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RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar o Formulário Avaliação de Desempenho
Educador, utilizado pela Coordenação de Educação, do Consórcio Brasileiro de
Acreditação, tendo em vista a capacitação de educadores em saúde. Em termos
metodológicos,

a

avaliação,

de

natureza

somativa,

fundamentou-se

nos

pressupostos da abordagem centrada nos consumidores. Padrões de avaliação, das
categorias de utilidade, adequação e precisão, foram adaptados e validados por
especialistas, subsidiando a construção de questionário consoante ao objetivo do
estudo. Com 16 questões mistas, o questionário foi validado, por especialistas em
Instrumentos de Medida e Avaliação. Na aplicação, o instrumento foi enviado por
meio eletrônico a 32 educadores em saúde, obtendo-se devolução de 17. Os dados
quantitativos foram analisados e os dados qualitativos foram interpretados por
técnicas de análise de conteúdo propostas por Mayring (2004). No tocante ao
atendimento à categoria utilidade, o Formulário atendeu integralmente ao padrão
informação relevante. Os padrões atenção ao educador, propósitos comunicados, e
explicitação de saberes, fazeres e posturas foram parcialmente atendidos, enquanto
o padrão processos e produtos significativos não foi atendido. O Formulário atendeu
parcialmente o único padrão da categoria adequação considerado no estudo:
natureza da informação. Em relação à categoria precisão, o Formulário atendeu o
padrão comunicação, atendeu parcialmente o padrão informação fidedigna e não
atendeu ao padrão informação válida. Dentre as recomendações destaca-se a
importância de a Instituição formadora dar continuidade ao processo de avaliação
deflagrado por este estudo, tendo em vista a importância da avaliação de
desempenho do educador frente aos processos de formação pessoal, técnica,
normativa e ao aprimoramento institucional.
Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Padrões de avaliação. Abordagem
centrada nos consumidores.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the Educator Performance Evaluation Form
used by the Brazilian Consortium for Accreditation - Education Coordinator, for the
purpose of training health educators. In terms of methodology it was a summative
evaluation founded on assumptions of a consumer-centric approach. Evaluation
standards in the categories of usefulness, appropriateness and accuracy have been
adapted and validated by experts, with the questionnaire’s construction designed to
be pertinent to the study’s objective With 16 mixed questions, the questionnaire was
validated by experts in Measuring and Evaluation Instruments. In application, the
instrument was sent electronically to 32 health educators, resulting in the return of
17. Quantitative data were interpreted by means of written representations and
qualitative data by content analysis techniques as proposed by Mayring (2004). In
respect of attending the category usefulness the form met fully the standard for
information relevance. The standards attention to the teacher, communicated
purposes and explicit knowledge, attitudes and actions were partially met, and the
standard processes and significant outcomes, un-met. In regards to the fitness
category, the Form partially met the only standard considered in this study: the
nature of the information. In regards to the precision category, the Form met the
communication standard, partially met the authoritative information standard and did
not meet the valid information standard Highlighted among the recommendations is
the importance of the formative Institution to give continuity to the evaluation process
brought about by this study, taking into account the importance of performance
evaluation of the educator in the processes of personnel training, technical,
regulatory and in institutional betterment.
Keywords: performance measurement, evaluation standards, consumer-centric
approach.
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1 SEGURANÇA E QUALIDADE NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
No mundo inteiro, as instituições de saúde têm investido na busca de
processos voltados para a qualidade e segurança do paciente. Esta preocupação
resulta da necessidade de minimizar os riscos associados às atividades
relacionadas à assistência à saúde, em todas as suas fases, incluindo promoção,
prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Eventos diversos nesta área
podem levar à incapacitação, gerando danos temporários ou permanentes,
aumentando o custo e o tempo de internação hospitalar e, até mesmo, causando a
morte prematura em decorrência de práticas em saúde inseguras. Os riscos
inerentes ao ambiente hospitalar são múltiplos; envolvem desde procedimentos
realizados, medicamentos administrados, equipamentos utilizados, até instalações
físicas. A maioria destes eventos pode ser evitada a partir de mudanças nos
processos de cuidado, que tornem o sistema de assistência à saúde mais seguro
considerando a implantação da cultura de melhoria da qualidade contínua.
O conceito de qualidade em saúde significa excelência no que se faz;
constitui-se esforço contínuo na busca do autoaperfeiçoamento. As mudanças
necessárias para conferir excelência aos resultados nas instituições de saúde
precisam incorporar a dimensão da responsabilidade social, onde “as empresas não
devem só fazer tudo certo, mas também, fazer o bem para a sociedade” (QUELHAS,
2010, p. 2). Significa que a implementação de mudanças deve considerar o
atendimento aos interesses e necessidades de acionistas, funcionários, prestadores
de serviços, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente.
Preocupada com esta questão, em outubro de 2004, a Organização Mundial
de Saúde lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (NORONHA;
SANTOS; COSTA JUNIOR, 2007), objetivando conscientizar e comprometer
politicamente os países signatários, com a qualidade do cuidado e segurança dos
pacientes, em serviços de saúde. As recomendações voltaram-se para ações de
prevenção e redução de infecções, relacionadas à assistência à saúde, à
participação ativa dos pacientes nas decisões sobre os cuidados planejados, ao
conhecimento da natureza do dano ao paciente, ao desenvolvimento de ferramentas
de prevenção, dentre outras.
A utilização de processos de qualidade para a melhoria contínua de
desempenho é fator fundamental para a gestão eficiente das instituições de saúde.
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No Brasil, um marco importante para a melhoria do cuidado prestado nos
ambientes de assistência à saúde foi o estabelecimento do Programa Nacional de
Segurança do Paciente (BRASIL, 2013a). Por meio dele, pretendeu-se qualificar o
cuidado em saúde, prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos,
relacionados à assistência em todos os estabelecimentos de saúde do território
nacional.
Em julho de 2013, a partir da Resolução RDC 36, de 26/07/2013, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) instituiu ações para a promoção da
segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, de
natureza pública, privada, filantrópica, civil, militar, bem como nos subordinados a
centros de ensino e pesquisa. Neste documento, definiu-se cultura de segurança
como sendo,
Um conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos
que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e
segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de
aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde. (BRASIL,
2013b, p.1).

Na busca por resultados de excelência, muitas organizações têm adotado o
processo de acreditação – sistema de revisão por pares para determinar o
cumprimento de um conjunto de normas ou padrões de qualidade.
Os registros sobre a origem da acreditação, nos Estados Unidos, remontam a
1910. Naquela ocasião, Ernest Amory Codman, cirurgião do Hospital Geral de
Massachusetts, conduzia o estudo denominado End Results Systems (Sistema de
Resultados Finais) e, desta forma, monitorava e avaliava os resultados dos
tratamentos e procedimentos cirúrgicos realizados no hospital. Com o procedimento,
buscava não só identificar intercorrências negativas nos processos, mas também
propor melhorias para garantir a qualidade da assistência prestada (NORONHA;
SANTOS; COSTA JUNIOR, 2007).
Segundo os autores, ainda, esta experiência foi favorável à fundação do
Colégio Americano de Cirurgiões, que veio adotar, em 1917, cinco padrões oficiais
para a prestação dos cuidados nos hospitais. Tais padrões, conhecidos como
padrões mínimos, tornaram-se o primeiro programa de padronização hospitalar.
Com a disseminação do processo entre hospitais americanos, criou-se, em 1951, a
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Joint Commission on Accreditation of Hospitals (Comissão Conjunta de Acreditação
de Hospitais), mais tarde denominada Joint Commission on Accreditation of Health
Care Organizations (Comissão Conjunta de Acreditação de Instituições de Cuidados
à Saúde). Em 1970, os padrões foram redefinidos pela mesma, estabelecendo
requisitos para a excelência da qualidade e, assim, deram vez a padrões ótimos
alcançáveis, o que fortaleceu a cultura da melhoria contínua do desempenho nos
serviços de saúde.
No Brasil, o papel pioneiro no desenvolvimento da acreditação coube ao
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que criou, em 1986, a Comissão Especial
Permanente de Qualificação de Hospitais. Na década de 90, foram observadas
iniciativas regionais relacionadas à acreditação hospitalar nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Em 1994, o Seminário Acreditação de
Hospitais e Melhoria da Qualidade, cuja organização coube ao Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, à Academia Nacional de Medicina e ao Instituto de Medicina Social, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
apontou para três direções principais: a criação de uma agência de
acreditação não governamental; o desenvolvimento de padrões
internacionais e procedimentos para acreditação de serviços e
sistemas de saúde; a disseminação de métodos e procedimentos de
gerência de qualidade em saúde. (NORONHA; SANTOS; COSTA
JÚNIOR, 2007, p. 139).

Em 1995, foi criado o Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade
em Saúde e envolveu a formação da Comissão Nacional de Qualidade e
Produtividade, com a participação do grupo técnico do Programa, representantes de
provedores de serviços, da classe médica, órgãos técnicos ligados ao controle de
qualidade, e representantes de usuários dos serviços de saúde. Coube a esta
Comissão a responsabilidade de discutir os temas relacionados à melhoria da
qualidade do serviço prestado nas instituições de saúde e, ainda, definir estratégias
visando o estabelecimento das diretrizes do Programa.
Em julho de 1997, a Fundação Cesgranrio e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões
promoveram a oficina de trabalho A Acreditação Hospitalar no Contexto da
Qualidade em Saúde. O evento contou com a participação das instituições
vinculadas ao Programa de Avaliação e Certificação da Qualidade em Saúde,
incluindo, entre outros, convidados internacionais, representantes da

Joint
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Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Com base na experiência
acumulada em diversos países, a oficina propôs metodologias de avaliação de
hospitais. Como desdobramento, o Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas
e Serviços de Saúde (CBA) foi constituído. Por meio dele, associaram-se
experiência acadêmica, científica e de formação de recursos humanos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tradição e capacidade técnica do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões e da Academia Nacional de Medicina, e experiência em
avaliação de sistemas sociais, da Fundação Cesgranrio.
Em setembro de 2000, foi formalizado o acordo de cooperação entre o CBA e
a Joint Commission International (JCI). Este acordo, procedendo à oferta conjunta
de serviços de acreditação, favoreceu a emissão de certificado único de acreditação
(NORONHA; SANTOS; COSTA JUNIOR, 2007). Até o momento, cerca de 56
instituições de saúde no Brasil foram acreditadas ou certificadas pelo CBA. Por
acreditação, entende-se o,

Processo no qual uma entidade, geralmente não governamental,
separada e independente da instituição de saúde, avalia a instituição
de saúde para determinar se ela atende a uma série de requisitos
(padrões) criados para melhorar a segurança e qualidade do
cuidado. (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2010, p. 1).

