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Resumo: A significativa expansão da educação superior brasileira tem promovido 

questionamentos acerca da qualidade da educação oferecida, em analogia as reestruturações 

curriculares e alterações no processo avaliativo. Atualmente, o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), enquanto parte integrante do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) determina o desempenho dos alunos em relação 

aos conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), às 

habilidades e competências que os estudantes são capazes de demonstrar sobre temas, 

inclusive, exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira, 

mundial e a outras áreas do conhecimento. Igualmente aos demais profissionais da saúde, o 

farmacêutico assume uma formação mais ampla a partir das Diretrizes do Curso de Farmácia, 

com perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo. Ao instrumento avaliativo ENADE cabe 

refletir essa tendência, tendo como foco o processo no qual se constituem e o contexto de 

ensino e aprendizagem no qual se configuram. Este trabalho teve como objetivo analisar a 

opinião de professores, alocados a cursos de Farmácia, em relação ao ENADE. Desenvolveu-

se um estudo transversal, exploratório, descritivo, de caráter quali-quantitativo. Através do 

Sistema Qualtrics, uma plataforma digital de organização e coleta de dados, foram elaborados 

questionários, distribuídos aos professores dos Cursos de Farmácia de Instituições de Ensino 

Superior (IES), públicas e privadas, do estado do Rio Grande do Sul. A participação de 168 

docentes foi submetida à Análise Textual Discursiva, que compõe o corpus deste trabalho. A 

classificação das respostas revelou que 28% dos professores (47/168) apresentaram opinião 

favorável ao método avaliativo; 45,2% (76/168) opinião moderada; 14,3% (24/168) foram 

indiferentes e 12,5% (21/168) desfavoráveis. Dada à complexidade do sistema SINAES, que 

busca avaliar cursos e instituições e que, para fazê-lo, utiliza-se também, mas não só, das 

informações geradas pelos estudantes através do ENADE, desencadeiam-se manifestações 

favoráveis e críticas severas, cujo sucesso depende do comprometimento de todos os sujeitos 

envolvidos. Considerando que o sistema está em construção e assim deve permanecer para 

manter-se atual através dos tempos, a opinião dos envolvidos e o constante monitoramento 

são cruciais para que o instrumento de aferição promova a qualificação constante da educação 

superior. 
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Em paralelo ao contexto avaliativo da qualidade, inquietações no cenário da formação 

superior permearam aspectos estruturantes, que culminaram na consolidação das propostas de 

reestruturações curriculares. Historicamente, a dinâmica da organização e produção do ensino 

foi repensada em seu sentido mais amplo, exigindo um novo perfil de profissional a ser 

formado: mais crítico, humanista, reflexivo e ético (BRASIL, 2002). 

Tal concepção associou as transformações da esfera da educação ao âmbito da saúde, 

submetido a um significativo processo de reforma. Segundo Ceccim; Feuerwerker (2004), as 

modificações das práticas de saúde e constituição profissional repercutiram diretamente nas 

Instituições de Ensino Superior (IES), a fim de contemplar uma formação que se remeta o 

meio social no qual o profissional está inserido (MISSAKA; RIBEIRO, 2009).  

Como exemplo toma-se o farmacêutico, que igualmente aos demais profissionais da 

saúde, assume a construção de um conhecimento mais amplo a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia (DCNF) (BRASIL, 2002). A definição do perfil 

generalista, cuja proposta inicial de formação fortemente tecnicista passa a ter caráter 

humanístico (CECY, 2011), estende o domínio técnico-científico da profissão aos aspectos 

estruturantes de relações e de práticas sociais. 

O processo de adaptação nos cursos de graduação, a partir da homologação das 

Diretrizes, ocorreu de forma heterogênea, tanto em relação à discussão dos projetos 

pedagógicos, como em relação à estruturação dos currículos (FURTADO, 2008). A demanda 

era de mudanças significativas na formação e, consequentemente, na avaliação dos alunos. 

Através da Lei nº 10.861/2004, instituiu-se o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), cujo objetivo é assegurar o processo nacional de avaliação das 

IES, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico. O Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) é o instrumento que se ocupa com o desempenho dos 

alunos em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 

respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 

evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 

específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento (BRASIL, 2004, p. 4). 

