglio, que significa “recipiente
onde se guardam folhas soltas”, e começou a ser empregado em artes plásticas, quando o artista
fazia uma seleção dos seus trabalhos que exprimiam sua produção." (TORRES, 2008, p. 551).
Sendo, portanto, uma coletânea ou conjunto de excertos seletos de diversos trabalhos. Exige
com isso um planejamento cuidadoso por parte do aluno para determinar o que deve ou não
conter em sua pasta, para que reflita ou evidencie as competências e/ou habilidades previstas
no início do curso (ARAUJO; ALVARENGA, 2006, p. 193).
O Portfólio é uma ferramenta pedagógica, que segundo Ambrósio (2013, p. 24),
"permite a utilização de uma metodologia diferenciada e diversificada de monitoramento e
avaliação do processo de ensino e aprendizagem, não desviando a atenção da carga de efeitos
inerentes à situação de aprendizagem". O que pode ser conceitualmente resumido por SáChaves (1998 apud AMBRÓSIO, 2013, p. 25) como "um instrumento de construção de
conhecimentos no processo ensino-aprendizagem".
Fernandez (2001 apud RANGEL, 2003, p. 147) argumenta que o seu uso no ensino
superior é um dos recursos possíveis, "pois coloca o aluno como responsável pelo seu processo
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de aprendizagem, favorecendo a postura reflexiva que envolva o reconhecer-se pensante e, ao
mesmo tempo, um sujeito desejante". Nesse caminho, Vieira e De Sordi (2012) acreditam que
o portfólio, no contexto da pedagogia universitária, é um procedimento de avaliação
participativo entre professores e alunos.
No ensino superior, o seu uso deve ser tratado como meio e não como fim, e tratá-lo
como inovação e não como novidade, exige do docente uma postura vigilante e participativa,
implicando em alterar a compreensão de conhecimento e valorizar a capacidade produtiva do
estudante (VIEIRA; DE SORDI, 2012). Isto, Ambrósio (2013, p. 89) ratifica e concorda que é
uma tentativa de "remarcar a ligação da avaliação com a importância de relações interativas, de
trocas e negociações entre os sujeitos envolvidos com um determinado objeto".
O que caracteriza o portfólio, segundo Wolf (1992 apud BRUZZI et al., 2001, p. 293),
é que ele traz uma concepção de ensino-aprendizagem cujo maior valor é a "autonomia do aluno
como criador e analista de sua produção escolar e acadêmica [...] um instrumento de
autoavaliação do aprendiz [...] como produtor de conhecimento, com o auxílio do professor e
sem prescindir desse auxílio". Assim, essa ferramenta pedagógica inovadora "passa por uma
avaliação conjunta do aprendente e do ensinante, ao final do semestre." (RANGEL; NUNES;
GARFINKEL, 2006, p. 174).

Óbices ao uso dos portfólios no ensino superior
Algumas dificuldades foram levantadas para sua implementação no ensino superior,
como retratou Bruzzi et al. (2001) em três pontos principais: o impossível portfólio, alunos
perdidos em sua elaboração; o portfólio como cronologia de vida, tendência de dividi-lo
segundo uma cronologia de vida, relatando apenas o que de mais importante fizeram, sem
autoavaliar; o portfólio como colcha de retalhos, sendo apenas os trabalhos significativos do
aluno, sem nenhum desenvolvimento da construção do conhecimento.
Segundo Vieira e De Sordi (2012), o portfólio, na visão dos alunos, inicialmente se
apresentou com as características de ser trabalhoso, resistente, adequado e complexo. Outro
ponto realçado pelas autoras foi a compreensão que ficou de um fazer burocrático, ele não
apresenta como um instrumento acabado e de fácil aplicação, pois ele exige planejamento,
fundamentação teórica e preparo de alunos e professores.
Ponto realçado por Rangel, Nunes e Garfinkel (2006, p. 179) foi o da sobrecarga do
professor durante a experiência do uso do portfólio no curso de Odontologia da Universidade
Estácio de Sá (UNESA), a partir de 2001. Os autores realçaram que o quantitativo de 30 alunos

344

ou mais demandaram uma disponibilidade de tempo para um acompanhamento constante, "de
forma a cumprir sua função informativa e de redirecionamento de estratégias, cujo potencial
está na formação deste sujeito cidadão".
Rangel (2003) retratou que a cultura da nota ainda está impregnada no fazer do aluno e
a expectativa de recebê-la tão logo os trabalhos sejam desenvolvidos ainda é um obstáculo a
ser vencido.

O USO DO PORTFÓLIO NO ENSINO SUPERIOR MILITAR
Todo o início de uma pesquisa requer uma motivação para o seu desenvolvimento, e em
especial a sua relevância para a academia e para o campo em que o autor está trabalhando. Ao
saber do uso do portfólio na Escola Naval, a inquietação por um melhor entendimento e o que
existia do estado da arte dessa metodologia pedagógica, fez com que este autor fosse
incialmente desenvolver uma pesquisa em três bancos de dados científicos da internet, o sítio
do Banco de Teses da Capes64, o Google Acadêmico65 e a Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações (BDTD)66, utilizando as seguintes palavras-chave, respectivamente: "portfólio",
"portfólio no ensino superior" e "portfólio no ensino superior militar". Os achados estão
mostrados na tabela abaixo:
Tabela 1 - Número de documentos encontrados
Palavras-chave
Portfólio
Portfólio + ensino superior
Portfólio + ensino superior militar

Google
65.800
21
0

Capes
215
7
0

BDTD
664
35
0

Fonte: O autor (2015).

Como se pode verificar, nenhum artigo, dissertação ou tese foi encontrado quando
associamos o ensino superior militar ao uso do portfólio. Este fato constatado e a relevância em
apresentar a experiência que foi realizada em uma IES militar para o meio acadêmico, foi o que
Alves (2004, p.118), retratou em suas considerações finais sobre o uso dos portfólios como
instrumentos de avaliação dos processos de ensinagem, que "experiências precisam ser
divulgadas, publicadas e submetidas a críticas".

Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em 15 abr. 2015.
Disponível em: <https://scholar.google.com.br/>. Acesso em: 15 abr. 2015.
66
Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em: 15 abr. 2015.
64
65
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A CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E A METODOLOGIA DE COLETA DE
DADOS
Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados. O primeiro foi uma entrevista
com a professora-orientadora que utilizou o portfólio em sua disciplina, sendo retratado
fielmente o que a docente externou diante do desenvolvimento de sua experiência. O segundo
foi um pequeno questionário, com apenas uma pergunta aberta, para as doze Aspirantes, alunas
e motivadoras da estratégia inovadora avaliativa.