De acordo com sua missão, o CBA contribui para a melhoria contínua da
qualidade e segurança do cuidado aos pacientes e beneficiários dos sistemas e
serviços de saúde. E, como tal, disponibiliza processos de acreditação e certificação
internacionais, educação e ensino, em consonância à metodologia adotada pela JCI.
As atividades de educação desenvolvidas pelo CBA incluem orientação em
conformidade às exigências do Manual de padrões específico para cada instituição,
além de visitas de educação onde se simulam atividades que serão realizadas pela
JCI para a decisão de acreditação. Ao final de cada visita, os educadores utilizam-se
de um formulário para a avaliação de seu desempenho, identificando pontos frágeis
e oportunidades para o processo de melhoria contínua da qualidade.
Segundo Chiavenato (1999, p. 189), “a avaliação de desempenho é uma
apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades
que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu
potencial de desenvolvimento”. A avaliação de desempenho considera as relações
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de troca envolvendo desde o avaliado até as pessoas que têm poder de decisão
dentro da instituição, configurando-se mais como uma questão de atitude do que
técnica, a partir de um clima de confiança, conforme citado por Bergamini e Beraldo
(2010). Entre outras situações, é muito utilizada para levantar necessidades de
treinamento e desenvolvimento de pessoal. Considerando a percepção social
envolvida neste processo de julgamento, onde o avaliador utiliza suas próprias
lentes de percepção, Bergamini e Beraldo (2010, p. 51) chamam a atenção para
possíveis disfunções perceptivas ou distorções da realidade, a que nominam de
vícios da avaliação. Segundo os autores, tais vícios podem interferir na atividade de
julgamento, comprometendo o resultado da avaliação. A caracterização dos vícios
de avaliação elencados por eles constam do Quadro 1.
Quadro 1- Caracterização dos vícios da avaliação
Vícios da Avaliação
Subjetivismo
Unilateralidade
Tendência central

Efeito do halo
Falta de memória
Supervalorização da avaliação
Falta de técnica

Força do hábito
Posições contrárias

Caracterização
Atribuição de qualidades e defeitos ao avaliado, que não
lhes são próprios.
Valorização de aspectos apenas importantes para o
avaliador.
Atribuição de valores médios, evitando que os valores
extremos conferidos prejudiquem o avaliado ou imputem
responsabilidade ao avaliador.
Contaminação de julgamentos, a partir de outros.
Desconsideração do período definido para a avaliação.
Efetivação de correções fundadas apenas nos resultados
da aplicação do instrumento de avaliação.
Emissão de julgamentos unicamente calcados no bom
senso, desconsiderando os fundamentos e finalidades da
avaliação.
Insensibilidade ao apontar variações no desempenho,
sem considerar seu histórico.
Boatos sobre a avaliação, distorcendo os pressupostos
básicos e as aplicações da avaliação como, por exemplo,
avaliação com objetivo de efetuar cortes de pessoal.

Fonte: BERGAMINI; BERALDO (2010), adaptado pela autora (2014).

Sendo assim, a tarefa de avaliar pessoas requer o treinamento dos
avaliadores, visando desenvolver a atitude requerida para tal fim. A avaliação de
desempenho deve atender a três dimensões: revisão do cumprimento das metas ou
alcance de resultados; conhecimento da dinâmica do comportamento, isto é, como a
pessoa atingiu os objetivos e superou os obstáculos impeditivos para sua
concretização; e avaliação de potencial, isto é, a estimativa sobre a trajetória do
indivíduo dentro da instituição (BERGAMINI; BERALDO, 2010).
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Neste sentido, ganha relevo a necessidade de se avaliar o formulário
Avaliação de Desempenho de Educadores da Coordenação de Educação (CEDUC)
porque o referido instrumento, que cumpre papel primordial na formação dos
educadores, ainda não foi avaliado formalmente.

1.1 OBJETIVO, IMPORTÂNCIA E QUESTÃO DO ESTUDO
O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade do formulário adotado pela
CEDUC/CBA, Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação, versão julho,
2013.
A importância de avaliar este Formulário deveu-se ao fato de servir aos
processos de auto e hetero avaliação propostos aos educadores, pela CEDUC/CBA.
A partir das informações nele registradas, a Coordenação toma decisões relativas ao
planejamento de ações em educação e treinamento dos profissionais. Sendo assim,
a qualidade do instrumento é decisiva para a identificação de necessidades de
formação e de aprimoramento da equipe.
Por este motivo, submeter o Formulário à avaliação dos educadores, no
sentido de identificar a sua utilidade, adequação e precisão, é etapa elementar deste
processo. Pois, se úteis, adequadas e precisas, as informações registradas no
instrumento poderão contribuir para a satisfação das necessidades e expectativas
dos profissionais e da Coordenação, quanto ao atingimento de melhores níveis de
desempenho pessoal, profissional e institucional.
Assim, foi definida uma única questão avaliativa: Em que medida o formulário
Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação atende a padrões de utilidade,
adequação e precisão?

2 O OBJETO E SEU CONTEXTO
O presente capítulo encontra-se organizado em duas partes: a primeira
apresenta o contexto em que se insere o objeto do presente estudo e a segunda, o
objeto propriamente.

2.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO CONTEXTO DO CEDUC/CBA
O CBA é uma organização sem fins lucrativos, tendo como associados
efetivos o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a Fundação Oswaldo Cruz, a
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Cesgranrio. Tem
como missão “melhorar continuamente a qualidade e a segurança do cuidado aos
pacientes e beneficiários dos sistemas e serviços de saúde, por meio de processos
de acreditação e certificação internacionais, educação e ensino” (CONSÓRCIO
BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO, 2011, p. 1). O CBA adota o método de
acreditação internacional da JCI, agência subsidiária da The Joint Commission,
organização americana com larga experiência e reconhecimento em acreditação
mundiais.
Os serviços de educação para a melhoria da qualidade e segurança em
saúde, oferecidos pelo CBA, atendem a hospitais, ambulatórios, instituições de
cuidados continuados não hospitalares, internação domiciliar, assistência a
pacientes em final de vida, transporte médico, e operadoras de planos de saúde. Por
meio deles, pretende-se criar uma cultura de segurança e qualidade nas instituições
atendidas, estimulando a prática de aperfeiçoamento contínuo dos processos de
cuidado ao paciente e a melhoria dos resultados obtidos.
No âmbito do CBA, a CEDUC é a instância institucional responsável pelo
desenvolvimento das atividades de educação das instituições voltadas para
o processo de acreditação/certificação de programas e pelas
atividades de manutenção das instituições acreditadas ou
certificadas, além das atividades relacionadas à qualificação e
capacitação profissional de sua equipe técnica, realizadas através de
seminários, cursos e treinamentos internos e externos.
(CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO, 2010, p. 10).

Para tanto, são utilizados manuais de acreditação da JCI, compostos por
padrões funcionais organizados em torno do tipo de cuidado prestado por cada
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instituição. O processo de educação para a melhoria da qualidade e segurança em
saúde tem como base a qualificação de seu corpo profissional em relação aos
conceitos e ferramentas de qualidade, ao desenvolvimento de indicadores para o
monitoramento contínuo dos processos de cuidado ao paciente e à gestão dos
serviços.
Em cada instituição cliente, o desenvolvimento das atividades de educação se
faz a partir de projetos, elaborados pela CEDUC e conduzidos por profissionais da
área de saúde, que são capacitados para este fim. Estes projetos incluem várias
etapas que envolvem, dentre outras, a realização de simulações de avaliações
externas, a elaboração e o acompanhamento de planos de ação de melhorias, e a
realização de treinamentos e cursos. Em cada uma destas etapas, são utilizados
formulários específicos para a avaliação de desempenho destes profissionais. O
objetivo destas atividades é a busca da qualidade do serviço prestado, vez que
permite, principalmente,
diagnosticar, através de inúmeras ferramentas, o desempenho dos
recursos humanos da organização em determinado período de
tempo. Com a avaliação, a organização poderá coletar dados e
informações sobre o desempenho de seus funcionários e direcionar
suas ações e políticas no sentido de melhorar o desempenho
organizacional, por intermédio de programas de melhoria do
desempenho individual e grupal dos funcionários. (SHIGNOV NETO;
GOMES, 2003, p. 3).

Com base, então, nos dados da avaliação de desempenho, a CEDUC
identifica as necessidades de aprimoramento pessoal e profissional, propondo
capacitações

específicas

que

contemplam

aspectos

pessoais,

técnicos

e

normativos. Assim, a avaliação de desempenho configura-se como meio, método e
ferramenta que permite o registro, o processamento e a utilização das informações
obtidas junto aos educadores avaliados em favor da melhoria do seu próprio
desempenho na organização.

2.2 O FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
Na CEDUC, o formulário Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação,
objeto do presente estudo, destina-se ao levantamento de necessidades de
aprimoramento dos profissionais envolvidos na educação de instituições para a
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qualidade e segurança em saúde. A utilização do instrumento ocorre durante a etapa
em que a instituição é submetida a simulações de avaliações externas.
O Formulário Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação consta de
duas partes (ANEXO A). A primeira apresenta o logo do CBA, inserido no canto
superior esquerdo. Abaixo dele, tarja em cor cinza escuro destaca o título do referido
instrumento em sua versão atual. Em seguida, a primeira linha destina-se ao registro
do nome do educador avaliado. A Figura 1 ilustra o trecho descrito.
Figura 1 – Identificação do instrumento e do educador

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EDUCADOR DE AVALIAÇÃO versão julho/2013
EDUCADOR (A) AVALIADO (A):

Fonte: CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO (2013).

As próximas oito linhas prestam-se à identificação dos demais componentes
da equipe de educadores de avaliação, conforme as funções que desempenham:
médico, enfermeiro ou administrador. Na nona linha, encontram-se os campos
destinados ao registro do nome da instituição avaliada e do período da sua
ocorrência. Nas três linhas seguintes, é citado o conjunto de critérios considerado na
avaliação, bem como a forma de preenchimento e encaminhamento do formulário ao
CBA (Figura 2).
Figura 2 – Elementos da avaliação
EQUIPE - INDICAR O EDUCADOR LÍDER
(No caso da presença de mais de um profissional por categoria utilizar as linhas imediatamente abaixo)
MÉDICO (A):
ENFERMEIRO (A):

ADMINISTRADOR (A):

NOME DA INSTITUIÇÃO:

DATA DA AVALIAÇÃO _____/____/_____ à _____/_____/_____

( ) DIAGNÓSTICA ( ) EDUCAÇÃO ( ) SIMULADA ( ) MANUTENÇÃO ( ) ESPECÍFICA
Abaixo está definido um conjunto de critérios de características desejáveis. Analise cada uma delas e atribue uma conceituação ao
avaliado.
O instrumento deverá ser preenchido ao término da avaliação pelos Consultores da equipe, de forma coletiva. Basta o Líder validar o
documento. Após preenchido deverá ser entregue em mãos na Secretaria de Educação na sede do CBA.