Para a consolidação, professores, acadêmicos e IES foram provocados no sentido de 

saírem das posições cômodas em relação ao modelo vigente de ensino, gerando a necessidade 

de dialogar para construir um novo paradigma (DIAS SOBRINHO, 2010; BOFF, 2012). De 

acordo com Mourão et al. (2007), nos processos de reforma curricular e avaliativa, o papel do 

docente é essencial. Em última instância, é aos professores que caberá a tarefa de introduzir a 

reforma no cotidiano das salas de aula, o que se dará, na maior parte das vezes, por intermédio 



 

 

de mudanças na postura didático-pedagógica e visão institucional, na tentativa de mobilizar o 

aluno a aprender e exercitar a capacidade crítica e reflexiva. 

Surgem, então, alguns questionamentos: será que os professores foram preparados 

para assumir o proposto pelas Diretrizes, já que os mesmos tiveram uma formação com base 

na racionalidade técnica e agora tem o desafio de formar profissionais generalistas? Como 

estes profissionais estão sendo formados e avaliados, antes da inserção no mercado de 

trabalho? Os professores conhecem o instrumento “ENADE”? Qual é o conceito dos 

professores em relação a este método avaliativo? 

A fim de elucidar tais interrogativas, o estudo teve como objetivo analisar a opinião de 

professores dos Cursos de Farmácia de Instituições, públicas e privadas, do Estado do Rio 

Grande do Sul, em relação ao ENADE. Trata-se da parcialidade dos resultados da dissertação 

de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde 

(PPGMCS/PUCRS), cuja linha de pesquisa: “Formação e Desenvolvimento Docente na 

Saúde”, teve como tema as DCNF e o SINAES, na qual realizou-se um análise crítico-

reflexiva da prova do ENADE, a partir da visão docente. 

 

Metodologia 

 

Este trabalho parte do Projeto Pró-Ensino na Saúde, financiado pela Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através do Edital nº 

024/2010. Para tal, desenvolveu-se um estudo transversal, exploratório, descritivo, de caráter 

quali-quantitativo, em nível de mestrado, aprovado pelo Parecer Consubstanciado nº 149.133, 

do Comitê de Ética em Pesquisa (OTT, 2014). 

Na ocasião, foram elaborados quatro questionários através do Sistema Qualtrics
3
, um 

serviço de organização e coleta de dados. A primeira fase do questionário destinou-se a 

caracterizar a população de pesquisa. Dentre as informações solicitadas quanto à idade, 

gênero, curso de formação e a mais alta qualificação dos professores, os mesmos puderam 

informar se possuíam alguma formação complementar em docência, descrevendo-a, além de, 

opcionalmente, indicar as IES em que exerciam atividades docentes.  

Nesta etapa, duas questões, consideradas fundamentais, tiveram caráter obrigatório. A 

primeira referia-se, exatamente, a seguinte interrogativa: “Você conhece o ENADE?” E a 

segunda solicitação buscou saber dos professores: “Qual é a sua opinião sobre o ENADE?”, 

proporcionado livre resposta docente. 

                                                             
3 Qualtrics Survey Software: Plataforma on-line que permite criar e responder questionários. Aos pesquisadores 

o sistema oferece ferramentas de construção, distribuição e gestão de questionários. Aos participantes de 

pesquisa, o serviço garante sigilo, comodidade e segurança. 



 

 

Este trabalho destina-se a analisar, exclusivamente, as contribuições dos professores 

sobre as perguntas, da primeira fase, comum aos quatro questionários, que retratam a 

dimensão qualitativa do estudo. Ou seja, desponta como um recorte da ampla discussão em 

relação à Prova do ENADE do Curso de Farmácia, analisada em sua totalidade ao final da 

segunda fase dos questionários, cujo contexto tende a incrementar a apreciação sobre o 

instrumento avaliativo dos alunos (OTT et al., 2016; OTT et al., 2018). 