A EXPERIÊNCIA
O currículo da EN, em 2014, contemplava, na época, uma disciplina denominada
Cultura Organizacional Militar (COM), criada de modo a atender às necessidades surgidas com
a admissão das Aspirantes do sexo feminino, no primeiro ano, para o Corpo de Intendentes da
Marinha. A unidade de ensino 4, “O Sistema social militar na sociedade moderna”, constante
desta disciplina, possuía, dentre outros, o seguinte objetivo: “Descrever os programas e projetos
sociais desenvolvidos pela Marinha do Brasil, junto ao seu público interno e no âmbito externo
(população)”.
Este tema estimulou a professora a empregar uma técnica diferenciada e o portfólio foi
considerado uma ótima opção para seu desenvolvimento e avaliação. A educadora já havia
preparado um portfólio por ocasião de seu curso de mestrado e a experiência tinha sido
interessante. Além disso, estudos consideram que a ferramenta possibilita a aquisição do
conhecimento de forma processual e reflexiva, estimula a responsabilidade do discente pelo seu
processo de aprendizagem, desperta a criatividade, dentre outras vantagens. O que é assegurado
por Ambrósio (2013, p. 24), ao afirmar que “O seu caráter compreensivo, de registro
longitudinal, permite verificar dificuldades e agir em processo, no tempo da aprendizagem,
ajudando ao estudante”.
Inicialmente, a docente conversou com a turma e apresentou as orientações por escrito,
onde constava uma explicação sobre o portfólio e seus benefícios, os objetivos da atividade e
como a unidade de ensino seria desenvolvida, as atividades envolvidas, as responsabilidades
dos grupos e o posicionamento da instrutora como orientadora de todo o processo. Expôs os
critérios de avaliação, seus instrumentos e um cronograma de eventos.
Além das orientações, foram proferidas duas palestras sobre os programas e projetos
sociais desenvolvidos no âmbito do Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM), a
primeira por um Oficial da Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM), e a segunda
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com o Capelão da Escola Naval, de modo a fornecer elementos e estimular ainda mais o estudo
do tema. As Aspirantes participaram com perguntas e colocações, demonstrando interesse pelo
assunto.
A proposta de elaboração do portfólio foi bem aceita pelas alunas e grupos no WhatsApp
foram criados para acompanhamento, troca de experiência, sugestões e esclarecimentos, quase
sempre em tempo real. Para os contatos gerais foi organizado um grupo com toda a turma. As
orientações específicas foram fornecidas, de forma individual, para cada equipe, de modo a
preservar as ideias de seus integrantes. Os trabalhos poderiam contemplar o mesmo conteúdo,
mas a forma de apresentação seria diferenciada, de acordo com a criatividade, e isto era sigiloso.
O uso do aplicativo telefônico tornou o processo de estudo e construção do portfólio interativo
e dinâmico.
No dia da entrega dos portfólios, cada grupo fez a apresentação oral do tema em sala de
aula. Em cumprimento às orientações da docente, quanto à necessidade da turma aproveitar
todas as oportunidades para treinar falar em público, as voluntárias que apresentaram o trabalho
foram as aprendentes com mais dificuldades nessa habilidade, o que denota o interesse das
mesmas em melhorar sua performance oral. Logo, mais um aspecto positivo foi verificado com
a execução da atividade.
De maneira geral os trabalhos elaborados, em formato de álbuns ilustrados com
fotografias, pequenos textos e esquemas, foram de excelente qualidade, graças à dedicação e
empenho das Aspirantes. O tema foi abordado de forma criativa e interessante por todas as
equipes. A pesquisa foi realizada em diferentes fontes, incluindo entrevistas, sites, periódicos,
revistas, boletins publicados pela MB etc.
As alunas demonstraram encantamento com o trabalho social desenvolvido pela
Marinha e isto, certamente, serviu de estimulo para prosseguirem na carreira naval. Dessa
forma, além da aquisição de conhecimentos significativos para a carreira na MB e da
oportunidade de estreitamento dos laços de amizade entre as integrantes da turma, o trabalho
estimulou ainda mais o amor à profissão militar-naval.
É importante destacar as principais dificuldades encontradas pelos grupos. A coleta de
informações foi prejudicada por falta de facilidades de acesso à Internet na Escola Naval, houve
também falta de tempo para o estudo do tema, reuniões e entrosamentos para tomada de decisão,
confecção do álbum e para preparação da apresentação oral do trabalho. Sabe-se que os
Aspirantes da EN têm uma rotina atribulada, principalmente os do primeiro ano, e isto
compromete o cumprimento das tarefas escolares propostas para fora de sala de aula. Assim, é
preciso analisar com cuidado todas as variáveis que podem servir de entraves à consecução de
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atividades desse tipo por parte dos Aspirantes. A Escola Naval precisa disponibilizar meios que
facilitem a adoção, pelo professor, de novas técnicas.
Finalizando, a instrutora destaca que, considerando todos os entraves e os aspectos
positivos com a realização do trabalho, usaria a ferramenta portfólio como metodologia e
avaliação da aprendizagem. Com o intuito de aprimorar o processo de elaboração do trabalho,
por parte dos grupos, solicitaria autorização para as Aspirantes usarem a biblioteca no horário
das aulas da disciplina, para reuniões e pesquisas na Internet, com a supervisão da docente. Para
tanto, os computadores do local deveriam ter o acesso liberado.

A ENQUETE COM AS ASPIRANTES
A turma da disciplina de COM era composta por 12 Aspirantes, do sexo feminino, do
primeiro ano da EN. Assim, aproveitando o que elas vivenciaram com a utilização do portfólio
na referida disciplina e para auscultar o pulso recente das ações e reações com essa modalidade
inovadora na instituição, foi elaborado um questionário com apenas uma questão para que,
anonimamente, respondessem. A pergunta foi: como a senhora avalia o uso do portfólio como
uma das metodologias de avaliação da disciplina de Cultura Organizacional Militar?
Não se torna interessante, no momento, expor todas as respostas, mas da leitura
realizada, nota-se que nenhuma das respondentes fez críticas ao uso do portfólio, apenas uma
Aspirante argumentou que, “porém, necessita de uma avaliação oral como complemento".
Assim exposto, pode-se fazer uma costura textual das doze respostas, retirando apenas o que se
tornou repetitivo, mas que retrata, de maneira unânime, a aprovação do alunado pela
experiência.
A proposta do uso de portfólio nos fez ter maior iniciativa em pesquisar sobre todos
estes assuntos pertinentes à matéria de COM e, consequentemente, sobre a Marinha do Brasil.
É uma boa forma de ilustrar e demonstrar os trabalhos e as pesquisas feitas, aumentando o
contato das Aspirantes com o tema do trabalho, o que tornou mais interessante. Durante a
confecção pude aprender coisas extracurriculares e também nos interessamos mais pela nossa
carreira. O uso do portfólio ajudou a fixar o conhecimento, dinamizou a disciplina, uma vez
que avaliou quesitos geralmente não cobrados nas avaliações padrão. Um método muito
eficiente para a exposição do conhecimento adquirido, pois ele pode ser exposto com um
conjunto de palavras, figuras, dentre outros. Foi uma oportunidade de estudar e pesquisar sobre
o tema e apresentá-lo com suas próprias palavras e de forma descontraída para a turma, assim,
o aprendizado ficou mais dinâmico e a chance de fixação do conteúdo maior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino superior militar é considerado de qualidade, porém ainda utiliza a avaliação
somativa, excludente e hierarquizadora, tendo as provas e testes como ferramentas de aferição
do aprendizado dos seus alunos, classificando-os e certificando-os ao final da graduação com
os seus respectivos diplomas de bacharéis, qualificando-os a exercerem atividades dos homens
das armas. Os seus docentes são profissionais qualificados e que têm numa relação de força e
poder perante o seu aprendente, caracterizada pelo seu juízo de valor.
A avaliação formativa é interessante na medida em que o aluno se torna o centro do
processo de ensino e aprendizagem, e tem como parceiro o seu professor, no que se
convencionou chamar de contrato didático. Ensinar, como relatado, não é apenas uma mera
transferência de conhecimentos de uma pessoa mais velha para uma mais nova, é muito mais.
É incitar o aprendente, motivá-lo para que se sinta parte da relação dialógica criada, que
culminará com a reflexão, com a auto-avaliação e com o seu crescimento como pessoa
socialmente incluída.
A experiência do uso do portfólio como metodologia de aprendizagem e avaliação
pedagógica de um pequeno grupo de Aspirantes do primeiro ano da Escola Naval foi muito
importante. Procurou-se uma alternativa inovadora no trato da relação professor-aluno e mais
especificamente no ensino e aprendizagem. A docente ousou, desafiou e estimulou suas alunas
a construírem conhecimento a partir da pesquisa, da discussão, da relação coletiva, por
intermédio de seus trabalhos, o que foi comprovado nas diversas falas das Aspirantes retratadas
na costura textual.
O uso do portfólio como estratégia inovadora e efetiva de avaliação formativa ainda não
está muito estudado e difundido no Brasil. Porém, com o que pode ser verificado, tanto na
experiência realizada em uma IES militar quanto nos achados acadêmicos em artigos e livros
sobre o foco do ensino superior, pode-se apontar, mesmo que sejam achados iniciais e
acanhados, que o uso do portfólio tenta combater a inércia de procedimentos e avaliações
excludentes e classificatórias, procura caminhar num ambiente de aprendizagem propício para
a construção do conhecimento. É importante reforçar a emancipação e ampliação da autonomia
discente, acompanhada lado a lado pela parceria do educador.

349

REFERÊNCIAS
ALVES, L. P. Portfólios como instrumentos de avaliação dos processos de ensinagem. In:
ANASTASIOU, L. das G. C.; ALVES, L. P. (Org.). Processos de ensinagem na
universidade: pressupostos para as estartégias de trabalho em aula. 3.ed. Joinville, SC:
Ed.UNIVILLE, 2004. p. 101-120.
AMBRÓSIO, M. O uso do portfólio no ensino superior. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
ANASTASIOU, L. das G. C. Ensinar, aprender, apreender e processos de ensinagem. In:
ANASTASIOU, L. das G. C.; ALVES, L. P. (Org.). Processos de ensinagem na
universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 3.ed. Joinville, SC:
Ed.UNIVILLE, 2004. p. 11-38.
ARAUJO, Z. R.; ALVARENGA, G. M. Portfólio: uma alternativa para o gerenciamento das
situações de ensino e aprendizagem. Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 35, p. 187210, set./dez. 2006.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez.
1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 25
set. 2012.
BRUZZI, R. C. V. et al. Auto-avaliação no ensino superior: um espelho chamado portfólio.
Linhas críticas, Brasília, DF, v. 7, n. 13, p. 289-303, jul./dez. 2001.
CHUEIRI, M. S. F. Concepções sobre a avaliação escolar. Estudos em Avaliação
Educacional, v. 19, n. 39, p. 49-64, jan./abr. 2008.
DURKHEIM, É. Educação e sociologia. 5.ed. São Paulo: Melhoramentos, [19??.].
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1996. (Coleção Leitura).
GATTI, B. A. O professor e a avaliação em sala de aula. Estudos em Avaliação Educacional,
n. 27, p. 97-114, jan./jun. 2003.
HADJI, C. A avaliação desmistificada. Porto Alegre: Artmed, 2001.
LIBÂNEO, J. C. As Teorias Pedagógicas Modernas Revisitadas pelo Debate Contemporâneo
na Educação. In: LIBÂNEO, J. C.; SANTOS, A. (Org.). Educação na era do conhecimento
em rede e transdisciplinaridade. Campinas, SP: Alínea, 2005. cap. 1, p. 16-58.
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem: componente do ao pedagógico. São Paulo:
Cortez, 2011.
PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas
lógicas. Tradutor Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artmed, 1999.