Fonte: CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO (2013).
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A segunda parte do instrumento é destacada por nova tarja cinza escuro,
onde se lê: Critérios de Avaliação – Notas de 0 a 10, referentes a aspectos pessoais,
técnicos e normativos. Na sequência, detalham-se estas três categorias, seus 16
indicadores que norteiam a autoavaliação e a atribuição de nota final, seguidas por
espaço destinado a comentários do avaliador.
 Aspectos Pessoais
Esta categoria avaliativa reúne seis indicadores, a saber: apresentação,
pontualidade, postura, responsabilidade, relacionamento com equipe CBA e
relacionamento com os profissionais da instituição. O indicador apresentação avalia
o uso de traje social durante o desenvolvimento da atividade; a pontualidade referese ao cumprimento dos horários acordados entre as partes; a postura diz respeito à
discrição,

cordialidade,

disciplina

e

educação;

os

indicadores

afetos

aos

relacionamentos com as equipes do CBA e da instituição avaliada buscam julgar se
os profissionais de educação estabelecem, com seus pares, relações participativas e
colaborativas.
De modo geral, a categoria privilegia os aspectos pessoais julgados de alta
importância pela instituição avaliadora e reflete o padrão ético-moral prescrito no
guia de conduta ética do CBA (2013). A Figura 3 ilustra esta parte do instrumento.
Figura 3 – Aspectos pessoais: ilustração de critérios de avaliação
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - Notas de 0 à 10
I - ASPECTOS PESSOAIS

AUTO
AVALIAÇÃO

NOTA FINAL

COMENTÁRIOS

A) APRESENTAÇÃO: apresenta-se de com traje adequado e discreto
(roupa social).
B) PONTUALIDADE: cumpre com os horários determinados.

Fonte: CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO (2013).

 Aspectos Técnicos
Os sete indicadores integrantes desta categoria são o conhecimento do
manual/ padrões aplicáveis e as capacidades de: atender as situações de conflito e
não previstas durante a avaliação; estabelecer o relacionamento entre os capítulos,
padrões e elementos de mensuração frente aos achados; selecionar e conduzir os
rastreadores conforme capítulos/padrões/elementos de mensuração, indicados pelo
líder; elaborar e conduzir as perguntas relacionadas aos capítulos/padrões/
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elementos de mensuração; esclarecer/orientar dúvidas/questões apresentadas pelos
profissionais da instituição avaliada; planejar e conduzir as atividades programadas.
Esta categoria avalia não só o conhecimento do profissional em relação aos
padrões de julgamento listados pelos distintos manuais utilizados em serviço, mas
também a aplicação deles nas situações que envolvam: identificar e relacionar os
padrões de julgamento aos achados; elaborar e responder, de forma clara,
perguntas relacionadas aos padrões de julgamento; atuar em situações de conflito
ocorridas durante o desenvolvimento da atividade, propondo soluções pertinentes;
planejar e conduzir visitas de rastreador visando julgar os achados à luz dos padrões
de julgamento; planejar e conduzir as atividades programadas mesmo diante de
outras demandas. Em seguida, a Figura 4 exemplifica trecho do instrumento, que se
refere ao aspecto em questão.
Figura 4 – Aspectos técnicos: ilustração de critérios de avaliação
AUTO
NOTA FINAL
AVALIAÇÃO

II - ASPECTOS TÉCNICOS

COMENTÁRIOS

A) CONHECIMENTO DO MANUAL/PADRÕES APLICÁVEIS:
demonstra conhecimento e entendimento dos padrões e dos
elementos de verificação.
B) CAPACIDADE DE ATENDER AS SITUAÇÕES DE CONFLITO E
NÃO PREVISTAS DURANTE A AVALIAÇÃO: capacidade de
perceber situações problemáticas e propor soluções adequadas.

Fonte: CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO (2013).

 Aspectos Normativos
Em

relação

eletronicamente,

a

aos

aspectos

partir

do

normativos,

Procedimento

o

instrumento,

CEDUC-0011-00

acessado

(CONSÓRCIO

BRASILIERIO DE ACREDITAÇÃO, 2013, p. 2), considera os três indicadores que se
seguem:
(a) capacidade de conhecer e fazer cumprir as políticas e
procedimentos estabelecidos pelo CEDUC/GPP [...]; (b) capacidade
de articular com a liderança da instituição a adequada condução das
atividades programadas [...]; (c) capacidade de cumprir regularmente
as atividades conforme definido na agenda [...].

A análise destes indicadores ancora-se no tripé política institucional –
articulação política – cumprimento da agenda. A Figura 5 destina-se a ilustrar esta
parte do instrumento.
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Figura 5 – Aspectos normativos: ilustração de critérios de avaliação
III - ASPECTOS NORMATIVOS

AUTO
NOTA FINAL
AVALIAÇÃO

COMENTÁRIOS

A) CAPACIDADE DE CONHECER E FAZER CUMPRIR AS
POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO
CEDUC/GPP: tem um bom nível teórico e de procedimentos, normas e
políticas
internas necessárias
para exercer
atividades.DA
B) CAPACIDADE
DE ARTICULAR
COM Asuas
LIDERANÇA
INSTITUIÇÃO A ADEQUADA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES
PROGRAMADAS: habilidade de interagir e manter um bom
relacionamento com a equipe e o líder. Busca alternativas e contribui
para a atuação positiva da equipe.

Fonte: CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO (2013).

O Formulário Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação submete à
apreciação cada um dos 16 indicadores integrantes destas categorias, nos
momentos denominados autoavaliação e nota final. Durante a autoavaliação, como
o próprio nome indica, o consultor julga-se em relação aos indicadores. Por ocasião
da nota final, é avaliado por seus pares, que lhe atribuem nota única. A inclusão de
comentários relativos ao processo de avaliação está prevista no instrumento, vez
que há campo específico para tal registro.
Nova tarja cinza introduz a expressão Total de Pontos. Abaixo dela, são
apresentadas quatro colunas: a primeira destina-se ao assinalamento do resultado
da avaliação; a segunda apresenta intervalos de pontos obtidos nos dois momentos
da avaliação. A terceira exibe os níveis de julgamento considerados - excelente
(correspondendo ao intervalo compreendido entre 8,1 e 10 pontos); bom (entre 6,1 e
8,0 pontos); regular (entre 4,1 e 6,0 pontos); insuficiente (igual ou menor que 4,0
pontos). A quarta descreve cada um destes níveis de julgamento.
Embora diagramado à parte, o campo seguinte lembra ao avaliador que “a
nota final é o somatório das notas dividido pelo número de itens" (CBA, 2013, p. 2).
A Figura 6 demonstra parte do exposto.
Figura 6 – Total de pontos e (descrição dos) níveis de julgamento
TOTAL DE PONTOS
(

)

8,1 à 10,0

EXCELENTE

(

)

6,1 à 8,0

BOM

Na maioria das vezes supera o esperado. Seu desempenho
é observado e destacado por todos os envolvidos.
Geralmente alcança os objetivos de forma esperada.

Critério de Pontuação e Conceituação: A nota final é o somatório das notas dividido pelo nº de itens.

Fonte: CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO (2013).

As expressões pontos positivos, pontos negativos e observações adicionais
são apresentadas, no Formulário, em três campos amplos e distintos, ressaltando a
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importância de o avaliador registrar as diversas percepções e recomendações que
possam contribuir para a melhoria do desempenho do profissional avaliado.
O próximo campo destina-se ao registro do parecer do(s) avaliador(es) em
relação ao profissional avaliado. Nele, o avaliador líder deverá indicar a aptidão do
colega para o exercício de sua atividade ou informar se precisa vivenciar processo
de capacitação, a fim de elevar seu nível de competência (Figura 7).
Figura 7 – Parecer final do(s) avaliador(es)
Considerando os aspectos acimas asinalados, o CONSULTOR está :
( ) Apto a participar de uma nova avaliação.
( ) Antes de uma nova avaliação, necessita de ação de capacitação nos aspectos mencionados:

Fonte: CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO (2013).

Os campos para as assinaturas do avaliado e do avaliador líder acham-se ao
final do instrumento, bem como o que se destina ao registro da data da realização
da avaliação.
O Formulário Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação pode ser
visto, na íntegra, no Anexo A deste estudo.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A estrutura do presente capítulo consta das seguintes seções: abordagem do
estudo, questão avaliativa, estudo dos padrões, etapas de construção do
instrumento, aplicação do instrumento e análise e interpretação dos dados.

3.1 ABORDAGEM DO ESTUDO
Ao longo dos últimos 100 anos, a avaliação passou por quatro gerações. A
primeira teve início nas décadas de 20 e 30 e, privilegiando a dimensão técnica,
preocupou-se com a mensuração e construção de instrumentos e testes voltados,
especialmente, à verificação do rendimento escolar. Nas décadas de 30 e 40, a
segunda geração ocupou-se principalmente da descrição de padrões e critérios para
o estudo de objetos avaliativos, mas ainda manteve-se dedicada à elaboração de
instrumentos e testes para a classificação do rendimento escolar. A terceira geração
incorporou o julgamento de todas as dimensões do objeto avaliado, incluindo o
alcance dos próprios objetivos e, com isto, valorizou o mérito e a relevância como
características essenciais da avaliação. A quarta geração, surgida na década de 90,
introduziu o conceito de negociação entre os interessados, quando o avaliador
passou a assumir o papel de comunicador. Nela, o conceito de avaliação deu ênfase
aos aspectos humanos, políticos, sociais, culturais e éticos envolvidos no processo
(PENNA FIRME, 1994).
Dentre as abordagens avaliativas de quarta geração, a abordagem centrada
nos consumidores foi a escolhida para nortear este estudo, pois preocupa-se em
conhecer em que medida determinado processo, produto ou programa atende às
necessidades e expectativas de quem o utiliza. Com isto, ressalta as dimensões
éticas e práticas da avaliação, onde a apreciação do consumidor se converte em
ponto crucial para a tomada de decisão em favor do aprimoramento do objeto que se
avalia.
A abordagem centrada nos consumidores faz uso tanto da avaliação
formativa quanto da somativa. Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) esclarecem
que, por meio da primeira, coletam-se informações úteis à equipe do programa,
permitindo-lhe promover melhorias. E, a partir da segunda, oferecem-se julgamentos
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acerca do valor ou mérito do programa, auxiliando os stakeholders na tomada de
decisões relativas à sua continuidade ou não.
Scriven (1986 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) ressalta
que nem sempre a linha divisória entre estes dois tipos de avaliação é
suficientemente nítida. Às vezes, em função do estágio de desenvolvimento do
programa avaliado, podem misturar-se. Contudo, independentemente do grau em
que se manifestam, sempre estão presentes nos estudos avaliativos conduzidos
nesta perspectiva. Isto porque, enquanto incorporam benefícios ao processo e ao
produto, as duas modalidades de avaliação revelam-se essenciais para estudos
avaliativos orientados pela abordagem.