Os questionários foram enviados, por meio digital, a professores dos Cursos de 

Farmácia de IES, públicas e privadas, do estado do Rio Grande do Sul (RS), que demostraram 

aceite à participação no estudo. O convite foi enviado a 24 Cursos de Farmácia do RS, de 21 

IES diferentes, autorizadas pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2012). 

Para evitar a identificação dos respondedores, a cada participante foi denominado um 

número precedido da letra “P”, designada como abreviatura de “professor”. Em um banco de 

dados, as respostas foram organizadas em ordem crescente, de acordo com os respondedores 

de cada questionário (Q1: P1 ao P53; Q2: P54 ao P94; Q3: P95 ao P128; Q4: P129 ao P168).  

Às respostas docentes, constituídas essencialmente de produções textuais informais, 

denominou-se “corpus” do trabalho, o qual foi submetido à Análise Textual Discursiva, 

conforme considerações de Moraes; Galiazzi (2007). A análise foi estruturada nas seguintes 

etapas: 1ª. Unitarização: por meio da fragmentação dos textos elaborados, mediante a 

compreensão dos trabalhos, emergiram as “unidades de significado”; 2ª. Categorias 

Temáticas: as unidades de significado foram agrupadas segundo suas semelhanças 

semânticas; 3ª. Comunicação: procedeu-se com a elaboração de textos descritivos e 

interpretativos, os metatextos, acerca das categorias temáticas (MORAES; GALIAZZI, 2007). 

A questão principal: “Qual é a sua opinião sobre o ENADE?”, devido a sua 

abrangência, obteve diferentes abordagens nas contribuições dos professores. Ocorrência 

característica de uma questão de resposta livre, que pode originar tanto uma longa dissertação 

quanto uma resposta breve, que demanda poucas linhas (GRILLO; GESSINGER, 2010). 

Mediante a fragmentação dos textos e a unitarização dos resultados, surgiram padrões 

de resposta que variam de um extremo ao outro, o que permitiu classificar os níveis de 

opinião dos professores: 

1º. Opinião favorável: envolveu respostas de caráter positivo em relação ao ENADE, 

destacando a importância, relevância e a excelência da metodologia. 

2º. Opinião moderada: quando os respondedores demonstraram opinião positiva sobre 

o método, mas evidenciaram problemas na estrutura atual, ou então, opiniões negativas sobre 

o ENADE, mas que ressaltaram a importância do instrumento avaliativo. Esta categoria 



 

 

englobou respostas nas quais foram perceptíveis opiniões analíticas sobre o ENADE, que 

demonstraram prós e contras. 

3º. Indiferente/neutro: para as respostas sem posicionamento de opinião em relação ao 

ENADE, cujos professores apenas apresentaram definições e conceitos, ou declararam não ter 

opinião formada sobre a metodologia. 

4º. Opinião desfavorável: quando, na opinião do professor respondedor, foram 

identificados aspectos negativos sobre o ENADE, possíveis falhas e/ou insuficiência do 

método avaliativo. 

A partir da análise estatística descritiva, os resultados foram apresentados em 

frequência absoluta e relativa. As variáveis contínuas foram expressas como média ± desvio 

padrão (DP), descritas a seguir. 

 

Resultados e Discussões 

 

O Sistema Qualtrics foi acessado, durante o período do estudo, por 237 professores. 

Deste, 180 responderam por completo a primeira fase do questionário. Entretanto, 168 

respostas foram consideradas válidas e serão aqui analisadas. A média de idade dos 

professores respondedores (n=159) foi de 42±10 anos: 69% do sexo feminino (111/161), 67% 

farmacêuticos (103/154) e 96% possuíam como qualificação profissional mestrado e/ou 

doutorado (156/162). 

A Tabela 01 caracteriza os respondedores da questão de acordo com a opinião 

expressa sobre o ENADE. 