350

RANGEL, J. N. M. O portfólio e a avaliação no Ensino Superior. Estudos em Avaliação
Educacional, n. 28, p. 145-160, jul./dez. 2003.
______. NUNES, L. C.; GARFINKEL, M. O portfólio no ensino superior: práticas avaliativas
em diferentes ambientes de aprendizagem. Pro-posições, v. 17, n. 3, p. 167-180, set./dez.
2006.
SAVIANI, D. Tendências Pedagógicas da Educação Brasileira. In: SAVIANI, D. et al.
Filosofia da Educação Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985. p. 1945. (Coleção Educação e Transformação).
TORRES, S. C. G. Portfólio como instrumento de aprendizagem e suas implicações para a
prática pedagógica reflexiva. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 8, n. 24, p. 549-561, maio/ago.
2008.
VIEIRA, M. L.; DE SORDI, M. R. L. Possibilidades e limites do uso do portfóliono trabalho
pedagógico no ensino superior. Revista e-curriculum, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 1-27, abr. 2012.

351

MESTRADO PROFISSIONAL: em busca da sustentabilidade
Márcia Malaquias Braz67
Resumo
O presente trabalho teve como objetivo propor questões para a discussão em torno da
modalidade de Mestrado Profissional no cenário da pós-graduação brasileira, atualmente
constituída por dois eixos claramente distintos: o eixo acadêmico, representado pela pósgraduação tradicional e o eixo profissional que contempla, exclusivamente, o mestrado
profissional que ao longo da história consolida identidade própria e valor em si mesmo, como
resposta às necessidades e demandas sociais. A temática atualmente por mais que tenha
provocado discussões nos âmbitos acadêmicos ainda ocorre o distanciamento nas efetividades
das ações. Desta forma, repensar a modalidade do MP que compõe o Sistema Nacional de Pós
Graduação (SNPG), que tem dado, historicamente, excelentes resultados, requer no âmbito das
políticas e das ações implementadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES, aperfeiçoamento de processos e produtos.
Palavras-chave: Mestrado Profissional. Identidade. CAPES.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho teve como objetivo colaborar na discussão que ora se trava sobre a
expansão ora sobre a qualidade dos cursos na modalidade de Mestrado Profissional no cenário
da pós-graduação brasileira, atualmente constituída por dois eixos claramente distintos: o eixo
acadêmico, representado pela pós-graduação tradicional e o eixo profissional que contempla,
exclusivamente, o mestrado profissional que ao longo da história consolida identidade própria
e valor em si mesmo, como resposta às necessidades e demandas sociais.
No que concerne à pós-graduação, é pertinente repensar a modalidade do MP que
compõe o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), que tem dado, historicamente,
excelentes resultados, mas que também necessita de adequação às exigências da atualidade e,
principalmente, nas especificidades que esta modalidade requer no âmbito das políticas e das
ações implementadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES.
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Discente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, Fundação Cesgranrio.
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2 O MESTRADO PROFISSIONAL - ASPECTOS LEGAIS E DIRETRIZES
O Mestrado Profissional é uma modalidade de pós-graduação stricto sensu, estruturado
para formar profissionais aptos ao exercício da atividade profissional qualificada, em empresas
e organizações públicas e privadas instaladas no Brasil. Deve, assim, gerar, utilizar e difundir
conhecimentos científicos e tecnológicos visando a melhorar produtos e processos produtivos.
Segundo a Capes (2013), o Mestrado Profissional:
Responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional
de natureza diferente da propiciada pelo mestrado acadêmico e não se
contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e expansão desta modalidade
de curso, nem se constitui em uma alternativa para a formação de mestres
segundo padrões de exigência mais simples ou mais rigorosos do que aqueles
tradicionalmente adotados pela pós-graduação.

Os cursos de mestrado acadêmico e profissional possuem natureza qualitativamente
diferente. Os MPs são cursos voltados para a aplicação prática, em um campo profissional
devidamente definido, visando o uso de conhecimentos e métodos científicos atualizados em
situações e problemas reais e mais imediatos (FISCHER, 2003, p. 120).
A principal diferença entre o mestrado acadêmico (MA) e o mestrado profissional (MP),
segundo Ribeiro (2005, p. 15):

é o produto, isto é, o resultado almejado. No MA, pretende-se pela imersão na
pesquisa formar, a longo prazo, um pesquisador. No MP, também deve ocorrer
a imersão na pesquisa, mas o objetivo é formar alguém que, no mundo
profissional externo à academia, saiba localizar, reconhecer, identificar e,
sobretudo, utilizar a pesquisa de modo a agregar valor a suas atividades, sejam
essas de interesse mais pessoal ou mais social. Com tais características, o MP
aponta para uma clara diferença no perfil do candidato a esse mestrado e do
candidato ao mestrado acadêmico.

Sobre a legislação de 1995, Piquet (2013 p. 95) informa que:
Em 1995, quando a Portaria de nº 47 determinou “a implantação na Capes de
procedimentos apropriados à recomendação, acompanhamento e avaliação de
cursos de mestrados dirigidos à formação profissional” a resposta do meio
acadêmico foi de perplexidade: algumas áreas permaneceram reticentes;
outras, francamente hostis. Entretanto, a proposta de implantação de cursos de
mestrado voltados à qualificação profissional encontra-se presente no sistema
de Pós-Graduação brasileiro desde a sua concepção original nos anos de 1950.

E, ainda, afirma que o objetivo dos Mestrados Profissionais
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(...) é formar profissionais capazes de utilizar e localizar a pesquisa no
exercício de sua profissão. Esse é um desafio nada trivial – a articulação entre
a prática e a teoria que alicerça essa prática. Daí ser necessário que a maior
parte dos docentes dos MP tenham doutorado e mantenham produção
científica constante, devidamente avalizada. O aluno de um MP não está sendo
treinado ou informado, ele está sendo formado. O que se pretende é uma
mudança de qualidade do aluno.

Para Fischer (2003, p. 121),
O Mestrado Profissional nasce regulamentado. Dentro do conjunto de regras
que o definem, estão claras as exigências de uma base de pesquisa, produção
científica e técnica e corpo docente. Nos programas de pós-graduação já
institucionalizados, essas condições existem e os mestrados profissionais têm
seus títulos reconhecidos.

O mestrado profissional, ao longo de sua trajetória, ganha identidade própria como
resposta às necessidades e demandas sociais, mas se legitima através da Portaria Normativa no
01, de 28/12/2009 (CAPES, 2009), que regulamenta a modalidade do mestrado profissional, no
âmbito da Capes.
O Quadro 1 mostra um resumo da evolução da legislação acerca do mestrado
profissional.
Quadro 1- Aspectos Legais acerca do MP
Parecer no.
977/1965
Portaria no.
47/1995
Portaria no.
80/1998
Portaria no.
17/2009
Portaria no.
289/2011
Portaria no.
478/2011
Portaria no.
191/2011
Portaria no.
192/2011

Definição e estabelecimento das características dos cursos de Pós-Graduação.
Determina a implantação na Capes de procedimentos apropriados à
recomendação, acompanhamento e avaliação de cursos de mestrado dirigidos à
formação profissional.
Dispõe sobre o reconhecimento dos mestrados profissionais e dá outras
providências.
Dispõe sobre o Mestrado Profissional no âmbito da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES substituindo a Portaria
07/2009.
Dispõe sobre a concessão de bolsas de formação para professores da rede pública
matriculados em cursos de Mestrado Profissional.
Altera a Portaria nº 289, de 21 de março de 2011, que dispõe sobre a concessão de
bolsas de formação para professores da rede pública matriculados em cursos de
Mestrado Profissional.
Define, para efeitos de enquadramento nos programas e cursos de pós-graduação,
as categorias de docentes dos programas desse nível de ensino.
Define para efeitos de avaliação, realizada pela CAPES, a atuação nos programas
e cursos de pós-graduação das diferentes categorias de docentes.

Continua
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Conclusão
Portaria no.
193/2011
Portaria no.
194/2011

Fixa normas e procedimentos para a apresentação e avaliação de propostas de
cursos novos de mestrado e doutorado.
Fixa procedimentos para divulgação, envio dos resultados da avaliação ao
Conselho Nacional de Educação e início de funcionamento dos cursos novos de
mestrado e doutorado.

Fonte: A autora (2015).

3 O SISTEMA CAPES E O MESTRADOS PROFISSIONAL
O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação implantado pela Capes em 1976, desde
então, vem cumprindo papel importante para o desenvolvimento da pós-graduação e da
pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Oliveira (2010, p. 18) destaca:

Na pós-graduação observou-se o fortalecimento e o aperfeiçoamento do
modelo de avaliação Capes, tendo em vista medir o desempenho dos
programas/cursos, incentivar a produtividade docente e discente, ampliar a
pesquisa científica e, supostamente, criar um “padrão mínimo de qualidade”,
visando obter a melhoria dos programas/cursos. Em suma, a avaliação da
graduação e da pós-graduação passa a balizar ainda mais as proposta do
Estado para a reformulação das políticas de educação superior, tornando-se
referência para o processo de tomada de decisão, sobretudo, no tocante ao
fomento dos programas/cursos, das bolsas de pesquisa.

Segundo a Capes (2013), o atual Sistema de Avaliação abrange dois processos: a
avaliação anual e trienal dos programas de pós-graduação e a avaliação das propostas de cursos
novos de pós-graduação. Os dois são alicerçados em um mesmo conjunto de princípios,
diretrizes e normas, compondo um só Sistema de Avaliação, cujas atividades são realizadas
pelos mesmos agentes: os consultores acadêmicos.
Para o registro das avaliações é utilizado um sistema de fichas para cada um dos
programas de pós-graduação, após a análise de mérito realizada pelas Comissões de Área de
Avaliação. Tanto uma como a outra se estruturam em quesitos e itens, destinados à garantia de
uma base de uniformidade e de padronização do processo de avaliação, além de ampliação das
especificidades de cada Área, o nível de integração entre as Áreas no âmbito de sua respectiva
Grande Área e no contexto de todas as demais.
Para se obter reconhecimento e credenciamento de novos cursos torna-se necessário a
obtenção de conceitos 3,4 ou 5, caso não seja obtido um desses conceitos o curso é
descredenciado junto ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, conforme norma da CAPES, a
saber:
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Os cursos de mestrado profissional, mestrado (acadêmico) e doutorado
avaliados com nota igual ou superior a "3" são recomendados pela
CAPES ao reconhecimento (cursos novos) ou renovação do
reconhecimento (cursos em funcionamento) pelo Conselho Nacional
de Educação – CNE/MEC.

Na trajetória dos Mestrados Profissionais é perceptível, como mostra o quadro 2, que o
número de cursos na modalidade do MP com conceito “3” é significativamente superior ao
conceito “5”, que é o considerado mais elevado para esta modalidade.
Quadro 2 - Notas atribuídas pela CAPES aos cursos MPs

NOTA QUANTIDADE DE CURSOS
3
411
4
145
5
33
TOTAL
589
Fonte: A autora (2015).

Cabe salientar que a Portaria Normativa do MEC prevê no Art. 8º que o desempenho
dos cursos de mestrado profissional será acompanhado anualmente e terá avaliação com
atribuição de conceito a cada três anos pela CAPES e receberá da CAPES graus de qualificação
variando dos conceitos 1 a 5, sendo o conceito 3 o mínimo para aprovação.
A atual sistemática de avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil é composta
por sete níveis de conceitos de 1 a 7.
O Quadro 3 sintetiza os conceitos e propostas de recomendações para atribuição de nota
no instrumento da Capes
Quadro 3- Conceitos e propostas de recomendações para atribuição de nota
Pontuação

Conceito

6e7

Muito Bom

5

Muito Bom

Critérios/propostas
São reservadas aos programas acadêmicos com doutorado
classificados como nota 5 na primeira etapa de realização da
avaliação trienal, que atendam, necessária e obrigatoriamente,
apresentem desempenho equivalente ao dos centros internacionais de
excelência na área e tenham nível de desempenho altamente
diferenciado em relação aos demais programas da área.
Para obter a nota final 5, o programa deverá obter “Muito Bom” em
pelo menos quatro dos cinco quesitos existentes, entre os quais terão
que
figurar
necessariamente
os
quesitos
3
e
4.
A nota 5 é a nota máxima admitida para programas que ofereçam
apenas mestrado;

Continua
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Conclusão
Pontuação

Conceito

4

Bom

3

Regular

1e2

Deficiente
ou Fraco

Critérios/propostas
A concessão da nota 4 será possível para cursos que tenham
alcançado, no mínimo, conceito “Bom” em pelo menos três quesitos,
incluindo, necessariamente, Corpo Discente e Trabalhos de
Conclusão e Produção Intelectual (Quesitos 3 e 4).
A nota 3 corresponde ao padrão mínimo de qualidade para a
recomendação do programa ao CNE e consequente permanência no
Sistema Nacional de Pós-Graduação.
O programa com conceito “Deficiente” ou “Fraco” no Quesito 1,
“Proposta do Programa”, não poderá alcançar nota acima de 3. O
menor valor dentre os conceitos obtidos pelo programa nos Quesitos
3 e 4 (quesitos centrais) definirá os limites da nota final a lhe ser
atribuída, admitidas as seguintes excepcionalidades:
- Redução da nota: caso o sistema Ficha de Avaliação gere um
aumento artificial de nota ao conferir peso excessivo à produção
intelectual do corpo docente de programas recentemente
implantados e, que por isto, não apresentem produção discente de
teses e dissertações;
- Aumento da nota: nos casos devidamente justificados, como, por
exemplo, quando a implantação de doutorado em um programa já
existente conduzir a uma situação estritamente sazonal de redução
de indicadores importantes, mas que mostrem uma tendência de
recuperação ou melhora.

Fonte: CAPES (2015). Adaptado pela autora.

Segundo a Capes, os resultados da avaliação trienal devem permitir o controle da
qualidade da pós-graduação brasileira retratando a situação do triênio com contribuições para
o desenvolvimento de cada programa e área em particular, como também o fornecimento de
subsídios para a definição de planos e programas de desenvolvimento da Pós-Graduação
Nacional pautados pela adoção de padrão internacional em cada área de conhecimento.
Apesar do reconhecimento da importância do processo avaliativo desenvolvido pela
Capes,

(...) os rumos que a avaliação dos cursos da pós-graduação vem tomando nos
obrigam, agora, a fazer uma reflexão sobre a natureza dessa avaliação, seus
objetivos e, sobretudo, quais as conseqüências e impactos do atual processo
no futuro das pós-graduações brasileiras, especialmente nas regiões menos
desenvolvidas ou em áreas mais vulneráveis. (KERR-PONTES et al., 2005, p.
10).

É importante salientar que:

O modelo atual está baseado fundamentalmente na avaliação externa e
centrado nos produtos. No caso dos programas de pós-graduação, é preciso ter
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presente que se está avaliando um processo educacional, formativo, e não
medindo e pesando produtos produzidos por técnicos e cientistas, estes sim
objeto de ponderação das agências de fomento científico e tecnológico. No
caso dos mestrados e doutorados, trata se de cursos, de atividades de formação
de pessoas que poderão vir a ser, ou não, cientistas e pesquisadores, mas, com
certeza, serão ou continuarão a ser profissionais atuantes no ensino superior e
em outras instituições sociais ou empresariais. (GATTI et al., 2003, p. 139).

Desta forma, deve-se levar em consideração as especificidades presentes nas diferentes
modalidades de cursos.
Em primeiro lugar, exige-se que as propostas de mestrado acadêmico e
profissional sejam distintas, quando a instituição oferecer os dois tipos de
curso. Quando for o Mestrado Profissional, esse deve ter características
nitidamente aplicadas. Os quesitos em que as diferenças são explicitadas
referem-se à composição do corpo docente e à natureza de produção de
professores e alunos.
Em segundo lugar, um Mestrado Profissional deve ter padrões de exigência
tão rigorosos quanto os do mestrado acadêmico, só que com critérios
diferentes, pois são cursos de natureza qualitativamente diferenciada.
(FISCHER, 2005, p. 29).

E ainda:
É importante frisar que as duas modalidades de curso o mestrado acadêmico
e o profissional estão sujeitas à mesma legislação que rege a autorização, o
reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos pela Capes e
devem apresentar padrões de qualidade equivalentes. O que deve ser
perseguido é a garantia da qualidade e, nesse sentido, tanto os mestrados
acadêmicos quanto os profissionais, embora cumprindo propostas
diferenciadas de habilitação, devem assegurar formação de igual nível e
qualidade. (FISCHER, 2005, p. 34).

Tais considerações tornam-se relevantes, pois mesmo com os esforços desenvolvidos e
os importantes avanços na área a despeito dos atuais mecanismos de avaliação, ainda impera
“Um modelo que até admite a diversidade, mas, em sua monopólica apreensão, homogeneíza o
desigual.” (MORAES, 2002, p. 209).
Está previsto no Plano Nacional de Pós-Graduação V (2011-2020) -documento que
sintetiza as diretrizes norteadoras das políticas públicas de qualificação de pessoal em nível de
mestrado e doutorado (CAPES, 2013).
A avaliação dos programas de mestrado deverá apontar se, de fato, o programa
em questão é acadêmico ou profissional; isso porque a rapidez da evolução e
a abundância de mudanças, dentro de todas as áreas do conhecimento, podem
induzir a repensarem-se as finalidades dos programas. Tal ponderação conduz
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a concluir-se que os mestrados profissionais não devem ser considerados, e
nem concebidos, como formação aquém da dos mestrados acadêmicos e
devem ser avaliados com a ajuda de parâmetros específicos e apoiados dentro
do sistema de bolsas.

Em 1999, foram criados os nove primeiros programas de mestrado profissional
oferecidos por programas tradicionais de mestrado, que também ofereciam mestrado
acadêmico. Em 2009, já existiam 243 programas de mestrado profissional, número esse que
representava 9% do total de programas de mestrado e em 2015 a modalidade conta com 589
cursos, conforme descrito no Quadro 4. Por mais significativo que seja o crescimento da
modalidade do MA ao longo da história, os MPs possuem acelerada expansão, desta forma,
torna-se mais que urgente e necessário reconhecimento e credibilidade perante a comunidade
acadêmica.
Quadro 4 - Quantitativo dos cursos MP e MA (1999-2009-2015)
ANO
1999
2009
2015

MP
09
243
589

MA
1379
2436
3226

Fonte: A autora (2015).

A proposta de implantação de cursos de mestrado voltados para a qualificação
profissional, designados mestrados profissionais, encontra- se presente no sistema de pósgraduação brasileiro desde a década de 50. Contudo, sua implantação só veio a se efetivar a
partir de 1995 com a Portaria nº 47 da Capes.
A garantia da qualidade dos mestrados, sejam eles acadêmicos ou profissionais, deve
ser refletida por meio do processo avaliativo desenvolvido pela CAPES.
O Quadro 5 ilustra a localização dos 589 cursos e a representatividade nas regiões do
Brasil.
Quadro 5 - Quantitativo dos cursos MP por regiões brasileiras
Região
Centro oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Brasil
Fonte: A autora (2015).

Quantitativo de cursos
40
102
33
294
120
589
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Piquet (2013, p. 101) esclarece:
A carência de melhores e mais numerosas pesquisas sobre a diversidade
regional e urbana brasileira vem encontrando resposta na ampliação da oferta
de cursos na área, em conexão, inclusive, com a nova distribuição espacial dos
investimentos públicos e privados no território nacional.

Mediante a representatividade desta modalidade de ensino, no cenário da pósgraduação, tornam-se necessárias reflexões e proposições de políticas de avaliação dos
mestrados profissionais, que contemplem sua especificidade e importância para o
desenvolvimento educacional e cultural do país.

4 MESTRADO PROFISSIONAL: impactos e perspectivas
O centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2012) –responsável pela elaboração
de estudos sobre a demanda e o perfil dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento
do país- enfatiza:
a pós-graduação brasileira está transcendendo os limites da formação
essencialmente voltada para a academia. Os programas de mestrado
profissional foram criados em 1999 em resposta a essa transformação com o
objetivo de formar profissionais de alto nível com perfil próprio para outras
atividades da sociedade e para o setor produtivo. No ano de 2009, os
mestrados profissionais já eram responsáveis pela formação de 3.102 novos
mestres, o que correspondia a 8% do total de titulados naquele ano.

E, ainda, acrescenta:

Neste mesmo ano, a distribuição do emprego dos mestres profissionais por
setores de atividade apresentou perfil significativamente menos concentrado
no setor da educação do que o dos mestres acadêmicos. A proporção de
mestres profissionais, que trabalhavam, por exemplo, na indústria de
transformação, era 2,5 vezes maior do que a dos mestres acadêmicos. Em
dezembro de 2009, os mestres profissionais recebiam remuneração 37%
superior a dos mestres acadêmicos, o que parece indicar a aprovação dada pelo
mercado de trabalho a esse novo tipo de mestres.

Estudo realizado pela a Autora (2014) intitulado “Instrumento de Avaliação da CAPES
para os mestrados profissionais: julgamento pelos avaliados da área de Planejamento Urbano e
Regional”, para a obtenção do título de mestrado da Instituição Fundação Cesgranrio, que teve
como objetivo avaliar o Sistema de Ficha de Avaliação da Pós-Graduação brasileira, utilizado
pela Capes, verificou-se a necessidade de ajustes nos processos avaliativos da Capes visando
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oportunidades de melhorias contínuas em busca de uma melhor avaliação dos Programas.
Os resultados apontaram que, de forma geral, os critérios utilizados para a avaliação
possuem fragilidades e são “excessivamente quantitativos”. Desta forma, devem ser
repensados, pois mesmo que os programas atendam satisfatoriamente aos indicadores, podem
não fornecer resultados desejados pela Comissão Técnica de Avaliação da Capes.
Os estudos evidenciaram a fundamental consideração a ser dada às especificidades da
modalidade de acordo com a natureza do programa - mestrado profissional. Tendo em vista
que, atualmente, o instrumento utilizado pela Capes não atende a estas especificidades, com
isso os Programas podem ser prejudicados no processo de avaliação.
Os programas de mestrados profissionais têm um papel que os diferencia dos mestrados
acadêmicos, face ao sistema de avaliação da Capes ter sido desenvolvido a partir da produção
em pesquisa, orientado por critérios, parâmetros e indicadores voltados para a formação
acadêmica.
Evidenciou-se que, a superação dos pontos fracos, devem ser pensadas e repensadas
junto a comunidade acadêmica em busca de aperfeiçoamento dos atuais mecanismos de
avaliação. Isso implica que nem todos os cursos podem ser medidos pelos mesmos critérios. O
parâmetro utilizado precisa ser a vocação de cada programa ou instituição.
Assim, deve-se buscar indicadores de produção diretamente relacionados com o
exercício da prática, indicando que a educação de qualidade deva ser garantida.
Por fim, ressalta-se a relevância da função atribuída a Capes no cenário da pósgraduação brasileira, porém, considerar a expansão da modalidade dos MPs e as consequências
no cotidiano dos Programas por meio da sistemática de avaliação atualmente adotada, é
sustentável.

REFERÊNCIAS
AGOPYAN, V.; OLIVEIRA, J. F. G. Mestrado profissional em engenharia: uma
oportunidade para incrementar a inovação colaborativa entre universidades e os setores de
produção no Brasil. Revista Brasileira de Pós-Graduação, v. 2, n. 4, p. 78-89, 2005.
BRASIL. Parecer n. 977 CES, de 03 de dezembro de 1965. Dispõe sobre a definição dos
cursos de pós-graduação. Disponível em: <http://www.fnmp.org.br/documentos/parecer-977ces-newton-sucupira/>. Acesso em: 03 fev. 2013.
CAPES. A reformulação do sistema de avaliação da pós-graduação brasileira. Brasília, DF:
Diretoria de Avaliação CAPES, 2013.

361

CAPES. Relação dos cursos reconhecidos e recomendados. Disponível em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/>. Acesso em:
______. Manual do usuário do Coleta CAPES. Diretoria de Avaliação CAPES/MEC. www.capes.gov.br.
______. Plano Nacional de Pós-Graduação: PNPG 2011/2020/ Coordenação de Pessoal de
Nível Superior. Brasília, DF: CAPES, 2013
BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. Infocapes, Brasília, DF, v. 6, n. 2, p. 34, abr./jun., 1998.In: REUNIÃO DO
CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO, 40., abr. 1998.
BRAZ, M. M. Instrumento de Avaliação da CAPES para os mestrados profissionais:
julgamento pelos avaliados da área de Planejamento Urbano e Regional. Rio de Janeiro,
2014.
FISCHER, T. Seduções e riscos: a experiência do mestrado profissional. Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, v. 43, n. 2, p. 119-123, abr./maio/jun. 2003.
GATTI, B.A. et al. O modelo de avaliação da Capes. Revista Brasileira de Educação, n. 22,
p. 137-144, jan./fev./mar./abr. 2003.
KERR-PONTES, L. R. S. et al. Uma reflexão sobre o processo de avaliação das PósGraduações Brasileiras com ênfase na área de Saúde Coletiva. Physis, Rio de Janeiro, v. 15, n.
1, p. 83-84, 2005.
CCGE. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Mestres 2012: estudos da demografia da
base técnico-científica brasileira. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2012.
MORAES, M. C. M. Avaliação na Pós Graduação Brasileira: novos paradigmas, antigas
controvérsias. In: BIANCHETTI, L., MACHADO, A. M. N. M., (Org.). A bússola do
escrever: desafios e estratégias na orientação de teses e dissertações. São Paulo: Cortez;
Florianópolis: Editora da UFSC, 2002. p. 187-214.
OLIVEIRA, J. F. Pós-graduação e avaliação: impactos e perspectivas no Brasil e no cenário
internacional. In: ______. (Org). A Pós-Graduação Brasileira e o seu sistema de avaliação.
Campinas: Ed. Mercado das letras, 2010. p. 18.
PIQUET, R.; LEAL, J. A. A.; TERRA, D. C. T. Mestrado profissional: proposta polêmica no
Sistema Brasileiro de Pós-Graduação – o caso do planejamento regional e urbano. Revista
Brasileira de Pós-Graduação, Brasília, DF, v. 2, n. 4, p. 30-37, jul. 2005.
PIQUET, R; VILANI, R. M. O papel dos mestrados profissionais na área de Planejamento
Urbano e Regional. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Pernambuco, v. 15,
n.1, maio 2013.

362

A DISCIPLINA DE PRÁTICA DE AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL
NO MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO: uma experiência de
formação em metodologias qualitativas
Maria Beatriz Gomes Bettencourt68
Maria de Lourdes Sá Earp69

Resumo:
A crescente competição no mercado internacional criou uma demanda de profissionais com um
conjunto de habilidades únicas. Para responder a tal demanda, uma das mais importantes
instituições de avaliação no Brasil, a Fundação Cesgranrio criou um Mestrado Profissional em
Avaliação. O programa fornece ao diplomado uma qualificação reconhecida e a oportunidade
para desenvolver conhecimentos e habilidades necessários para se tornar um avaliador. O
desenho curricular deste projeto pioneiro inclui disciplinas de Prática de Avaliação. O objetivo
deste artigo é descrever e discutir a metodologia utilizada na unidade didática “Prática de
Avaliação Organizacional” e a forma como ela alia aprendizagem teórica e prática em métodos
qualitativos, levando os estudantes à adoção de uma atitude reflexiva e crítica em relação à sua
própria prática investigativa.
Palavras-chave – abordagem qualitativa; observação de campo; entrevista; avaliação
organizacional; participação estudantil.

INTRODUÇÃO
O curso de Mestrado Profissional em Avaliação oferecido pela Fundação Cesgranrio foi
concebido para que graduandos tenham uma qualificação reconhecida e a oportunidade de
adquirir conhecimentos e habilidades necessários para se tornar um avaliador. O objetivo
principal é dotar os estudantes de competências necessárias para orientar as decisões políticas e
avaliar os resultados, o mérito, o impacto ou o êxito de um programa, curso, projeto, material,
evento, campanha ou sistema.
Ao gerenciar todo o processo de avaliação, desde a escolha do objeto, a problematização
que a contextualiza, a definição das questões avaliativas, bem como a escolha da abordagem
adequada, os estudantes ganham uma compreensão da importância de avaliar e compreender as
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intervenções dentro de contextos e práticas locais. Os estudantes têm oportunidade de projetar
as avaliações que se adequem às suas próprias circunstâncias e responsabilidades.
Ainda que o uso do adjetivo “profissional” não seja novidade para caracterizar um tipo
de mestrado, o desenho do Mestrado Profissional em Avaliação certamente é inovador na
medida em que se preocupa em articular teoria e prática em outros moldes. Uma das principais
características do curso é a inclusão de disciplinas de Prática de Avaliação na sua matriz
curricular. A filosofia e os princípios do curso são baseados em uma clara distinção entre
avaliação e pesquisa (WHORTHEN; SANDERS, 1973). Entretanto, ao participar das Práticas
de Avaliação oferecidas ao longo do curso, o estudante tem a oportunidade de trabalhar
diferentes métodos e técnicas, em contextos de avaliação e de pesquisa, integrando equipes de
diferentes áreas profissionais.
É nesse sentido que se desenhou a “Prática de Avaliação Organizacional”, cuja
abordagem metodológica é a investigação qualitativa.

O MODELO DA FORMAÇÃO E A SUA ARTICULAÇÃO COM O PROJETO DE
PESQUISA
Os estudantes que escolhem cursar a unidade curricular “Prática de Avaliação
Organizacional” (PAO) já concluíram as disciplinas de “Avaliação Qualitativa” (AQ) e/ou de
“Avaliação Organizacional” (AO), portanto já possuem as referências fundamentais para
desenvolver um trabalho que combina estas duas vertentes.
A disciplina PAO é lecionada em team teaching pelos professores de AQ e AO e visa
fornecer aos estudantes o enquadramento adequado para aprofundarem os seus conhecimentos
teóricos e práticos nas duas áreas, desenvolverem autonomamente um trabalho de campo e
refletirem sobre a própria atividade de investigação.
A Prática de AO está vinculada ao projeto de pesquisa intitulado “As Avaliações do
Ensino pelos Estudantes: Significados e Efeitos na Vida Universitária”, desenvolvido pelas
autoras e registado no diretório de pesquisa do CNPq.
As avaliações do ensino feitas pelos estudantes (AEE), são, agora, um importante
utensílio de regulação dos sistemas de ensino superior, no contexto das práticas gestionárias da
Nova Gestão Pública (NGP). Eles têm uma utilização crescente nos processos de avaliação das
instituições de ensino superior (IES) e visam a instauração de um controle de tipo posburocrático, introduzindo o autocontrole institucional, mediante a criação de novos mecanismos
de retroação (FINGER, 1997). Os resultados das AEEs são utilizados com propósitos e
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finalidades diversificados, desde o desenvolvimento curricular e a melhoria do ensino, passando
pela gestão das carreiras docentes, até à construção de sistemas de garantia da qualidade, à
elaboração de rankings e à informação de potenciais públicos.
Existem algumas pesquisas sobre as relações entre os resultados das AEEs e a
aprendizagem dos estudantes (GALBRAITH; MERRILL; KLINE, 2012; RICHARDSON et
al., 2012) e também sobre o seu potencial na melhoria do ensino (PENNY; COE, 2004). Dada
a relevância de seus efeitos, também têm despertado interesse aos cientistas sociais a validade
dos instrumentos de AEEs utilizados pelas universidades e IES em todo o mundo e, nalguns
países, também pelos governos centrais (caso, por exemplo, do Reino Unido e dos Países
Baixos). Contudo, a pesquisa sobre os instrumentos de AEE tem-se focalizado, unicamente, na
sua

validade

como

instrumentos

de

investigação

(MARSH,

2007;

SPOOREN;

MORTELMANS; THIJSSEN, 2012) e raramente tem questionado os significados das
narrativas a que têm dado suporte.
No Brasil, há pouca investigação empírica ou análise crítica sobre os aspectos sociais,
culturais e políticos da produção e consumo dos surveys aos estudantes das IES, sendo que os
seus resultados têm sido tratados como reflexos da realidade. A presente proposta de pesquisa
propõe-se tratar as AEEs como objetos políticos em si mesmos e, como tal, com potencial para
transformar o que os estudantes e o público pensam sobre o ensino superior. Também os efeitos
produzidos pelas AEEs têm sido pouco estudados, sobretudo a nível dos seus efeitos
institucionais. Um dos aspectos que nos interessa particularmente é o efeito das AEEs na
mudança na cultura institucional e no desenvolvimento de uma cultura avaliativa institucional
(BETTENCOURT, 2005a, 2005b).
Das questões a que a pesquisa em curso pretende responder, destacamos as seguintes,
por serem as que são o foco do trabalho dos estudantes nesta disciplina:
1. Quais as premissas e as finalidades que presidem à concepção dos questionários
dirigidos aos estudantes e elaborados nas IES estudadas?
2. Que condicionantes influenciam as respostas dos estudantes e quais os seus
significados, nestas IES?
3. Como é que a produção e consumo dos resultados das AEEs influencia a vida
institucional e a cultura dessas IES?
A pesquisa utiliza metodologias qualitativas (entrevista, observação etnográfica, análise
de conteúdo) pois o seu fim é compreender o significado das respostas dos estudantes aos
questionários escritos. Baseamo-nos na escuta dos atores, em especial, dos estudantes, sobre a
sua vivência estudantil, no contexto da instituição em que estudam e também na análise de
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material, com suporte vídeo ou fotográfico, por eles recolhido e que consideram relevante na
sua apreciação da instituição. Também procedemos à análise do conteúdo dos instrumentos de
AEE, com o objetivo de caracterizar a cultura de avaliação e intenções institucionais que lhe
estão subjacentes. A realização de entrevistas a dirigentes institucionais e membros da CPA
destina-se a conhecer o seu ponto de vista sobre a AI, como deve ser feita e como é efetivamente
realizada e quais os efeitos que ela tem na IES.
Descrevemos seguidamente como os estudantes da nossa disciplina são integrados
nestes diferentes aspectos da pesquisa.

AS ETAPAS DE FORMAÇÃO
Numa primeira etapa, são apresentados aos estudantes o projeto de pesquisa, o plano
global de trabalho na disciplina e são discutidas as formas como cada um o vai desenvolver.
O campo de investigação são Instituições de Ensino Superior (IES). Ao escolhermos um
tipo de organização que é familiar a todos os estudantes (uma IES) o que visamos é que o
formando adquira um novo olhar, investigativo e interrogativo, sobre uma realidade que ele
pensa conhecer bem, em função da sua vivência cotidiana. Nesse sentido espera-se que o
estudante realize a tarefa de “estranhar o familiar”. Entretanto, como afirma VELHO (1978), “o
que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não necessariamente conhecido.” (p.
126, grifos no original).
Procura-se que ele “estranhe” os fenômenos que até aí foram vividos como “naturais”,
questionando-os e adoptando uma abordagem voltada para a descoberta (GUBA, 1978).
Compete aos estudantes escolherem a instituição que vão estudar e organizar o seu
próprio plano de trabalho, desde que inclua os passos previstos para as etapas seguintes.
A segunda etapa de trabalho centra-se na observação de campo. Este tipo de observação
parece-nos o mais adequado para que o estudante compreenda o contexto institucional, pois
responde às necessidades de:
descrever e compreender o modo como as pessoas vivem, trabalham e se
relacionam num determinado contexto social, implicando que o investigador
se insira na situação (...) e observe o próprio contexto, os padrões das relações
entre as pessoas, o modo como reagem aos eventos que ocorrem... (COZBY,
1989. p. 48).

Nesta etapa existe um momento, em conjunto, de preparação da observação, com a
elaboração dos roteiros de observação; seguem-se os tempos individuais de observação, que
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incluem a tomada de notas em cadernos de campo e a redação dos relatórios de campo, que
podem incluir imagens. Finalmente, é feita em conjunto a discussão e análise dos relatórios. Os
estudantes constatam a diversidade dos olhares possíveis sobre uma realidade aparentemente
idêntica e recebem uma retroação sobre a observação desenvolvida, assim como pistas para
aprofundar a sua pesquisa.
Na terceira etapa, o fulcro do trabalho é a entrevista a estudantes das IES. Os estudantes
do mestrado trabalham o guia de entrevista e fazem uma preparação prévia à realização das
mesmas. Uma das questões que é particularmente importante neste trabalho é assegurar a
confidencialidade das respostas. Assim, ao apresentar-se, o estudante entrevistador tem que
esclarecer o propósito do estudo, indicar a instituição a que se vincula e garantir o sigilo das
informações recolhidas.
As entrevistas são semiestruturadas, deixando ao entrevistador a possibilidade de
respeitar a lógica do discurso do entrevistado, sem deixar de abordar os temas previstos no
roteiro e tampouco fugir da sua formulação. No final da entrevista o entrevistador deve solicitar
que o entrevistado recolha imagens de aspectos positivos e negativos, que segundo o estudante,
definem a instituição.
Ao estudante entrevistador cabe estar “atento aos objetivos da pesquisa ou da avaliação
e colocar-se intensamente à escuta do que é dito, [...] refletir sobre a forma e conteúdo da fala
do entrevistado” (BRANDÃO, 2000, p. 8), não sugerindo ou induzindo respostas e não
transmitindo juízos de valor, nem mesmo por expressão visualmente perceptível.
Na quarta e última etapa, os estudantes tratam os dados, quer escritos (transcrições de
entrevistas e documentos), quer as imagens (foto e vídeo) no laboratório de informática,
utilizando um programa de tratamento de dados qualitativos. Nesta etapa existe grande interação
com os professores e entre os colegas, no sentido de entreajuda, quer na aprendizagem da
utilização do software, quer na metodologia de tratamento dos dados.
Como produto final, cada estudante redige um relatório que contém duas partes
essenciais: a primeira, relativa ao processo de trabalho e de aprendizagem seguido, detalha o
percurso, as dificuldades encontradas, metodológicas ou outras, e os momentos altos, em que o
estudante atingiu uma compreensão mais profunda dos fenômenos estudados. A segunda parte
do relatório diz respeito à IES estudada e ao seu processo de Avaliação Institucional (relatório
descritivo), à forma como os estudantes da instituição participam nesse processo e à cultura de
avaliação existente na instituição (relatório interpretativo).
Apesar do projeto de investigação ter continuidade no próximo ano e dos resultados da
pesquisa dos estudantes não poderem ser considerados resultados finais, no último dia de aulas
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da disciplina, cada estudante apresenta as conclusões que retira do trabalho que desenvolveu,
dando lugar a um debate em que se procura focar o rigor e a precisão na descrição dos resultados
e na sua interpretação.

AS AVALIAÇÕES DO ENSINO PELOS ESTUDANTES
Como referimos, o trabalho dos estudantes insere-se numa pesquisa que visa
compreender os significados das avaliações feitas pelos estudantes no contexto do ensino
superior brasileiro. Como se sabe, no âmbito do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior), as IES realizam autoavaliações institucionais e de cursos, prévias à
avaliação externa. Uma enorme massa de informação é recolhida nos questionários respondidos
por estudantes (e também por professores e funcionários) e são milhares as horas empregues no
tratamento desses dados. É esperado que deste trabalho resulte uma autoregulação interna das
instituições, bem como o desenvolvimento de uma cultura de avaliação que as leve a planejar o
futuro em função dos resultados obtidos.
Daí decorre que é importante compreender as condições em que os estudantes respondem
aos questionários, as circunstâncias diversas que condicionam as suas respostas e a importância
que eles lhes atribuem. Assim, as entrevistas são feitas a estudantes que já responderam ao
questionário institucional e elas são a principal fonte de informação do projeto de pesquisa.
Com base no questionário institucional, o estudante entrevistador elabora um roteiro
destinado a saber como o entrevistado respondeu às questões, como as compreendeu, e se
repetiria a resposta (Anexo 1). Também se pede a sua opinião sobre a importância destes
questionários institucionais e quais os efeitos deles, visíveis e/ou esperados. Nalguns casos
também é realizada, nesta fase, uma entrevista a um membro da CPA, sempre que o instrumento
de avaliação institucional não está disponível para o público (Anexo 2).
Temos constatado que o fato do entrevistador ser uma pessoa fora do círculo de relações
do informante e externa à instituição tem facilitado uma maior abertura por parte do entrevistado.
A garantia de que o pesquisador “entra, mas sai” cria situação de menor compromisso do que
aquela existente com pessoas mais próximas [...] (SALEM, 1978) e tem resultado em grande
franqueza dos entrevistados.
As entrevistas já realizadas apontam para a existência de diferenças acentuadas entre as
respostas dadas pelos estudantes quando inquiridos pelas instituições e aquilo que,
posteriormente, eles expressam na entrevista como sendo a sua opinião. É certo que o
entrevistado pode não se lembrar da resposta dada ao questionário institucional ou pode ter
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mudado de opinião, embora não sejam essas as explicações fornecidas pelos próprios. No caso
em que a resposta consistiu na indicação, em escala numérica, do grau de concordância com uma
afirmação, e quando o entrevistado não está certo da resposta, pede-se unicamente que ele situe
os valores máximo e mínimo que pode ter indicado.
As diferenças traduzem-se, muitas vezes, numa apreciação mais positiva na resposta ao
questionário institucional do que a que é realizada na entrevista. As causas apontadas pelos
entrevistados para essas divergências são variadas: receio de represálias, falta de confiança no
caráter confidencial das respostas, não querer penalizar a instituição, não querer que o ranking
da instituição e do curso o venha a penalizar.
A análise do material levantado aponta para uma cultura de avaliação ainda não
consolidada nas IES, o que se traduz na desconfiança dos estudantes quanto à confidencialidade
do processo de autoavaliação institucional.
Também a utilização dos resultados das avaliações dos estudantes para efeitos de
avaliação externa e de marketing acaba tendo efeitos sobre os respondentes aos questionários de
avaliação e, logo, nos resultados (PENNY; COE, 2004). A consolidação de uma cultura de
avaliação nas IES seria facilitada se a essa avaliação não estivessem associados aspectos
classificatórios, com repercussões penalizadoras para as IES.
Contudo, as entrevistas também têm mostrado que a divergência entre a avaliação
realizada pelos estudantes nos questionários de AEE e nas entrevistas não é a mesma em todo o
tipo de questões: ela é praticamente inexistente no que diz respeito às condições materiais de
trabalho (instalações, equipamentos, meios de ensino/aprendizagem) e é muito elevada na
apreciação da formação, da organização e gestão do curso e das formas de atendimento
administrativo. Mesmo nas atuais circunstâncias de uma certa autocensura dos estudantes, as
respostas aos questionários fornecem indicações úteis para a gestão institucional, sobretudo se
os gestores as souberem “ler”. É fundamental tornar claro, desde já, que estas recolhas de
opiniões não são avaliações, não podem ser consideradas como tal, mas que nos transmitem
representações importantes para o diagnóstico organizacional e para a auto regulação das IES.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso propósito neste artigo é refletir sobre a metodologia de formação que tem sido
posta em prática na disciplina “Prática de Avaliação Organizacional”, em andamento desde
2013. Como se trata do segundo ano do desenvolvimento desta formação, podemos considerar
que a metodologia adotada está alcançando os objetivos previstos, quer pelo nível dos trabalhos
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de pesquisa realizados pelos estudantes, quer pela reflexão conjunta a que eles têm dado origem,
mas muitas questões têm sido suscitadas ao longo do processo, como por exemplo, a forma de
utilizar imagens e vídeos na triangulação dos dados.
O desenvolvimento desta disciplina, pela utilização e discussão sistemática da
metodologia qualitativa utilizada, explicitando dúvidas e escolhas, constitui um processo
simultaneamente investigativo e formativo. Esperamos que a reflexão sobre este processo, feita,
nomeadamente, pelos estudantes no final do seu percurso formativo, nos venha ajudar a
aperfeiçoar o próprio modelo de formação e a sua execução.

REFERÊNCIAS
BETTENCOURT, B. Les établissements d’enseignement face à l’évaluation: appropriation ou
acculturation? Les dossiers des Sciences de l’Éducation . Revue Internationale des Sciences
de l’Éducation, Paris, France, v. 13, p. 81-94. 2005a.
BETTENCOURT, B. L’évaluation des établissements en tant que mode de régulation. Une
étude de cas en enseignement collégial. (Tese de Doutoramento em Ciências da Educação)–
Administração da Educação. Montréal: Universidade de Montréal, 2005b.
BRANDÃO, Z. Entre questionários e entrevistas. In: NOGUEIRA, M. L.; ROMANELLI, G.;
ZAGO, N. (Org.). Família e escola. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. p. 171-183.
COZBY, P. Methods of behavioral research. Mountain View, CA: Mayfield Publishing,
1989.
FINGER, M. Le New Public Management: État, administration et politique. In: FINGER, M.
E.; RUCHAT, B. (Dir.). Pour une nouvelle approche du management public: Réflexions
autour de Michel Crozier. Paris : Seli Arslan, 1997.
GALBRAITH, C; MERRILL, G; KLINE, D. Are Student Evaluations of Teaching
Effectiveness Valid for Measuring Student Learning Outcomes in Business Related Classes?
A Neural Network and Bayesian Analyses. Research in Higher Education, v. 53, n. 3, p. 122, 2011.
MARSH, J. Students' evaluations of university teaching: A multidimensional perspective. In:
PERRY, R. P.; SMART, J. C. (Ed.). The Scholarship of Teaching and Learning in Higher
Education: An Evidence-Based Perspective. New York: Springer, 2007. p. 319-384.
PENNY, A. R.; COE, R. Effectiveness of Consultation on Student Ratings Feedback: A
Meta-Analysis. Review of Educational Research, v. 74, n. 2, p. 215-253.
RICHARDSON, J. T. E. et al. The National Student Survey: Development, findings and
implications. Studies in Higher Education, v. 32, n. 5, p. 557-580, 2007.

370

SALEM, T. Entrevistando famílias: notas sobre o trabalho de campo. In: NUNES, E. de O.
(Org.). A aventura sociológica objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa social.
Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
SPOOREN, P.; MORTELMANS, D.; THIJSSEN, P. ‘Content’ versus ‘style’: acquiescence
in student evaluation of teaching? British Educational Research Journal, v. 38, n. 1, p. 3-21,
2012.
VELHO, G. Observando o familiar. In: NUNES, E. de O. (Org.) A aventura sociológica
objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa social. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p.
36-46.
GUBA, W. G. Towards a Methodology of Naturalistic Inquiry in Educational Evaluation.
Los Angeles: Center for Study in Evaluation, University of California, 1978.
WORTHEN, B. R.; SANDERS, J. R. Educational Evaluation: Theory and Practice.
University of Louisiana: Wadsworth Publishing Company, 1973.

371

ANEXO 1 - ROTEIRO PARA ENTREVISTA A ESTUDANTES
Objetivos:
1) Conhecer em que medida circunstâncias diversas influem nas respostas dos estudantes;
2) Conhecer quais os desvios que se verificam em relação ao que os estudantes, posteriormente,
dizem ser a sua opinião e o porquê dessas divergências;
3) Compreender que importância os estudantes atribuem à avaliação realizada e o que esperam
dela.
A. Questões introdutórias:
1. Há quanto tempo preencheu o questionário de avaliação?
2. Como foi informado sobre a existência do questionário?
3. Como respondeu ao questionário (local, forma de aplicação, etc.)?
4. É obrigatório responder ao questionário?
5. Se não é obrigatório, porque respondeu?

B. Temas a serem roteirizados de acordo com o questionário
Escolhidas as perguntas do questionário que melhor possam desvelar qual a relação do
aluno com a instituição e o curso, elaborar o questionário adequado a cada uma delas e
que, de modo geral, contemple as seguintes questões
a) (Em sua opinião) o que se pretendia saber com esta pergunta?
b) Qual foi a resposta selecionada na época do preenchimento do questionário? Porque
escolheu essa resposta?
c) (Em sua opinião) as opções de respostas atendiam o seu ponto de vista? (Em caso de
negativo, explique porquê)
d) Hoje em dia, responderia da mesma maneira? Por quê?

C. Questões finais:
6.

Acha que existem aspectos importantes para uma avaliação institucional e/ou do curso que
não foram perguntados neste questionário?

7.

Teve conhecimento de alguma divulgação dos resultados do questionário?

8.

Sabe se estes resultados têm sido utilizados? Em quê?

9.

Acha que estes questionários são importantes? Para quê?

10. Qual seria para você um bom uso dos resultados da avaliação dos estudantes?
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA
Dirigida a Coordenadores pedagógicos e da CPA
Objetivos:
 Conhecer as características da AI implantada na universidade e no polo e como decorreu o
lançamento da AI
 Saber sua opinião sobre o projeto de AI
 Saber quem faz o quê no processo de AI
 Saber qual o retorno que ele espera da AI e como ele utiliza esse retorno
Introdução: apresentação do entrevistador e do projeto de pesquisa
Questões:
1.

Tem acompanhado as AIs ? Como? Desde quando?

2.

Sabe como foi iniciada a AI na Univ/polo?

3.

Como foi constituída a CPA? Quais são as atribuições da CPA?

4.

Como é que acompanha os trabalhos de AI?

5.

Quando foram realizados os questionários aos estudantes?

6.

Quem os elaborou?

7.

Como são feitas as atualizações dos questionários? Com que base?

8.

Em que alturas é que os estudantes são inquiridos?

9.

Os questionários são preenchidos on-line ou em papel?

10. As respostas podem ser identificadas pela instituição?
11. Como é que a instituição garante aos alunos a confidencialidade das respostas?
12. Acha que os estudantes respondem de forma sincera aos questionários?
13. Acha que as respostas dos alunos são importantes?
14. Lembra-se de algum caso em que estas respostas corroborassem percepções suas de uma
realidade? E lembra-se de casos em que elas foram contrárias à sua percepção?
15. A direção utiliza os resultados das avaliações dos alunos? Para que finalidades?
16. Como são divulgados os resultados dos questionários?
17. Lembra-se de algum aspeto do funcionamento da instituição que a direção tenha alterado
em função das avaliações dos alunos? Qual ou quais?
18. Como encara a avaliação institucional? Fale um pouco sobre isso.
19. Que aspetos da AI considera positivos? E negativos? Pedir relatos de casos concretos
20. Considera que a AI tem efeitos positivos que justificam os custos? Por que?