3.2 ESTUDO DOS PADRÕES
Frequentemente, padrões são utilizados, por avaliadores, no sentido de
orientar determinada avaliação ou estudo avaliativo. De acordo com Worthen,
Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 699), padrões consistem em “níveis de desempenho
especificados que o programa precisa atingir, [...] para ser considerado um sucesso”.
No caso deste estudo, o marco conceitual constituiu-se do conjunto de
padrões estabelecido pelo Joint Committee on Standards for Educational Evaluation
(2011) para avaliação de programas.
 Critérios de Seleção de Padrões
Para selecionar do conjunto de padrões de avaliação os que seriam
convenientes

ao

estudo,

adotaram-se,

a

princípio,

dois

procedimentos

metodológicos inter-relacionados: a leitura reflexiva e a análise temática de seu
conteúdo. Por meio da leitura reflexiva, cria-se um primeiro canal para apropriação
da mensagem comunicada e, a partir da análise, “procura [-se] ouvir o autor,
aprender, sem intervir nele, o conteúdo de sua mensagem. Praticamente, trata-se de
fazer ao texto uma série de perguntas cujas respostas fornecem o conteúdo da
mensagem” (SEVERINO, 2000, p. 54).
Com base nestes procedimentos, foram selecionados nove padrões, a saber:
categoria

utilidade

-

atenção

aos

interessados

(stakeholders),

propósitos

negociados, explicitação de valores, informação relevante, produtos e processos
significativos; categoria adequação - clareza e equidade; categoria precisão informação válida, informação fidedigna, e comunicação e relatório.
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As razões que ampararam estas escolhas foram as seguintes:
 padrões de utilidade podem contribuir para a verificação do nível de
satisfação das necessidades dos interessados em um programa, informando acerca
do(s) processo(s) e/ou) produto(s);
 padrões

de

adequação

foram

selecionados

porque,

além

de

complementarem outros atributos da avaliação, ainda perpassam os campos da
ética, dos contextos legais e do profissionalismo;
 padrões de precisão foram escolhidos porque buscam minimizar, na
medida do possível, a ocorrência e o impacto de fontes ocasionais ou sistemáticas
sobre a precisão da avaliação.
A não inclusão de padrões das categorias de exequibilidade e de
responsabilização deveu-se ao fato de que seus focos excedem, em amplitude, ao
pretendido pelo estudo.
 Critérios de Adaptação dos Padrões

Os mesmos procedimentos metodológicos adotados na etapa anterior foram
considerados por ocasião da adaptação dos padrões, quando cinco deles sofreram
alteração de título e todo o conjunto, alterações de enunciado.
As novas redações dos padrões foram submetidas à apreciação de
especialistas das áreas de Educação e Educação em Saúde, que as avaliaram
quanto as suas clareza e exatidão linguísticas. As sugestões apresentadas foram
incorporadas à redação final dos padrões, por terem sido consideradas procedentes.
O Quadro 2 apresenta o produto decorrente deste processo.
Quadro 2 – Padrões adaptados e respectivas caracterizações
Título atribuído

Caracterização no estudo
Categoria Utilidade

Atenção ao
educador

A avaliação intermediada pelo formulário deve facilitar aos
educadores expressar as suas opiniões.

Propósitos
comunicados

Os propósitos da avaliação devem ser comunicados aos educadores
em avaliação.

Explicitação de
saberes e fazeres

A avaliação deve explicitar os conhecimentos, habilidades e atitudes
envolvidos no processo.

Informação relevante

A avaliação deve gerar informações
necessidades emergentes dos educadores.

que

evidenciem

as

(Continuação)
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(Conclusão)
Categoria Adequação
Processos e produtos
significativos

A avaliação deve gerar informações que sirvam ao aprimoramento
dos processos e produtos relacionados à utilização do instrumento.

Natureza da
informação

A avaliação deve fornecer e coletar informações claras, precisas e
compatíveis com seu propósito.
Categoria Precisão

Informação válida

A avaliação deve fornecer informações congruentes com o propósito
pretendido de modo a sustentar interpretações válidas.

Informação fidedigna

Os procedimentos adotados na avaliação devem permitir a coleta de
informações consistentes.

Comunicação
Adequada

As comunicações decorrentes da avaliação devem ter escopo e
características técnicas apropriadas.

Fonte: A autora (2014).

3.3 ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO
O momento seguinte da avaliação pressupôs a definição do tipo de
instrumento a ser construído. Segundo Elliot (2012, p. 13), na escolha de
instrumentos o avaliador deve, a princípio, aclarar: “O que estou tentando medir? O
que estou querendo avaliar?”.
Dentre os métodos e técnicas de coleta de dados comuns aos estudos
avaliativos estão, por exemplo, questionários, entrevistas, grupos focais, checklists.
No caso desta avaliação, o questionário foi o instrumento escolhido porque suas
características de elaboração e condições de aplicação mostraram-se vantajosas
para a avaliação do objeto. Embasadas nas considerações de Selltiz, Wrightsman,
Cook e Kidder (1987), Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012, p. 26) destacam que:
As perguntas, tecnicamente elaboradas, favorecem a obtenção de
respostas mais precisas. Os respondentes encontram maior
liberdade e segurança na apresentação de suas respostas porque,
em geral, são informados que têm o anonimato preservado. [...]
podem atingir um grande número de respondentes, em um mesmo
período de tempo, independentemente de sua localização
geográfica. Economizam tempo do pesquisador ou do avaliador em
relação ao período de coleta e também o tempo dos respondentes
quanto à duração da aplicação.

De acordo com Vieira (2009), as informações que podem ser obtidas a partir
dos questionários incluem perguntas sobre fatos, opiniões, atitudes, preferências,
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satisfação, valores. Diante disto, para trazer à luz as opiniões dos educadores
quanto aos aspectos abordados pelo Formulário, entendeu-se que a configuração
das questões do questionário frente aos padrões adaptados dependia do estudo do
seu conteúdo. Assim, procedeu-se a análise temática do Formulário, objetivando a
sua maior compreensão.
No tocante aos seis aspectos pessoais (Apresentação, Pontualidade, Postura,
Responsabilidade, Relacionamento com equipe CBA, Relacionamento com os
profissionais da instituição), percebeu-se a necessidade de desdobrar o conteúdo
referente à Pontualidade, uma vez que a expressão apresentada remete, em
simultâneo, a três possíveis situações: horários de chegada e saída à instituição,
horários das visitas exploratórias e das reuniões. Em relação aos aspectos técnicos
e normativos, todos eles receberam novas decodificações, que externam seus
conteúdos. Os Quadros 2 e 3 apresentam estas decodificações e as respectivas
justificativas.
Quadro 3 - Estudo analítico dos aspectos técnicos do Formulário
Aspecto técnico
Conhecimento do
manual/ padrões
aplicáveis.

Capacidade de
atender às situações
de conflito e não
previstas durante a
avaliação.

Capacidade de
estabelecer o
correlacionamento
entre os capítulos,
padrões e elementos
de mensuração
frente aos achados.

Decodificação
original
Demonstra
conhecimento e
entendimento dos
padrões e dos
elementos de
verificação.
Capacidade de
perceber as
situações
problemáticas e
propor soluções
adequadas.
Capacidade com que
tem de identificar os
padrões, elementos
e associá-los aos
achados.

Decodificação
no estudo
Compreende os
padrões e seus
elementos de
verificação.

Percebe situações
de conflitos não
previstas na
avaliação.
Propõe soluções
para situações de
conflitos não
previstas na
avaliação.
Relaciona os
achados aos
padrões e seus
elementos de
verificação.

Justificativa
Explicitação do
comportamento,
segundo o maior
nível de
complexidade
cognitiva.

Discriminação das
etapas do processo.

Clareza redacional.

(Continuação)
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(Conclusão)
Aspecto técnico
Capacidade de
selecionar e conduzir
os rastreadores
conforme capítulos/
padrões/ elementos
de mensuração
indicados pelo líder.
Capacidade de
elaborar e conduzir
as perguntas
relacionadas aos
capítulos/ padrões/
elementos de
mensuração.

Decodificação
original
Habilidade de
conduzir os
rastreadores de
maneira a obter
informações
relevantes e
necessárias.
Habilidade em
elaborar perguntas
aos profissionais da
instituição,
relacionados aos
padrões/ elementos
de mensuração.

Capacidade de
esclarecer/ orientar
dúvidas/ questões
apresentadas pelos
profissionais da
instituição avaliada.

Habilidade em
responder de forma
clara e objetiva as
dúvidas/ questões
apresentadas pela
instituição.

Capacidade de
planejar e conduzir
as atividades
programadas.

Habilidade de
planejar e conduzir
as atividades mesmo
diante de demandas.

Fonte: A autora (2014).

Decodificação
no estudo
Seleciona
adequadamente os
rastreadores.
Obtém do rastreador
as informações
necessárias à
avaliação.
Elabora perguntas
congruentes aos
padrões e seus
elementos.

Elabora respostas
claras, segundo os
padrões e seus
elementos de
verificação.
Elabora respostas
objetivas, segundo
os padrões e seus
elementos de
verificação.
Planeja as atividades
de avaliação com
proficiência.
Executa as
atividades de
avaliação,
planejadas e não
planejadas, com
proficiência.

Justificativa
Discriminação das
etapas do processo.

Clareza redacional.

Discriminação das
etapas do processo.

Discriminação das
atividades do
processo.
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Quadro 4 - Estudo analítico dos aspectos normativos do Formulário
Aspecto técnico
Capacidade de
conhecer e fazer
cumprir as políticas
e procedimentos
estabelecidos pelo
CEDUC/GPP.
Capacidade de
articular com a
liderança da
instituição a
adequada
condução das
atividades
programadas.
Capacidade de
cumprir
regularmente as
atividades,
conforme definido
na agenda.

Decodificação
original
Tem um bom nível
teórico e de
procedimentos,
normas e políticas
internas necessárias
para exercer suas
atividades.
Habilidade de
interagir e manter
um bom
relacionamento com
a equipe e o líder.
Busca alternativas e
contribui para a
atuação positiva da
equipe.
Habilidade em
cumprir prazos e
solicitações definidas
pelo líder.

Decodificação
no estudo
Conhece as políticas
da CEDUC/ CBA.
Executa os
procedimentos
recomendados pela
CEDUC/ CBA.
Relaciona-se com a
instituição avaliada
de forma proativa,
articulando a
adequada condução
das atividades.

Cumpre os prazos
da agenda.
Atende às
solicitações da
CEDUC/ CBA
referentes aos
aspectos normativos.

Justificativa
Discriminação das
etapas do processo.

Ênfase no
comportamento
afetivo, elementar à
criação das
condições para
avaliação.

Discriminação dos
comportamentos
envolvidos.

Fonte: A autora (2014).

O conhecimento do teor de cada item do Formulário permitiu maior
apropriação dele, na medida em que facilitou compreender a extensão na qual o
instrumento se propunha a avaliar o educador em saúde. Em seguida, à luz dos
nove padrões adaptados, foram construídas as 16 questões do questionário, cuja
parte fechada apresentou duas opções de resposta, mutuamente exclusivas. A parte
aberta pretendeu ser espaço para a plena expressão de opiniões, que pudessem de
alguma maneira, contribuir formativamente para o próximo aprimoramento do
Formulário.
Ao abordar a qualidade de questionários, Vieira (2009, p. 57) destaca que
“questões bem formuladas são essenciais para o sucesso de um levantamento de
dados. Questões inadequadas, mal formatadas ou com opções inadequadas de
resposta tornam o questionário sem valor”.
Em relação aos cuidados a se tomar na construção das questões do referido
instrumento, o estudo levou em conta oito orientações relacionadas por Vieira (2009,
p. 58-63), a saber:
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-

pergunte uma coisa de cada vez; [...].
faça perguntas a que as pessoas saibam responder; [...].
faça perguntas que produzam respostas variadas; [...].
[tenha] cuidado com a pergunta direta; [...].
evite frases negativas; [...].
evite palavras sem significado exato; [...].
evite palavras com significado duplo;
evite perguntas indefinidas [...].