 

Tabela 01 – Caracterização docente em relação à opinião sobre o ENADE 

 

 Respostas válidas Opinião ENADE 

Variáveis n=168 
Favorável 

n=47 
Moderada 

n=76 
Indiferente 

n=24 
Desfavorável 

n=21 

Idade: (anos) 

média±DP 

n=159 

42±10 

n=44 

39±9 

n=70 

42±9 

n=24 

46±11 

n=21 

44±12 

Feminino 

n(%) 

n=161 

111(69) 

n=46 

33(72) 

n=70 

44(63) 

n=24 

20(83) 

n=21 

14(67) 

Farmacêutico 

n(%) 

n=154 

103(67) 

n=45 

29(64) 

n=66 

46(70) 

n=23 

16(70) 

n=20 

12(60) 

Qualificação: M/D - n(%) 
n=162 

156(96) 

n=46 

43(93) 

n=71 

69(97) 

n=24 

24(100) 

n=21 

20(95) 

FC: Possui 

n(%) 

n=162 

59(36) 

n=46 

14(30) 

n=71 

25(35) 

n=24 

11(46) 

n=21 

19(43) 



 

 

IES: Privada 

n(%) 

n=163 

112(69) 

n=46 

37(80) 

n=72 

52(72) 

n=24 

9(37) 

n=21 

14(67) 

Respostas válidas à questão “Qual é a sua opinião sobre o ENADE?”; n: número de professores, DP: Desvio 

Padrão; F: Feminino; n: frequência absoluta; %: frequência relativa; M/D: mestrado/doutorado; FC: Formação 

Complementar; IES: Instituição de Ensino Superior; 

 

Em relação à primeira interrogativa proposta: “Você conhece o ENADE?”, apenas 

5,36% (9/168) dos professores afirmaram desconhecer o exame e, consequentemente, não 

demostraram opinião formada e/ou conclusiva sobre este método avaliativo. Fato que confere 

legitimidade e proeminência aos achados do estudo, visto que a maioria dos entrevistados 

declarou conhecer o ENADE, capaz de demostrar julgamento válido e satisfatório à pesquisa.  

Quanto ao questionamento principal deste estudo: “Qual é a sua opinião sobre o 

ENADE?”, a análise estatística descritiva revelou que 45,2% dos professores (76/168) 

manifestou opinião moderada em relação ao ENADE; 28% (47/168) opinião favorável; 

14,31% (24/168) foram indiferentes ao método avaliativo e 12,5% (21/168) apresentam 

opinião desfavorável. 

No Quadro 01 são descritas as principais respostas à interrogativa proposta: “Qual é a 

sua opinião sobre o ENADE?”, submetidas à Análise Textual Discursiva, conforme 

considerações de Moraes; Galiazzi (2007). 

 

Quadro 01 – Opinião dos professores sobre o ENADE 

 

Opinião Favorável 

P16:“De extrema importância para avaliarmos o desempenho de nossos estudantes”; 

P37: “Muito importante para o curso e para a educação nacional”; 

P56: “Acho uma importante ferramenta de avaliação de curso. A partir deste exame as instituições fizeram várias 

reflexões a cerca do aprendizado de seus alunos, capacitação docente e das próprias metodologias utilizadas nas 

avaliações curriculares”; 

P86: “O ENADE como parte integrante do SINAES, tem importância relevante na avaliação dos cursos de 

graduação, na medida em que avalia os conhecimentos dos graduandos, comprometendo os cursos no 

compromisso de acompanhar os planos de ensino, e como estes estão se concretizando”; 

P93: “Uma importante ferramenta diante dos desafios do Ensino Superior no Brasil”; 

P133: “Acho que é uma técnica excelente para avaliar a aprendizagem do discente que participou”; 

P141: “De grande valia não apenas para medir o nível do aprendizado dos alunos, mas também qualidade da 
universidade”; 

P162: “O ENADE tem se mostrado um exame de extrema relevância uma vez que, ao lado da análise dos cursos 

e das instituições, avalia a qualidade do ensino superior ao aferir o rendimento dos alunos dos cursos de 

graduação com relação aos conteúdos. Desta forma, tem sido possível identificar e punir administrativamente 

instituições de ensino superior sem qualidade e apenas com fins lucrativos”. 