As questões elaboradas foram agrupadas em três blocos assim identificados:
aspectos gerais, identificação e critérios da avaliação, e resultados da avaliação
compreendidos no formulário. As instruções de preenchimento antecederam a
apresentação do questionário; as questões mais delicadas foram colocadas na parte
final do instrumento, tal como recomenda a literatura (VIEIRA, 2009).
A seguir, a Tabela 1 apresenta a relação entre os padrões de utilidade,
adequação e precisão, e as questões do questionário.
Tabela 1 - Relação entre padrões e números das questões do questionário
Padrão Utilidade
Nº das Questões
Atenção ao educador
1
Propósitos comunicados
2e3
Explicitação de saberes, fazeres e posturas
9, 10 e 11
Informação relevante
4
Processos e produtos significativos
12
Padrão Adequação
Natureza da informação
7, 8 e 16
Padrão Precisão
Informação válida
5
Informação fidedigna
6, 13 e 14
Comunicação
15
Fonte: A autora (2014).

Depois de construído, o questionário foi validado tecnicamente por dois
especialistas em Avaliação. Basicamente, este processo consistiu em submeter o
instrumento à apreciação de especialistas para que fizessem considerações sobre a
qualidade e a construção das questões. A principal sugestão proposta disse respeito
à importância de se cuidar da diagramação do instrumento, de modo a facilitar a
interação do respondente.
A carta de apresentação, enviada aos respondentes com o próprio
instrumento (APÊNDICE A), seguiu as orientações técnicas determinadas: informouse acerca do estudo desenvolvido e o nome da instituição responsável; enfatizou-se
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a importância da resposta; apresentaram-se possíveis canais de comunicação para
contato com o avaliador, objetivando o esclarecimento de dúvidas; assegurou-se o
sigilo da informação fornecida e o anonimato do respondente; agradeceu-se à
colaboração com o estudo (VIEIRA, 2009).

3.4 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
A aplicação do instrumento foi feita junto ao público-alvo do estudo,
constituído por todos os 32 educadores em saúde, do CBA, com experiência em
avaliação. Estes profissionais distribuíram-se em três perfis de atuação: médico,
enfermeiro e administrador.
Considerando que os profissionais têm familiaridade com o uso da informática
e com a utilização de questionários de avaliação disponibilizados na rede, a
ferramenta Google Docs foi utilizada com o intuito de operacionalizar não só o envio
do instrumento, mas também a coleta dos dados.
O período estabelecido para preenchimento do instrumento ficou definido
entre os dias 6 e 29 de janeiro de 2014. Foram devolvidos 17 questionários
respondidos.

3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Embora distintos, os processos de análise e interpretação dos dados são
articulados entre si. De acordo com Gil (1999, p. 168):

a análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal
forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema
proposto para investigação [ou avaliação]. Já a interpretação tem
como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que
é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente
obtidos.

Os dados quantitativos, relacionados à parte fechada do questionário, após
tabulados, foram apresentados por meio de tabelas, evidenciando como os
respondentes se distribuíram em relação aos aspectos avaliados, considerando os
níveis de julgamento Atende (A) e Não Atende (NA). Arbitrou-se que o padrão seria
considerado atendido quando houvesse 13 ou mais respostas no primeiro nível. Na
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sequência, a análise apreciativa da autora foi apresentada com o propósito de
acrescer sua reflexão e experiência à interpretação dos dados.
Os dados qualitativos, decorrentes do registro das respostas constantes da
parte aberta do instrumento, foram apreciados a partir da utilização de duas técnicas
de análise qualitativa de conteúdo, propostas por Mayring (2004): síntese da análise
de conteúdo e análise explicativa de conteúdo. Nela, a primeira etapa consistiu da
redução do material analisado; trechos e paráfrases menos relevantes, com
significados equivalentes sofrem duas reduções. Com isto, buscou-se alcançar
maior abrangência das respostas apresentadas pelos respondentes.

A segunda

etapa constou da construção de paráfrases explicativas, quando foram atribuídos
sentidos aos trechos anteriormente condensados.
A avaliação do instrumento foi, em parte, favorecida pelo fato de a autora
também atuar no CBA como educadora e estar familiarizada com a aplicação dele.

4 RESULTADOS
Os resultados obtidos na avaliação do Formulário Avaliação de Desempenho
Educador de Avaliação estão organizados conforme as partes integrantes do
questionário: Aspectos Gerais, Identificação e Critérios de Avaliação, e Resultados
da Avaliação. As oito tabelas apresentadas e respectivas análises expressam em
que medida o formulário atende a padrões de utilidade, adequação e precisão,
considerando o atingimento do ponto de corte estabecido no estudo, expresso a
partir da resposta postiva de, pelo menos, 13 especialistas.

4.1 ASPECTOS GERAIS
Os resultados da Tabela 2 referem-se ao julgamento do Formulário Avaliação
de Desempenho Educador de Avaliação em relação aos padrões atenção ao
educador (itens 1a, 1b e 1c), propósitos comunicados (itens 2 e 3) e informação
relevante (item 4), apresentados por meio dos itens referentes à descrição de cada
padrão.
Tabela 2 – Nível de atendimento do Formulário aos padrões atenção ao educador,
propósitos comunicados e informação relevante
Aspectos Avaliados
1a. O formulário facilita a expressão de opiniões acerca de aspectos
pessoais.
1b. O formulário facilita a expressão de opiniões acerca de aspectos
técnicos.
1c. O formulário facilita a expressão de opiniões acerca de aspectos
normativos.
2. O formulário apresenta claramente o propósito da avaliação.
3. É importante conhecer o propósito da avaliação.
4. As informações registradas no formulário ajudam a identificar
necessidades de treinamento.

Níveis de
Atendimento
A
NA
11

6

13

4

11

6

12
17

5
-

13

4

Fonte: A autora (2014).

 Atenção ao educador
A leitura da Tabela 2 mostra que os educadores têm a sua expressão
facilitada apenas quanto aos aspectos técnicos (item 1b), caracterizando o
atendimento ao padrão. As dificuldades atribuídas à expressão dos aspectos
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pessoais (item 1a) e normativos (item 1c) foram responsáveis pelo nível de não
atendimento.
Síntese da análise de conteúdo: No que se referem aos aspectos pessoais,
os educadores discordaram da atribuição de nota e apontaram a imprecisão
redacional como fator limitante ao entendimento do que se quer avaliar, por meio
dos itens 1a a 1c: a facilidade de expressão de opiniões quanto a aspectos
pessoais, técnicos e normativos. Consideraram que a dubiedade redacional dos
aspectos técnicos favorece a avaliação de expectativas, e não de resultados, e que
a abrangência das categorias e dos enunciados técnicos e normativos promove
respostas imprecisas e subjetivas. Apresentaram duas sugestões de melhoria: os
aspectos pessoais devem incluir a avaliação da capacidade comunicativa e os
aspectos normativos devem ser avaliados, por ocasião da elaboração do relatório.
Análise explicativa: No âmbito dos aspectos pessoais, entende-se que as
dificuldades, encontradas pelos educadores, na atribuição de notas, procedem, pois
o Formulário não descreve cada aspecto em um mesmo formato. Também se
observa que, quando citados, os atributos a serem avaliados não são decodificados
devidamente. Quanto aos aspectos técnicos, entende-se que não há dubiedade na
apresentação deles, mas, sim, inadequação da redação. Ao invés de apresentarem
as capacidades requeridas ao educador, os aspectos técnicos devem discriminar as
habilidades e comportamentos necessários à função. O entendimento de que as
categorias e enunciados técnicos e normativos são abrangentes limita os
educadores a expressarem opiniões, que é o que se busca conhecer, a partir da
avaliação (padrão atenção ao educador).
 Propósitos comunicados
Os resultados da Tabela 2 ressaltam que os educadores foram unânimes em
afirmar que é importante conhecer o propósito da avaliação (item 3), muito embora
tenham ressaltado que o mesmo não está claramente enunciado (item 2), impedindo
o atendimento ao padrão. Neste sentido, convém destacar que o desconhecimento
da finalidade da avaliação, por dificultar a precisão das respostas dos educadores,
traz prejuízos ao processo avaliativo institucional.
Na parte qualitativa do instrumento, nenhum educador registrou qualquer
informação, impedindo a elaboração da síntese da análise de conteúdo e da análise
explicativa.
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 Informação relevante
O aspecto que avaliou atendimento ao padrão permitiu ao estudo constatar
que, segundo a maioria dos especialistas (13, em 17), as informações registradas no
Formulário ajudam a identificar as necessidades de treinamento (item 4, Tabela 2).
Com isto, fica evidenciado o atendimento ao padrão informação relevante.
Síntese da análise de conteúdo: Houve diversidade de posicionamento dos
educadores quanto à possibilidade de as informações, registradas no Formulário,
auxiliarem, ou não, na identificação de suas necessidades de treinamento e
capacitação. Para uns, as informações servem para tal; para outros, nem sempre,
sobretudo se geradas a partir de aspectos amplos. Neste sentido, percebe-se uma
contradição entre este resultado e o julgamento expresso na parte quantitativa do
Formulário (Tabela 2). Um dos educadores apontou o pouco tempo destinado à
avaliação como fator dificultador à identificação de tais necessidades.
Análise explicativa: Considerando-se que este padrão busca a geração de
informações que evidenciem as necessidades emergentes dos educadores, e que
as críticas por eles apontadas são procedentes, um encaminhamento possível seria
analisar a amplitude de cada aspecto avaliado e o tempo reservado à avaliação.
A Tabela 3, por meio itens 5 e 6, refere-se, respectivamente, aos padrões
informação válida e informação fidedigna.
Tabela 3 – Nível de atendimento do Formulário aos padrões informação válida e informação
fidedigna, frente à pertinência das informações e à inexistência de dúvidas no
preenchimento
Aspectos Avaliados
5. O resultado da avaliação gera informações pertinentes ao seu
propósito.
6. Inexistência de dúvidas quanto ao preenchimento do formulário.

Níveis de
Atendimento
A
NA
12

5

14

3

Fonte: A autora (2014).

 Informação Válida
Os dados referentes ao item 5 (Tabela 3) mostram que, na opinião dos
educadores, os resultados da avaliação não geram informações pertinentes ao
propósito da avaliação, o que leva ao não atendimento do padrão. A consistência
deste resultado é evidente: de um lado, os educadores informaram não ter clareza
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acerca do propósito da avaliação (item 2, Tabela 2), e de outro, da congruência
entre o seu julgamento e o referido propósito (item 5).
Síntese da análise de conteúdo: Duas razões justificam porque as
informações decorrentes da avaliação não são pertinentes, segundo a opinião dos
educadores: desconhecimento do propósito da avaliação e do uso atribuído aos
seus resultados.
Análise explicativa: O padrão informação válida preconiza congruência entre
as informações levantadas pela avaliação e seu propósito. No caso, entende-se que
o desconhecimento do propósito da avaliação de desempenho dos educadores faz
com que os profissionais não possam avaliar a pertinência da informação fornecida,
o que justifica a postura de cautela que adotam em relação a ela.
 Informação Fidedigna
Na Tabela 3, um único aspecto buscou saber se os educadores têm dúvidas
acerca do preenchimento do Formulário (item 6). A inexistência de dúvidas,
declarada pela maioria dos profissionais (14, em 17), comunica o atendimento ao
padrão. Neste sentido, importa destacar que, muito embora os educadores
desconheçam o propósito do Formulário, afirmam haver clareza na informação por
ele buscada.
Síntese da análise de conteúdo: Há dúvidas entre os educadores acerca do
preenchimento do Formulário. Três grupos de argumentos foram relacionados: as
avaliações são dotadas de particularidades; o nível de aprofundamento de cada
avaliação precisa ser conhecido; os aspectos avaliados devem ser compreendidos,
a exemplo do que se refere à capacidade de atender às situações de conflito não
previstas durante a avaliação.
Análise explicativa: O padrão informação fidedigna estabelece que os
procedimentos adotados na avaliação devam permitir a coleta de informações
consistentes. Contudo, as dúvidas apresentadas pelos educadores afetam ou
podem afetar a consistência das informações. No caso, os grupos de argumentos
apresentados na síntese da análise de conteúdo podem facilitar a Instituição
formadora a implementar medidas reparadoras.

40

4.2 IDENTIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 Explicitação de Saberes, Fazeres e Posturas
Na Tabela 4, o grupo de itens 9a a 9f aborda informações referentes ao
padrão em estudo.
Tabela 4 – Nível de atendimento do Formulário ao padrão explicitação de saberes, fazeres e
posturas, frente aos aspectos pessoais
Aspectos Avaliados
9a. O formulário apresenta de forma clara o aspecto pessoal
Apresentação.
9b. O formulário apresenta de forma clara o aspecto pessoal
Pontualidade.
9c. O formulário apresenta de forma clara o aspecto pessoal Postura.
9d. O formulário apresenta de forma clara o aspecto pessoal
Responsabilidade.
9e. O formulário apresenta de forma clara o aspecto pessoal
Relacionamento com a equipe CBA.
9f.
O formulário apresenta de forma clara o aspecto pessoal
Relacionamento com a equipe da instituição avaliada.

Níveis de
Atendimento
A
NA
14
3
14

3

13
13

4
4

15

2

14

3

Fonte: A autora (2014).

Os dados da Tabela 4 evidenciam que o Formulário apresenta, de forma
clara, todos os aspectos pessoais avaliados: Apresentação, Pontualidade, Postura,
Responsabilidade, Relacionamento com as equipes do CBA e da instituição
avaliada, confirmando o atendimento ao padrão.
Síntese da análise de conteúdo: Na parte aberta do instrumento, dois
educadores informaram que os aspectos relacionamento com a equipe CBA,
apresentação e pontualidade carecem de maior clareza. Admitiram que esta
limitação dificulte a mensuração e/ou avaliação destes aspectos. Informaram
também que, devido à falta de clareza, a avaliação falha por excesso de
subjetividade.
Análise explicativa: É inerente a este padrão que a avaliação explicite os
conhecimentos, habilidades e atitudes envolvidos no processo. Em relação aos três
aspectos destacados na síntese da análise de conteúdo, as críticas dos educadores
procedem. No Formulário, por exemplo, a descrição do aspecto apresentação é
imprecisa porque não se define com clareza o que se nomeia “traje adequado e
discreto (roupa social)”. Do mesmo modo, no aspecto pontualidade, não é
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especificada a abrangência da expressão “horários determinados”. Em relação ao
aspecto relacionamento com a equipe CBA, a autora, por sua experiência como
educadora em saúde do CBA, pode apontar que a dificuldade dos educadores esteja
atrelada à decodificação dos termos “participativo e colaborativo”, bem como às
circunstâncias em que a participação e a colaboração devam ser consideradas na
avaliação.
Os itens 10a a 10f (Tabela 5) também dizem respeito ao padrão Explicitação
de Saberes, Fazeres e Posturas.
Tabela 5 – Nível de atendimento do Formulário ao padrão explicitação de saberes, fazeres e
posturas, frente aos aspectos técnicos
Aspectos Avaliados
10a. O formulário apresenta de forma clara o aspecto técnico sobre o
conhecimento do manual e dos padrões.
10b. O formulário apresenta de forma clara o aspecto técnico
capacidade de atender as situações de conflito não previstas.
10c. O formulário apresenta de forma clara o aspecto técnico
capacidade de relacionar capítulos, padrões e elementos de
mensuração.
10d. O formulário apresenta de forma clara o aspecto técnico elaborar
e conduzir os rastreadores conforme indicados pelo líder.
10e. O formulário apresenta de forma clara o aspecto técnico
capacidade de elaborar e conduzir perguntas sobre os
capítulos, padrões e elementos de mensuração do manual.
10f. O formulário apresenta de forma clara o aspecto técnico planejar
e conduzir as atividades programadas.

Níveis de
Atendimento
A
NA
13

4

10

7

14

3

14

3

14

3

15

2

Fonte: A autora (2014).

A Tabela 5 mostra que cinco dos seis aspectos técnicos avaliados atendem o
padrão em pauta, a saber: conhecimento do manual e padrões; capacidade de
relacionar capítulos, padrões e elementos de mensuração; capacidade de elaborar e
conduzir os rastreadores; capacidade de elaborar e conduzir perguntas sobre os
capítulos, padrões e elementos de mensuração; e capacidade de planejar e conduzir
as atividades programadas. A única exceção coube à “capacidade de atender às
situações de conflito e não previstas”. A experiência profissional da autora permite
considerar a importância de os treinamentos abordarem, por meio de situações
pedagógicas, o aspecto em questão, pois o processo formativo pode ajudar na
formação de estruturas cognitivas e afetivo emocionais, dando suporte aos
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educadores para lidar com situações de conflito, com maiores desenvoltura e
propriedade.
Síntese da análise de conteúdo: Os aspectos capacidade de atender às
situações de conflito e não previstas durante a avaliação; capacidade de estabelecer
o correlacionamento entre os capítulos, padrões e elementos de mensuração frente
os achados; capacidade de elaborar e conduzir perguntas relacionadas aos
capítulos/padrões/elementos de mensuração foram considerados pouco claros pelos
educadores, interferindo na qualidade de suas respostas.
Análise explicativa: A análise dos três aspectos citados pelos educadores na
síntese da análise de conteúdo reiterou as fragilidades apontadas na apresentação
deles e na de suas descrições. A revisão redacional é o procedimento técnico capaz
de contribuir para que se procedam aos ajustes cabíveis.
A seguir, a Tabela 6, por meio dos itens 11a a 11c, mostra o julgamento dos
educadores quanto aos aspectos normativos frente ao padrão explicitação de
saberes, fazeres e posturas.
Tabela 6 – Nível de atendimento do Formulário ao padrão explicitação de saberes, fazeres e
posturas, frente aos aspectos normativos
Aspectos Avaliados
11a. O formulário apresenta de forma clara o aspecto normativo
capacidade de conhecer e fazer cumprir as políticas e
procedimentos estabelecidos.
11b. O formulário apresenta de forma clara o aspecto normativo
capacidade de articular com a liderança da instituição a
adequada condução das atividades.
11c. O formulário apresenta de forma clara o aspecto normativo
capacidade de cumprir as atividades, conforme definidas na
agenda.

Níveis de
Atendimento
A
NA
11

6

13

4

15

2

Fonte: A autora (2014).

Por meio da Tabela 6, evidencia-se que dois dos aspectos atendem o padrão:
capacidade de articular com a liderança da instituição a adequada condução das
atividades (item 11b) e a capacidade de cumprir as atividades, conforme definidas
na agenda (item 11c). O aspecto normativo capacidade de conhecer e fazer cumprir
as políticas e procedimentos estabelecidos foi considerado como não atendido.
Assim, fica sublinhada a necessidade de a Instituição formadora reiterar, junto ao
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segmento de educadores em saúde, as suas políticas e os modos de agir
considerados capazes de levá-las a efeito.
Síntese da análise de conteúdo: Segundo os educadores, a falta de clareza, a
imprecisão redacional e a amplitude dos aspectos normativos dificultam a apreensão
de seus sentidos e, consequentemente, a avaliação. Houve sugestão de que o
aspecto capacidade de conhecer e fazer cumprir as políticas e procedimentos
estabelecidos ficasse restrito à avaliação do lider da equipe.
Análise explicativa: O teor do padrão explicitação de saberes, fazeres e
posturas pressupõe a explicitação dos conhecimentos, habilidades e atitudes
envolvidos no processo. Julgar aspectos frente ao padrão requer o pleno
entendimento daquilo que o padrão comunica. O estudo analítico dos aspectos
apreciados apontou para a necessidade de revisão desses aspectos e de suas
descrições, considerando válidas as críticas apresentadas pelos educadores.
 Processos e Produtos Significativos
Na Tabela 7 há informações relativas ao padrão processos e produtos
significativos, a partir do grupo de itens 12a a 12c.
Tabela 7 – Nível de atendimento do Formulário ao padrão processos e produtos
significativos
Aspectos Avaliados
12a. Os resultados têm sido usados no aprimoramento dos
profissionais nos aspectos pessoais.
12b. Os resultados têm sido usados no aprimoramento dos
profissionais nos aspectos técnicos.
12c. Os resultados têm sido usados no aprimoramento dos
profissionais nos aspectos normativos.

Níveis de
Atendimento
A
NA
10

7

11

6

10

7

Fonte: A autora (2014).

Como mostra a Tabela 7, o padrão não foi atendido em nenhum dos aspectos
avaliados. Portanto, na opinião dos educadores, os resultados das avaliações não
têm sido usados no processo de aprimoramento pessoal, técnico e normativo.
Síntese da análise de conteúdo: Parte dos educadores admite que os
resultados da avaliação tenham sido usados em favor do aprimoramento dos
profissionais quanto aos aspectos pessoal e técnico; outra parte, em favor dos
aspectos técnicos e normativos. Há educadores em saúde (3, em 17) que
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desconhecem como os resultados das avaliações são revertidos em favor da
melhoria de suas qualificações.
Análise explicativa: O atendimento ao padrão em estudo requer que a
avaliação gere informações que sirvam ao aprimoramento dos processos e produtos
relacionados à utilização do instrumento. A identificação das necessidades de
treinamento e capacitação é o foco da avaliação de desempenho. Desta forma, as
dúvidas dos educadores necessitam ser sanadas, de modo que possam vir a
perceber as estreitas relações entre as ações formativas e os dados coletados nas
avaliações.
 Natureza da Informação
A Tabela 8 apresenta o julgamento do Formulário em relação ao padrão
Natureza da Informação (itens 7a, 7b e 8), da categoria adequação.
Tabela 8 – Nível de atendimento do Formulário ao padrão natureza da informação
Aspectos Avaliados
7a. O cabeçalho orienta de forma clara o modo como deve ser
preenchido.
7b. O cabeçalho orienta de forma clara o registro de informações
precisas.
8. As orientações gerais facilitam o correto preenchimento do
formulário.