Opinião Moderada 

P8: “Acredito que é uma proposta bem intencionada do governo para avaliar as IES, porém existem problemas 

na avaliação que precisam ser repensados”; 

P9: “Acredito que o ENADE é importante para avaliar a qualificação dos cursos que formam estudantes do 

ensino superior no país, que é de extrema preocupação. A formação destes recursos humanos deve ser de alta 

qualidade e feita com seriedade, porém, ainda não consigo enxergar o impacto profundo que tem esta avaliação, 

sobre o ensino superior. O impacto que a sociedade consegue visualizar é somente com relação aos cursos que 

são fechados (se é que o são) quando não atingem nota satisfatória”; 
P14: “Como todo processo seletivo de âmbito nacional tem suas virtudes e seus problemas”; 

P18: “É um exame válido, mas tenho dúvidas se ele retrata fielmente o ensino superior do Brasil”; 



 

 

P23: “É uma ferramenta importante de avaliação da formação. No entanto, ainda necessita ser aprimorado”; 

P32: “Ferramenta importante para avaliar as instituições, porém nem sempre reflete o conhecimento do aluno, 

especialmente em relação à prática profissional”; 

P41: “O ENADE tem por finalidade promover a qualificação do ensino superior, mas seguidamente questiono se 

essas formas de avaliações de fato cumprem com seus objetivos, visto que nem sempre conseguem trazer 

resolutividade para muitos problemas observados nos resultados obtidos. Mas por outro lado, reconheço que um 

sistema de avaliação é importante para, no mínimo, conhecer a realidade dos cursos de graduação em todo 

território nacional e para descrever um panorama geral do ensino superior no país”; 

P53: “Vejo prós e contras. Os prós é para melhorar a qualidade dos formandos, forçar uma formação padrão 

mínima. O contra é que não sei se o grau de dificuldade ou as questões propostas estão dentro daquilo que é 
proposto ou que se quer do profissional farmacêutico”; 

P97: “Acho que é um recurso válido, mas não atingiu sua maturidade total e nem se fortaleceu como ferramenta 

de avaliação”; 

P110: “Enquanto proposta de aferição do rendimento dos alunos nos cursos o exame é muito bom, porém deixa a 

desejar no quesito comprometimento dos acadêmicos, logo penso que deveria haver maior rigor na avaliação e 

nas consequências para cada participante”; 

P131: “Acho importante que se faça uma avaliação dos alunos através do ENADE. No entanto, acho que as 

questões do mesmo deveriam ser melhor distribuídas entre as áreas da Farmácia. Entendo que o modelo atual 

está cobrando muito da parte básica do currículo e pouco das especialidades”; 

P154: “Ferramenta de avaliação do ensino superior, mas que muitas vezes não reflete a real situação, pois o 

ensino superior tem variações regionais, assim como o curso de Farmácia (..)”; 
P155: “Interessante, porém, a ser repensado em aspectos das Diretrizes Curriculares Nacionais”. 

Indiferente/neutro 

P38: “Não conheço em detalhes o exame”; 

P39: “Não tenho elementos suficientes para opinar”; 

P83: “Não tenho avaliado as provas para emitir opinião sobre as mesmas”; 

P118: “Não tenho opinião formada”; 

P157: “Não tenho opinião conclusiva”; 

Opinião Desfavorável 

P10: “Acredito que o exame não avalia bem os alunos, pois estes realizam o exame muitas vezes apenas como 

uma ‘etapa’ que deve ser cumprida para finalizar o curso. O fazem sem compromisso, com pressa em acabar”; 

P34: “Importante para diminuir cursos, universidades, que tenham como finalidade principal coletar recursos 

financeiros e não preparar o acadêmico para vida profissional”; 

P62: “Como qualquer método avaliativo discursivo não mede a capacidade do aluno quanto a seu aprendizado. 

Corresponde apenas a uma estimativa de nota que pode estar equivocada de acordo com a situação”; 

P75: “Insuficiente para medir conhecimentos individuais ou qualificar instituição de ensino superior”; 

P80: “Não acredito que esse seja o instrumento mais adequado para avaliar a qualidade do ensino em uma 
instituição”; 

P103: “Deixa muito a desejar”; 

P109: “Avalia de forma incompleta os cursos”; 

P115: “Não é um exame ideal para avaliar desempenho”; 

P124: “Tem a pretensão de universalizar o acesso ao ensino superior”. 

P: professores respondedores da pesquisa 

 

A apreciação docente sobre o ENADE revelou que, a maioria dos professores dos 

Cursos de Farmácia do Estado do RS, de instituições públicas e privadas, participantes do 

estudo, possuem uma opinião moderada sobre o este método avaliativo. Ou seja, ao mesmo 

tempo em que demonstraram opinião favorável sobre o ENADE, evidenciaram problemas na 

estrutura atual. E, em meio a opiniões desfavoráveis, ressaltaram a importância enquanto 

instrumento de aferição e de promoção da qualidade para as políticas de educação superior do 

país. 

Transcorridos mais de uma década da instituição do ENADE, cuja primeira aplicação 

ocorreu em 2004, pode-se perceber que a análise docente sobre esta metodologia é marcada 



 

 

pela disparidade de opiniões. Tanto em relação à anuência com a prática avaliativa, quanto à 

abordagem a qual se refere, enquanto componente do Sistema Nacional de Avaliação. 

Ao saber que o ENADE é um dos instrumentos de avaliação e informação do 

SINAES, compreende-se que ele faz parte, portanto, de um sistema que busca avaliar cursos e 

instituições e que, para fazê-lo, utiliza-se também, mas não só, das informações geradas pelos 

estudantes. Assim, o que o exame mede não é a qualidade do curso, mas o desempenho dos 

estudantes de cada curso em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais (RISTOFF; GIOLO, 

2006). 

Para melhor entendimento, o SINAES compreende a necessidade das IES passarem 

por um ciclo completo de avaliação. Como forma de atingir as instituições na sua totalidade, a 

proposta apresenta três grandes pilares: (1) avaliação institucional; (2) avaliação de cursos e 

(3) avaliação do desempenho dos estudantes; cujos olhares se completam (POLIDORI; 

MARINHO-ARAUJO; BARREYRO, 2006; RISTOFF; GIOLO, 2006). Portanto, o ciclo 

desse sistema não pode ser considerado como uma dinâmica linear. Cada pilar compreende 

vários estágios e atuações que diferem de instituição para instituição, sendo este um dos 

grandes princípios do SINAES: respeitar as diferenças e as especificidades de cada IES 

(POLIDORI, 2009; LEITÃO et al., 2010; ROTHEN; BARREYRO, 2011).  

Dada a relevância do SINAES e o impacto dos resultados do ENADE sobre 

estudantes, cursos e IES, desenvolveu-se a presente pesquisa, abordando a aplicabilidade das 

definições das Diretrizes nas questões avaliativas do desempenho de alunos graduandos em 

Farmácia. Não somente pelo fato das propostas estabelecidas nas DCNF ocasionarem 

discussões e mudanças que envolveram, entre outros aspectos, o componente humanístico e 

crítico da profissão (FURTADO, 2008), mas, em grande parte, devido a pouca clareza das 

DCNF em relação ao significado da formação generalista e, principalmente, como tais 

profissionais estariam sendo avaliados e inseridos no mercado de trabalho. 

 

Considerações Finais 

 

Acredita-se que o atual sistema de avaliação da educação superior, de fato, possa 

contribuir para a melhoria da qualidade na formação profissional. Entretanto, a proposta do 

ENADE pode apresentar limitações em seu processo ao aferir o desempenho de estudantes a 

partir do preconizado pelas Diretrizes. Em consonância as respostas docentes, que despontou 

uma apreciação moderada sobre o este método avaliativo, problemas foram evidenciados na 

estrutura atual e, ao mesmo tempo, sua importância ressaltada enquanto instrumento de 

aferição e de promoção da qualidade para as políticas de educação superior do país. 



 

 

Dificilmente um processo avaliativo com aplicação de instrumentos em larga escala, 

como o ENADE, seja capaz de cobrir todas as dimensões que compõem o conceito de 

qualidade na educação superior. Contudo, ao saber que a avaliação integra um ciclo de gestão, 

que se completa com as etapas de planejamento e implementação, estima-se que qualquer 

exame ou sistema avaliativo deva ser constantemente avaliado, para que continue a ser útil, 

em caráter diagnóstico, ressaltando a importância dos achados desta pesquisa. 
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