Níveis de
Atendimento
A
NA
14

3

13

4

10

7

Fonte: A autora (2014).

A análise da Tabela 8 indica que dois dos três aspectos apresentados
atendem o padrão de adequação natureza da informação, pois o cabeçalho orienta,
com clareza, tanto o modo pelo qual deve ser preenchido (item 7a), quanto o registro
de informações precisas (item 7b). O terceiro aspecto, referente às orientações para
facilitar o correto preenchimento do Formulário (item 8), não atende o padrão,
segundo o julgamento dos educadores (10, em 17).
Síntese da análise de conteúdo: Na parte aberta do instrumento evidencia-se
uma contradição com o julgamento registrado na parte quantitativa (tabela 7). Os
educadores em saúde apontaram que o cabeçalho não orienta, de maneira clara, o
seu preenchimento nem o registro preciso das informações. Quanto às orientações
gerais, entendem que não esclarecem acerca da atribuição de notas (fracionadas).
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Sugerem que as orientações situem as qualidades e competências esperadas como
parâmetro da avaliação.
Análise explicativa: Considerando que o padrão requer informações claras,
precisas e compatíveis com o propósito da avaliação, a análise explicativa aponta
para a importância de o cabeçalho e as instruções gerais serem revisadas quanto a
atributos diversos, a exemplo da clareza e precisão redacionais, suficiência das
informações e diagramação do Formulário, a despeito da avaliação positiva do nível
de atendimento.
 Informação Fidedigna
A Tabela 9 apresenta resultados relacionados aos itens 13a, 13b e 14, que
dizem respeito ao padrão informação fidedigna.
Tabela 9 – Nível de atendimento do Formulário ao padrão informação fidedigna, frente às
colunas auto avaliação, nota final e total de pontos
Aspectos Avaliados
13a. As informações fornecidas em relação aos aspectos pessoais,
técnicos e normativos são suficientes para o preenchimento
da coluna autoavaliação.
13b. As informações fornecidas em relação aos aspectos pessoais,
técnicos e normativos são suficientes para o preenchimento
da coluna nota final.
14. As informações são claras para orientar o preenchimento
preciso da coluna total de pontos.

Níveis de
Atendimento
A
NA
14

3

12

5

11

6

Fonte: A autora (2014).

A leitura da Tabela 9 evidencia que apenas um dos três aspectos avaliados
(item 13a) atende o padrão. No tocante aos aspectos que se referem à suficiência
(item 13b) e à clareza (item 14) das informações, tendo em vista o preenchimento
das colunas nota final e total de pontos, constata-se o não atendimento ao padrão.
Síntese da análise de conteúdo: Não há consenso entre os educadores sobre
a suficiência da informação fornecida, para o preciso preenchimento das colunas de
auto avaliação e nota final. Também não há entendimento comum quanto à clareza
das informações para orientar o preciso preenchimento da coluna total de pontos
haja vista o registrado na parte aberta do instrumento.
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Análise explicativa: O padrão informação fidedigna determina que os
procedimentos adotados na avaliação permitam a coleta de informações
consistentes. Frente às exigências constantes dos itens 13a, 13b e 14, a análise dos
três aspectos reafirma as críticas dos educadores: os atributos linguísticos não se
fazem presentes na medida desejada.

4.3 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
 Natureza da Informação
Na categoria adequação, o único aspecto apreciado pelos educadores disse
respeito à avaliação da clareza das alternativas de resposta do formulário (item 16).
Em relação a ele, 13 dos 17 posicionaram-se favoravelmente ao padrão,
evidenciando o seu atendimento.
Síntese da análise de conteúdo: Na parte aberta do instrumento, os
educadores registraram que as alternativas de resposta são claras.
Análise explicativa: Entende-se que a redação das opções de resposta é
clara, porém, a segunda delas deve assumir formato que facilite o registro dos
aspectos em que o educador carece de treinamento.
 Comunicação
Segundo os educadores, nas avaliações de desempenho, o grau atribuído
aos avaliados expressa o consenso da equipe (ítem 15). A alta concordância entre
os educadores em saúde (15, em 17) evidencia o atendimento ao padrão.
Síntese da análise de conteúdo: Na opinião dos educadores, são três os
fatores que interferem na atribuição do grau de desempenho: tempo disponível para
a avaliação, postura do líder em relação à condução do processo e grau de
profundidade da discussão.
Análise

explicativa:

Entende-se

que

as

contribuições

apresentadas

pelos

educadores, na avaliação do aspecto em pauta, consistem em julgamentos de
elevada propriedade e precisão. Por esse motivo, caberia à Instituição avaliadora
considerar a sua incorporação.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 CONCLUSÕES
As conclusões da presente avaliação foram estabelecidas a partir da
construção de respostas à questão avaliativa, que buscou saber em que medida o
Formulário Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação atende aos padrões
de utilidade, adequação e precisão.
No tocante aos aspectos gerais, o Formulário atendeu integralmente os
padrões (a) de utilidade informação relevante e (b) de precisão, informação
fidedigna. Os padrões de utilidade atenção ao educador e propósitos comunicados
foram parcialmente atendidos e o padrão de precisão informação válida, não
atendido.
Na segunda parte do Formulário, identificação e critérios de avaliação, os
padrões (a) de utilidade explicitação de saberes, fazeres e posturas, (b) de
adequação natureza da informação e (c) de precisão informação fidedigna foram
atendidos parcialmente. O Formulário, entretanto, não atendeu o padrão de utilidade
processos e produtos significativos.
Na parte relativa aos resultados da avaliação, o Formulário atendeu
integralmente os padrões de precisão comunicação e de adequação natureza da
informação.
Sob o ponto de vista do atendimento aos padrões, as conclusões do estudo
passam a ser mostradas por meio de tabelas: “método estatístico sistemático de
apresentar dados em colunas [que] facilita, ao leitor, a compreensão rápida”
(MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 39), evidenciando nova perspectiva (Tabelas 10, 11
e 12).
Tabela 10 – Formulário: atendimento a padrões de Utilidade
Parte do Formulário

Aspectos Gerais
Identificação e Critérios de
Avaliação
Fonte: A autora (2014).

Padrões
Atenção ao Educador
Propósitos Comunicados
Informação Relevante
Explicitação de Saberes, Fazeres e
Posturas
Processos e Produtos Significativos

Níveis de
Atendimento
A
AP
NA
X
X
X
X
X
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Tabela 11 – Formulário: atendimento a padrão de Adequação
Parte do Formulário

Identificação e Critérios de
Avaliação

Padrões

Níveis de
Atendimento
A
AP
NA
X

Natureza da Informação

Resultados da Avaliação

X

Fonte: A autora (2014).

Tabela 12 – Formulário: atendimento a padrões de Precisão
Parte do Formulário

Padrões

Aspectos Gerais

Informação Válida

Identificação e Critérios de
Avaliação

Informação Fidedigna

Resultados da Avaliação

Níveis de
Atendimento
A
AP
NA
X
X

Comunicação

X

X

Fonte: A autora (2014).

5.2 RECOMENDAÇÕES
Considerando que padrões de avaliação não apenas orientam o julgamento
de processos, produtos e serviços, mas também o seu contínuo aprimoramento,
recomenda-se a concentração de esforços, por parte da Instituição avaliadora, para
que o Formulário avance no sentido da qualidade. Desta forma, sugere-se que, após
ajustes, o Formulário seja submetido à avaliação que se configure como formativa e
interna. Formativa porque é a modalidade de avaliação que contribui para o
refinamento dos objetos, em processo, que se avaliam. Interna porque, no caso, a
avaliação envolve conhecimentos, habilidades e atitudes específicos envolvidos na
prática dos educadores.
Recomenda-se que sejam consultados profissionais das áreas de Avaliação,
especificamente Construção de Instrumentos de Medida e Avaliação, de Educação,
Língua Portuguesa e Comunicação, tendo em vista o aprimoramento do formulário
ou a construção de nova versão. No âmbito destas discussões, sugere-se que sejam

49

observados, por exemplo, explicitação do propósito da avaliação; atenção às
características técnicas da modalidade de instrumento selecionada; listagem das
habilidades, conhecimentos e atitudes necessários à função; delimitação da
abrangência das categorias e enunciados, seguida de apresentação objetiva; análise
de quesitos linguísticos como precisão, clareza, suficiência da informação;
cientificação dos educadores quanto ao uso dos resultados da avaliação.
Recomenda-se a realização de eventos voltados aos educadores em saúde
para que se apropriem, em profundidade, dos aspectos pessoais, técnicos e
normativos do Formulário e, a partir deles, atribuam sentido às ações de treinamento
e capacitação e à política institucional que lhes dá suporte.
Recomenda-se que a avaliação orientada por padrões seja estendida a outros
instrumentos e materiais de apoio às ações dos educadores em saúde, do CBA,
tendo em vista o aprimoramento das práticas profissional e institucional desejadas.
Recomenda-se que a Instituição formadora proceda ao levantamento de
instrumentos com finalidades similares àqueles que se utiliza, tendo em vista o
refinamento técnico e de conteúdo do instrumental que sustenta as suas atividades
meio e fim.
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APÊNDICE A - Avaliação do Formulário Avaliação de Desempenho dos
Educadores de Avaliação da CEDUC/CBA

Prezado (a) colega,
A minha dissertação no curso de Mestrado Profissional em Avaliação, da Fundação
Cesgranrio, refere-se ao formulário utilizado para avaliação de desempenho dos
educadores. Neste sentido, desenvolvi um instrumento cuja finalidade é avaliar o
formulário “Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação versão julho/2013”.
Sua participação é fundamental neste processo, por isto conto com a sua
colaboração.
Rima Farah
___________________________________________________________________
Instruções:
Leia, atentamente, cada questão abaixo e assinale a resposta que melhor expressa
o seu ponto de vista.
Não há necessidade de se identificar.
ASPECTOS GERAIS
1. Na sua opinião o formulário facilita ao educador expressar suas opiniões acerca:
Sim
Não
dos aspectos pessoais avaliados?


dos aspectos técnicos avaliados?





dos aspectos normativos avaliados?





Comente sua resposta:

2. O formulário apresenta claramente o propósito da avaliação a que se destina?


Sim



Não

Comente sua resposta:
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3. Você considera importante conhecer o propósito da avaliação?
 Sim


Não

Por quê?

4. Durante os processos de auto e hetero avaliação, as informações registradas no
formulário ajudam a identificar as necessidades de treinamento/capacitação do
educador?
 Sim


Não

Comente sua resposta:

5. O resultado da avaliação gera informações pertinentes ao seu propósito?


Sim



Não

Comente sua resposta:

6. Você tem tido dúvidas quanto ao preenchimento do formulário?
 Sim


Não

Se a resposta for “Sim”, quais:
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IDENTIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
Observe a figura a seguir responda a questão 7:
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EDUCADOR DE AVALIAÇÃO

versão julho/2013

EDUCADOR (A) AVALIADO (A):
EQUIPE - INDICAR O EDUCADOR LÍDER
(No caso da presença de mais de um profissional por categoria utilizar as linhas imediatamente abaixo)
MÉDICO (A):
ENFERMEIRO (A):

ADMINISTRADOR (A):

NOME DA INSTITUIÇÃO:
( ) DIAGNÓSTICA

( ) EDUCAÇÃO

DATA DA AVALIAÇÃO _____/____/_____ à _____/_____/_____
( ) SIMULADA

( ) MANUTENÇÃO ( ) ESPECÍFICA

7. Em sua opinião, este cabeçalho orienta, de forma clara:
o modo como deve ser preenchido ?
o registro de informações precisas?

Sim


Não






Comente sua resposta:

Observe a figura a seguir, e responda a questão 8:
Abaixo está definido um conjunto de critérios de características desejáveis. Analise cada uma delas e atribue uma conceituação ao
avaliado.

8. Em sua opinião, as orientações gerais para preenchimento do formulário são
claras o suficiente para facilitar o correto preenchimento do instrumento?
 Sim


Não

Comente sua resposta:
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Responda as questões 9, 10, 11 12 e 13, que se relacionam à avaliação dos
aspectos pessoais, técnicos e normativos considerados na atividade profissional do
educador:
9. Avalie a clareza de cada um dos ASPECTOS PESSOAIS apresentados no
formulário.
No caso de respostas negativas, apresente seus comentários
Sim
Não
Apresentação


Pontualidade





Postura





Responsabilidade





Relacionamento com a equipe CBA





Relacionamento com os profissionais da instituição avaliada





Comente suas respostas negativas:

10. Avalie a clareza de cada um dos ASPECTOS TÉCNICOS apresentados no
formulário.
No caso de respostas negativas, apresente seus comentários
Sim
Não
Conhecimento do manual e padrões aplicáveis.


Capacidade de atender as situações de conflito e não previstas


durante a avaliação.
Capacidade de estabelecer o correlacionamento entre os
capítulos, padrões e elementos de mensuração frente os


achados.
Capacidade de selecionar e conduzir os rastreadores conforme
capítulos/padrõesqelementos de mensuração indicados pelo


líder
Capacidade de elaborar e conduzir perguntas relacionadas aos


capítulos/padrões/elementos de mensuração.
Capacidade
de
esclarecer/orientar
dúvidas/questões


apresentadas pelos profissionais da instituição avaliada.
Capacidade de planejar e conduzir as atividades programadas.
Comente suas respostas negativas:
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11. Avalie a clareza de cada um dos ASPECTOS NORMATIVOS apresentados no
formulário.
No caso de respostas negativas, apresente seus comentários
Sim
Não
Capacidade de conhecer e fazer cumprir as políticas e


procedimentos estabelecidos pelo CEDUC/GPP.
Capacidade de articular com a liderança da instituição a


adequada condução das atividades programadas.
Capacidade de cumprir regularmente as atividades, conforme


definido na agenda.
12. Em sua opinião, os resultados da avaliação têm sido usados em favor do
aprimoramento dos profissionais avaliados quanto aos aspectos pessoais,
técnicos e normativos?
No caso das respostas negativas, apresente seus comentários.
Sim
Não
Aspectos Pessoais


Aspectos Técnicos





Aspectos Normativos





Comente suas respostas negativas:

13. As informações fornecidas no formulário, relativas à descrição dos aspectos
pessoais, técnicos e normativos, são suficientes para o preenchimento preciso
das colunas Auto Avaliação e Nota Final:
Sim
Não
Auto Avaliação


Nota Final
Comente sua resposta:
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Observe a figura a seguir, que mostra a área da totalização de pontos do formulário,
e responda a questão 14:
TOTAL DE PONTOS
(

)

8,1 à 10,0

EXCELENTE

(

)

6,1 à 8,0

BOM

(

)

4,1 à 6,0

REGULAR

(

)

até 4,0

INSUFICIENTE

Na maioria das vezes supera o esperado. Seu desempenho
é observado e destacado por todos os envolvidos.
Geralmente alcança os objetivos de forma esperada.
De forma geral os objetivos são alcançados de forma
parcial.
Na maioria das vezes o objetivo não é alcançável.

Critério de Pontuação e Conceituação: A nota final é o somatório das notas dividido pelo nº de itens.

14. As informações do formulário, no que se referem ao Total de Pontos, são claras
de modo a orientar o preenchimento preciso desta coluna?
 Sim
 Não
Comente sua resposta:

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
15. De modo geral, o grau atribuído ao desempenho do educador expressa o
consenso da equipe?
 Sim
 Não
Comente sua resposta:

Observe a figura a seguir responda a questão 16:
Considerando os aspectos acimas asinalados, o CONSULTOR está :
( ) Apto a participar de uma nova avaliação.
( ) Antes de uma nova avaliação, necessita de ação de capacitação nos aspectos mencionados:

16. Em sua opinião, as alternativas de resposta são claras?
 Sim
 Não
Comente sua resposta:

ANEXO
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ANEXO A – Formulário de Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação
Avaliação de Desempenho Educador de Avaliação
versão julho/2013
EDUCADOR (A) AVALIADO (A):
EQUIPE - INDICAR O EDUCADOR LÍDER
(No caso da presença de mais de um profissional por categoria utilizar as linhas
imediatamente abaixo)
MÉDICO (A):

ENFERMEIRO (A):

ADMINISTRADOR (A):

NOME DA INSTITUIÇÃO:
DATA DA AVALIAÇÃO _____/____/_____ à _____/_____/_____
( ) DIAGNÓSTICA ( ) EDUCAÇÃO ( ) SIMULADA
( ) MANUTENÇÃO ( ) ESPECÍFICA
Abaixo está definido um conjunto de critérios de características desejáveis. Analise cada
uma delas e atribue uma conceituação ao avaliado.
O instrumento deverá ser preenchido ao término da avaliação pelos Consultores da equipe,
de forma coletiva. Basta o Líder validar o documento. Após preenchido deverá ser entregue
em mãos na Secretaria de Educação na sede do CBA.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - Notas de 0 à 10
I - ASPECTOS PESSOAIS
A) APRESENTAÇÃO:
apresenta-se de com traje
adequado e discreto (roupa
social).
B) PONTUALIDADE: cumpre
com os horários determinados.
C) POSTURA: discreto, cordial,
disciplinado e educado.
D) RESPONSABILIDADE:
maneira consciente com a qual
desempenha suas funções,
respondendo legal e moralmente
pelos seus atos.

AUTO
AVALIAÇÃO

NOTA
FINAL

COMENTÁRIOS
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E) RELACIONAMENTO COM
EQUIPE CBA: capacidade de se
relacionar de modo participativo e
colaborativo.
F) RELACIONAMENTO COM OS
PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO:
capacidade de se relacionar de modo
participativo e colaborativo.

II - ASPECTOS TÉCNICOS
A) CONHECIMENTO DO
MANUAL/PADRÕES APLICÁVEIS:
demonstra conhecimento e
entendimento dos padrões e dos
elementos de verificação.
B) CAPACIDADE DE ATENDER AS
SITUAÇÕES DE CONFLITO E NÃO
PREVISTAS DURANTE A
AVALIAÇÃO: capacidade de
perceber situações problemáticas e
propor soluções adequadas.
C) CAPACIDADE DE
ESTABELECER O
CORRELACIONAMENTO ENTRE
OS CAPÍTULOS, PADRÕES E
ELEMENTOS DE MENSURAÇÃO
FRENTE OS ACHADOS: capacidade
com que tem de identificar os
padrões, elementos e associá-los aos
achados.
D) CAPACIDADE DE SELECIONAR
E CONDUZIR OS RASTREADORES
CONFORME
CAPÍTULOS/PADRÕES/ELEMENTO
S DE MENSURAÇÃO INDICADOS
PELO LÍDER: habilidade de conduzir
os rastreadores de maneira a obter
informações relevantes e necessárias.
E) CAPACIDADE DE ELABORAR E
CONDUZIR AS PERGUNTAS
RELACIONADAS AOS
CAPÍTULOS/PADRÕES/ELEMENTO
S DE MENSURAÇÃO: habilidade em
elaborar perguntas aos profissionais
da instituição, relacionados aos
padrões/elementos de mensuração.

AUTO
AVALIAÇÃO

NOTA
FINAL

COMENTÁRIOS
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F) CAPACIDADE DE
ESCLARECER/ORIENTAR
DÚVIDAS/QUESTÕES
APRESENTADAS PELOS
PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO
AVALIADA: habilidade em responder
de forma clara e objetiva as
dúvidas/questões apresentadas pela
instituição.
G) CAPACIDADE DE PLANEJAR E
CONDUZIR AS ATIVIDADES
PROGRAMADAS: habilidade de
planejar e conduzir as atividades
mesmo diante de demandas.

III - ASPECTOS NORMATIVOS

AUTO
AVALIAÇÃO

NOTA
FINAL

COMENTÁRIOS

A) CAPACIDADE DE CONHECER E
FAZER CUMPRIR AS POLÍTICAS E
PROCEDIMENTOS
ESTABELECIDOS PELO
CEDUC/GPP: tem um bom nível
teórico e de procedimentos, normas e
políticas internas necessárias para
exercer suas atividades.
B) CAPACIDADE DE ARTICULAR
COM A LIDERANÇA DA
INSTITUIÇÃO A ADEQUADA
CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES
PROGRAMADAS: habilidade de
interagir e manter um bom
relacionamento com a equipe e o
líder. Busca alternativas e contribui
para a atuação positiva da equipe.
C) CAPACIDADE DE CUMPRIR
REGULARMENTE AS ATIVIDADES,
CONFORME DEFINIDO NA
AGENDA: habilidade em cumprir
prazos e solicitações definidos pelo
Líder.
TOTAL DE PONTOS
(

)

8,1 à 10,0

EXCELENTE

(

)

6,1 à 8,0

BOM

(

)

4,1 à 6,0

REGULAR

Na maioria das vezes supera o esperado. Seu
desempenho é observado e destacado por todos os
envolvidos.
Geralmente alcança os objetivos de forma esperada.
De forma geral os objetivos são alcançados de
forma parcial.
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(

)

até 4,0

INSUFICIENTE

Na maioria das vezes o objetivo não é alcançável.

Critério de Pontuação e Conceituação: A nota final é o somatório das notas dividido pelo nº
de itens.
PONTOS POSITIVOS:

PONTOS NEGATIVOS:

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:

Considerando os aspectos acimas asinalados, o CONSULTOR está :
( ) Apto a participar de uma nova avaliação.
( ) Antes de uma nova avaliação, necessita de ação de capacitação nos aspectos
mencionados:
Assinatura do Avaliado:
Assinatura do Avaliador:
Data:

