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RESUMO 

Programas de accountability no sistema educacional é um conjunto de exigências 

para maiores informações sobre os resultados dos sistemas escolares, as quais se 

tornam públicas. Este trabalho tem por objetivo compreender e descrever o conceito 

e características (objetivos, metas, mensurações, causas e conseqüências) de 

políticas de accountability no sistema educacional e avaliar os resultados desses 

programas em três estados brasileiros: Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que 

implementaram programas de accountability em seus sistemas educacionais. 

Verificou-se através dos testes do SAEB realizados nos últimos anos nos estados 

acima analisados que devido a pouca responsabilização política dos governos locais 

e interesses coorporativos, não teve o resultado esperado, aumento do 

desempenho dos alunos como em países que utilizam deste programa há algumas 

décadas. 

x 



INTRODUÇÃO 

O grande volume de recursos destinados à educação levanta questões 

relativas à eficácia dos investimentos neste setor, a necessidade de exercer maior 

controle sobre o currículo, as autoridades educacionais locais e a escola, a favor da 

qualidade e atender a uma demanda pública a favor da melhoria da educação, 

impõe um estudo cada vez mais detalhado da qualidade dos investimentos 

aplicados na educação oferecida. Políticas de Accountability, ou políticas de 

responsabilização, é um conjunto de exigências para maiores informações sobre os 

resultados dos sistemas escolares, as quais se tornam públicas. 

A abordagem teórica que auxilia a compreensão desses fenômenos passa 

por HAMILTON em seu trabalho, Making Sense of Test-Based Accountability in 

Education elaborado em 2004 que define as principais características sobre 

accountability na educação e ANDERSON com seu trabalho Accountability in 

Education auxilia a descrever o elementos e testes necessários para se implementar 

accountability como um programa de educação. BROOKE em seu estudo, o Futuro 

das Políticas de Responsabilização educacional no Brasil, 2006, relata sobre alguns 

programas de accountability no sistema educacional brasileiro assim como as 

dificuldades para sua implementação. 

Esta monografia objetiva compreender e descrever o conceito e 

características de políticas de accountability no sistema educacional e avaliar os 

resultados desses programas em três estados brasileiros que implementaram 

programas de accountability em seus sistemas educacionais. 

Portanto, inicia-se o trabalho apresentando-se o referencial teórico, seguindo-

se com o definição dos testes de accountability e alguns exemplos de testes 

aplicados em nível nacional no Brasil. O terceiro capitulo apresenta três exemplos 

de accountability em diferentes estados brasileiros assim como seus respectivos 

resultados, obtidos através de dados dos SAEB. Finaliza-se com a apresentação 

das referências utilizadas na presente monografia. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 
1.1 DEFININDO ACCOUNTABILITY 

O termo accountability encontra-se entre os mais utilizados na literatura 

recente, sendo central para análise do tema da governança. SCHEDLER (1999), 

define o conceito de accountability, identificando suas dimensões e distintos 

significados e ênfases. Inicialmente o autor distingue as duas conotações básicas 

que o termo accountability política suscita: a) a capacidade de resposta dos 

governos (answerability), ou seja, a obrigação dos oficiais públicos informarem e 

explicarem seus atos e b) a capacidade (enforcemenf) das agências de 

accountability (accounting agencies) de impor sanções e perda de poder para 

aqueles que violaram os deveres públicos. A noção de accountability é 

basicamente, bidimensional: envolve capacidade de resposta e capacidade de 

punição (answerability e enforcemenf). 

1.2 ACCOUNTABILITY NO SISTEMA EDUCACIONAL 

Políticas de Accountability, ou políticas de responsabilização, de acordo com 

BROOKE (2006), é um conjunto de exigências para maiores informações sobre os 

resultados dos sistemas escolares, as quais se tornam públicas. Accountability na 

educação refere-se a prática de ter as instituições educacionais responsáveis pela 

qualidade de suas práticas - conhecimento, habilidade e comportamento dos 

alunos. Dentro do contexto do sistema educacional os gestores e outros membros 

da equipe escolar são considerados como co-responsáveis pelo nível de 

desempenho alcançado pela instituição. 

Accountability não é uma idéia nem uma prática recente, KIRST (1990) em 

sua revisão histórica sobre accountability na educação apontou que desde o início 

do século XIX, as escolas na Inglaterra já eram recompensadas de acordo com o 

rendimento dos alunos em seus exames padronizados - "pagamento pelos 

resultados". No século XX, nos EUA, as escolas públicas eram responsabilizadas 

pelo rendimento dos alunos através de uma série de mecanismos regulatórios - os 

prédios das escolas tinham que ter estrito pontos de segurança, os professores 

tinham que obter certificações formais, os livros tinham que ser aprovados. As 
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escolas eram obrigadas a cumprirem com estas e outras regras para assegurar que 

os alunos recebiam uma educação adequada. 

A disputa entre as nações ricas por um lugar competitivo no mercado global 

tem levado os governos a se preocuparem cada vez mais com os resultados dos 

seus sistemas de educação. Ao mesmo tempo, o grande volume de recursos 

destinados à educação suscita questões relativas à eficácia dos investimentos neste 

setor e impõe uma aferição cada vez mais detalhada da qualidade da educação 

oferecida, ANDERSON (2005). Essa exigência por maiores informações sobre os 

resultados dos sistemas escolares tem sido respondida pela implementação de 

políticas de accountability, ou seja, de responsabilização, mediante as quais se 

tornam públicas as informações sobre o trabalho das escolas e consideram-se os 

gestores e outros membros da equipe escolar como co-responsáveis pelo nível de 

desempenho alcançado pela instituição. 

Accountability no sistema educacional acredita que a qualidade do ensino 

dos alunos melhora quando os educadores são julgados em termos do rendimento 

dos alunos e as experiências conseqüentes como resultado. 

Apesar de alguns livros e leis terem centenas de páginas e complexo 

detalhes sobre a implementação de accountability nos sistemas educacionais, sua 

lógica é simples. HAMILTON (2004) demonstra os seguintes componentes: 

s Objetivos, declarações explícitas do rendimento esperado dos alunos, 

para se ter claro as expectativas de todos que estão envolvidos; 

s Avaliações das medidas obtidas pelos objetivos; 

^Conseqüências (premiações e sanções) para motivar os 

administradores, professores, e alunos para maximizar os esforços e 

efetividade dos programas. 

A figura 01 nos mostra como estes elementos se integram. Os objetivos do 

sistema estão esquematizados de forma de conteúdos e rendimento padronizado 

para que as escolas e professores possam utilizá-los como guia e instruções. 

Exames são desenvolvidos para mensurar o aprendizado dos alunos e determinar 

se os alunos atingiram os padrões requeridos. Melhoras no rendimento dos testes 

geram premiações para reforçar o comportamento efetivo; um rendimento fraco nos 

testes leva a sanções e esforços para modificar o comportamento inefetivo. 
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Figura 01 - Elementos do modelo de accountability no sistema educacional 

Padrões Avaliações 

Instruções Aprendizado 

Incentivos 

Fonte: HAMILTON (2004) 

1.3 TIPOS DE SISTEMA DE ACCOUNTABILITY 

Conforme HANUSHEK (2001), o esqueleto básico de Accountability no 

sistema educacional envolve estabelecer objetivos, padronizar as formas de 

mensuração dos resultados e suas conseqüências. 

De acordo com ANDERSON (2005) os ingredientes básicos dos sistemas de 

responsabilização implantados durante as últimas décadas, tanto nos Estados 

Unidos quanto em outros países, são quatro: 

1. A decisão por parte das autoridades de tornar públicas as diferenças de 

nível de desempenho das escolas (ingrediente autoridade); 

2. O uso de testes ou procedimentos padronizados para fornecer este tipo 

de informação (ingrediente informação); 

3. Os critérios para analisar esta informação e para determinar quais 

escolas têm melhor desempenho (ingrediente padrões); 

4. Os critérios para a aplicação de incentivos ou sanções conforme os 

padrões estabelecidos (ingrediente conseqüências). Isso não significa, no entanto, 

que essa modalidade mais recente de responsabilização pelos resultados da escola 

seja a única. 

De acordo com ANDERSON (2005), os sistemas de accountability em 

destaque na área da educação são: (a) condescendência para com regulamentos, 

(b) aderência a normas profissionais, e (c) resultados direcionados. Sistemas 

escolares de accountability operam de acordo com um conjunto de princípios e 

usam uma variedade de estratégias de implementação. Estes princípios e estas 

estratégias são descritas, com atenção especial aos aspectos políticos e técnicos da 
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accountability. Sistemas de accountability não são novos. As diferenças entre 

sistemas existentes e aqueles previamente empregados são questões referentes 

que aqui descrevemos como "para que" e "para quem". 

Para ANDERSON (2005) os educadores têm trabalhado principalmente com 

três sistemas de accountability, geralmente de forma simultânea. O primeiro sistema 

requer condescendência para com estatutos e regulamentos. Ancorado a um 

modelo industrial de educação, sistemas de condescendência visam a escola como 

a incorporação de constantes processos e permitem variação no que se refere a 

resultados, normalmente atribuída as variáveis características dos estudantes. 

Assim de fato, educadores eram responsáveis pela aderência a regras e burocracia. 

O segundo sistema é baseado na aderência a normas profissionais. Apesar 

de não ser delegado ou requisitado, o impacto concordância em certos princípios e 

práticas tem feito muito para promover educação como uma profissão. Nos Estados 

Unidos da América, o currículo e os padrões de avaliação para matemática escolar 

(National Council of Teachers of Mathematics - Conselho Nacional de Professores 

de Matemática, 1989), os padrões para testes educacionais e psicológicos 

(American Educational Research Association - Associação de Pesquisa Educacional 

Americana, 2000), e o programa de padrões da avaliação (Joint Committee on 

Standards for Educational Evaluation - Comitê em Padrões para Avaliação 

Educacional, 1994) exemplificam a abordagem da norma profissional para 

accountability. Neste sistema, educadores são responsáveis pela aderência aos 

padrões e para seus semelhantes ANDERSON (2005). 

O terceiro sistema de accountability é baseado nos resultados, com estes 

definidos em termos da aprendizagem do estudante. Este sistema tem emergido do 

aumento do envolvimento político na educação. Os requerimentos da "No Child Left 

Behind' (Nenhuma Criança Deixada para Trás) nos EUA e na Australian National 

Education Monitoring Task Force (A Força Tarefa do Monitoramento do 

Desempenho da Educação Nacional Australiana) são exemplos de sistemas 

baseados em resultados. Nestes sistemas, educadores são responsáveis pela 

aprendizagem do estudante e para o público em geral. 

Educadores freqüentemente respondem aos três sistemas, procurando 

equilibrar os requerimentos de cada. Normas profissionais complementam ambos os 

sistemas de condescendência e resultados. Por outro lado, sistemas de 
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condescendência e resultados regularmente se encontram em conflito. Parte deste 

conflito diminui pelo fato do surgimento de sistemas de resultados terem sido 

adotados pela insatisfação com resultados históricos, isto é, aqueles alcançados sob 

sistemas de condescendência. Atualmente, sistemas de accountability se 

concentram menos em condescendência e mais em resultados. 

De acordo com HAMILTON (2004), os componentes de um sistema de 

accountability defensivo e funcional são baseados primordialmente em resultados, 

enquanto ao mesmo instante atento a normas profissionais e requerimentos 

regulatórios de condescendência. Primeiro, o sistema define a responsabilidade dos 

educadores para com todos os estudantes, sem refletir sobre as vantagens e 

desvantagens que trazem para escola. Segundo, o sistema deve ser construído 

sobre componentes alinhados - objetivos, avaliações, instruções, recursos, e 

recompensas ou sanções. Terceiro, os aspectos técnicos do sistema deve alcançar 

altos padrões. Quarto, o sistema deve proporcionar o veiculo para mudança positiva. 

1.4 DEFININDO OS TERMOS 

Em seu estudo sobre teste de larga escala, HAMILTON (2004), relata que o 

sistema de Accountability tem se desenvolvido quase que universalmente entre os 

países da América do Norte e países na Europa, no intuito de agregar resultados na 

educação em curto período de tempo. O histórico de mal resultados principalmente 

nos EUA tem iluminado a importância de melhorar a desempenho dos alunos e de 

se utilizar melhor os recursos destinados a educação. Um histórico recente nos 

mostra que há dificuldades em se integrar os programas educacionais, recursos e 

outros inputs, para melhorar o desempenho dos alunos. Regulamentação de inputs 

não pode assumir o papel de satisfazer os objetivos de resultados. A mudança de 

sair de um ambiente de regulamentação básica para um que enfatiza no 

desempenho e resultados pode ser interpretada como reconhecimento de que algo 

tem que ser feito. 

O objetivo de accountability no sistema educacional desenvolve um foco 

claro em resultados. Especificamente, através de testes no desempenho dos 

alunos, os estados americanos estão rotineiramente desenvolvendo snapshots do 
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desempenho dos alunos a cada ano. Estendendo nesses resultados os estados 

também consegue visualizar a desempenho das escolas e professores. 

Conforme HAMILTO (2004), há uma hipótese de que se for dado maior foco 

aos níveis de resultados dos alunos, será possível alinhar os esforços e 

investimentos do governo, escola e sociedade para melhorar o sistema educacional. 

Parte dessa hipótese pode ser mais ou menos automática, por exemplo um relatório 

público dos resultados trará todos ao curso de melhorar esses resultados, entretanto 

parte também vem do desenvolvimento explícito de incentivos que levam a 

inovação, eficiência, e melhorias a qualquer problema observado no desempenho. 

1.4.1 ELEMENTOS 

Conforme HAMILTON (2004), o esqueleto básico de accountability no 

sistema educacional envolve: objetivos, padronizações, mensurações e 

conseqüências. Enquanto vários lugares se diferenciam em muitas formas, a 

descrição geral da estrutura desse sistema é proveitosa para dar suporte à 

comparação dos planos atuais e as formas como seus elementos se interagem. 

Os detalhes atuais de cada elemento nos dizem muito sobre a utilidade e 

sucesso do sistema. Os próximos parágrafos dessa sessão mostrará os principais 

elementos de cada aspecto de accountability no sistema educacional. 

1.4.1.1 OBJETIVOS 

Conforme HAMILTON (2004)accountability no sistema educacional começa 

com uma série de objetivos que devem ser cumpridos. Os objetivos devem ter uma 

função distinta, porque padrões e avaliações geralmente emanam deles. A maioria 

dos estados cria suas práticas de accountability através de estatutos, a melhor 

oportunidade para um cuidadoso delineamento do propósito e objetivo do sistema é 

conceitualmente fundado na legislação. Não o bastante, alguns estados americanos 

traçam objetivos não ambíguos e mensuráveis para seus sistemas de accountability. 

Os objetivos e implementações subseqüentes do sistema de accountability 

são tipicamente notáveis, tanto para os alunos quanto escolas e professores. Cada 
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um desses grupos é focado independente de seus mecanismos atuais, apesar do 

grau de atenção para cada grupo se difere de estado a estado. 

1.4.1.2 PADRONIZAÇÕES 

Conforme HAMILTON (2004) padronizações tipicamente apresentam os 

detalhes do que é esperado. Eles criam limites e domínio para atenção. O foco 

recente concentra nos resultados das padronizações, mas muitos estados 

americanos também mantêm seus padrões históricos pertinentes aos recursos e 

processos. Os resultados padrões de um típico aluno determinam a extensão em 

quais os alunos deveriam demonstrar o conhecimento do corpo de uma matéria que 

foi designado pelas autoridades para representar um nível mínimo de conhecimento 

aceitável. Muitos pesquisadores identificam este movimento para demonstrar a 

mensuração do rendimento de um aluno, como um elemento chave nas reformas 

escolares. 

Os padrões também envolvem seleção de um conjunto de todos os 

elementos possíveis em um domínio para representar a totalidade e ser usado para 

extrapolar o rendimento mais generalizado. Apesar de que aparentemente ser uma 

abordagem direta, a criação de padrões precisos tem sido cheio de dificuldades. 

Existe tensão entre a necessidade de um conjunto de elementos representativos e a 

necessidade para que os elementos sejam testáveis. Existe também tensão sobre o 

relacionamento entre os padrões e objetivos de aprendizagem,de um lado os 

padrões precisam ser rigorosos e do outro os padrões não provém mapeamento 

adequado para matérias mais elevadas ou raciocínio. 

Os padrões são apresentados para mudar o comportamento. Os padrões 

atuais baseados na reforma estão explícitos na visão de que o desenvolvimento dos 

padrões levará a um melhor rendimento que pode alcançar os padrões. Este ponto 

de vista interno, contudo, ainda não alcançado por uma evidência consistente que o 

rendimento dos alunos foi afetado. As possíveis discrepâncias nas respostas dos 

professores das mudanças e resultados dos alunos também evidenciam a diferença 

entre o padrão dos resultados e os padrões do processo. 

Os padrões também provaram ser controversos porque eles fundiram com 

os objetivos das escolas e com os métodos de ensino. Com objetivos difusos, as 
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diferenças de opiniões sobre o que e como ensinar tornou se uma fonte de 
discussões. 

1.4.1.3 MENSURAÇÃO 

Conforme HAMILTON (2004),a maior parte dos conflitos do sistema 

accountability paira sobre as ferramentas e meios usados para determinar o 

comprimento dos padrões. Provar que os padrões foram alcançados requer algum 

de tipo de mensuração. 

O ponto principal do sistema de accountability atual é o teste do rendimento 

estudantil, esse rendimento é então ligado a escola e algumas variantes das notas 

tornam se públicas, note que a avaliação do rendimento foca nos alunos. 

Consistente com os objetivos e padrões relacionados ao aprendizado todos os 

estados testam seus alunos. Outros interessados como governos, legisladores, pais 

e educadores estão atualmente excluído do foco de mensuração, apesar deles 

afetarem a forma como as escolas são dirigidas e as formas como os alunos 

rendem. Os professores são freqüentemente avaliados, mas esta avaliação é feita 

para determinar quem poderá ensinar e não avalia os elementos do rendimento em 

sala de aula. O fato de tais avaliações levarem a um melhoramento do rendimento 

estudantil depende da qualidade do teste comparado com o rendimento esperado, 

ainda permanece incerto. 

Um foco fundamental foi o desenvolvimento da validade, isto é, se a 

mensuração agüenta um relacionamento direto com o material que os padrões 

pretendem atingir. Alguns evidenciam sobre o movimento nesta direção que 

fundado no uso da avaliação por critérios, avaliações que são desenvolvidas para 

alinhar os padrões de ensino e o currículo. 

1.4.1.4 USOS E CONSEQÜÊNCIAS 

Conforme HAMILTON (2004), os objetivos educacionais para o aprendizado 

dos alunos combinado com os padrões e mensuração de rendimentos determina as 

informações de rendimento a serem computadas no sistema de accountability. Mas 

eles não identificam o uso do sistema de accountability. 
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Em quase todos os lugares o sistema de accountability tem objetivos 

múltiplos - incluindo, com freqüência, a criação de uma régua de mensuração para 

a avaliação dos resultados, o melhoramento do ensino nas escolas, a proveniência 

dos incentivos para os alunos, escolas, professores e base para diversos prêmios e 

sanções relacionadas aos resultados. 

O ponto fundamental dos padrões e do movimento de accountability é 

induzir o alinhamento entre os padrões, ensino e resultados dos alunos. Ao 

contrário da abordagem regulatória a filosofia da abordagem de accountability é dar 

controle do processo e focar cuidadosamente nos resultados. As conseqüências -

ambas positivas e negativas - são os pontos centrais que afetam o nivelamento 

através de outras partes do sistema de educação. Se as escolas ou alunos não 

esperarem nenhuma ação decisiva como resultado de seus rendimentos, então há 

pouco para motivar a atenção para os resultados que eles produzirem. 

As conseqüências aplicadas aos alunos são medidas em sanções dos 

rendimentos abaixo do padrão. Os resultados dos testes são usados como um 

requerimento para a graduação assim como critérios para que os alunos possam 

passar de ano. 

A aplicação de qualquer incentivo para as escolas e professores é mais 

complexa e variada do que para os alunos. Ao avaliar as escolas, os estados 

julgam se a escola e o distrito se desenvolvem com o passar dos anos. 
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2 TESTES 

Os testes tem historicamente servido para uma importante função de 

mensuração, ajudando os pais, estudantes, professores e outros a entenderem 

quais alunos e escolas sucederam se bem em tais áreas e a identificar alunos e 

escolas que possam precisar de ajuda. 

2.1 TESTES DE LARGA ESCALA 

Conforme HAMILTON (2004) testes de larga escala são aplicados a um 

grande número de alunos, nas salas de aula, escolas e cidades. Eles são 

desenvolvidos e regidos por instituições externas a uma específica sala de aula ou 

escola. Testes de grande escala incluem testes comercialmente desenvolvidos que 

são aplicados como parte de um programa de avaliação municipal ou estadual, 

assim como aqueles testes que são desenvolvidos pelos próprios municípios ou 

estados. 

Entre os testes que são usados atualmente estão os testes padronizados e 

a avaliação nacional do progresso de educação. Há uma expectativa da aplicação 

de testes existentes e daqueles desenvolvidos pelas escolas municipais e empresas 

privadas. 

De acordo com HAMILTON (2004) defensores dos testes reconhecem a 

importância desses dois propósitos de mensuração, e eles argumentam que as 

avaliações também possam servir para um terceiro propósito - como uma alavanca 

para influenciar a prática instrutiva. Eles propõem que a seguinte estratégia simples 

e direta pode alcançar todos esses três objetivos: avaliar todos os alunos das 

matérias básicas, recompensarem as escolas e alunos que estão indo bem e 

pressionar aqueles que não. Para HAMILTON (2004) esta estratégia é 

implementada na forma de um sistema de teste base de accountability - isto é, um 

conjunto de políticas e procedimentos que recompensa e sanciona como 

conseqüência das notas nos testes de larga escala. Os testes que são usados para 

tais propósitos são freqüentemente chamados de testes de "alto risco", em 

contrastes aos testes de baixo risco, os são usados apenas para informar os 

rendimentos dos alunos (aos professores, pais, tomadores de decisão e outros). No 
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entanto os termos testes de alto risco e testes baseados em accountability são 

freqüentemente usados como referência para o mesmo conjunto de políticas. 

Um teste baseado no sistema de accountability tem os seguintes 

componentes inter-relacionados: 

s Objetivos: apresentado como uma prerrogativa do rendimento 

individual ou do sistema desejado 

^Mensuração: índices quantitativos de rendimento associados aos 

objetivos. 

s Metas: níveis desejados de melhoramento ou realização 

s Incentivos: conseqüências identificáveis - positivas ou negativas -

baseadas no grau de quais metas são realizadas. 

Para HAMILTON (2004), apesar de que termos diferentes possam ser 

utilizados, há os elementos básicos na onda atual dos sistemas de accountability. 

Os objetivos são geralmente definidos na forma de currículos ou padrões de 

rendimento, levando ao termo reformas dos padrões. As mensurações geralmente 

incluem testes padronizados, os quais são selecionados ou desenvolvidos para 

estarem alinhados com os objetivos ou padrões. O termo padronizado refere se aos 

testes que tem tarefas padrões, condições de administração, e regras de avaliação. 

O termo não implica num formato de teste específico como aqueles de múltipla 

escolha ou a um tipo especifico de interpretação de avaliação. 

As metas anuais são definidas em termos de um nível de rendimento 

desejável para todos os alunos ou para o aumento de nível de rendimento desejado. 

As escolas de alto rendimento recebem prêmios, os quais podem incluir 

reconhecimento publico, dinheiro para melhoria nas escolas ou prêmio em dinheiro 

para a equipe. Consistentemente as escolas de baixo rendimento encaram diversas 

formas de intervenção e uma possível reconstituição pelo Estado. Cada vez mais, 

alunos específicos recebem prêmios tais como bolsa de estudo ou sanções como, 

perda do ano letivo ou a impossibilidade da graduação. Portanto para os alunos, 

professores, escolas, municípios e estado estes testes são de alto risco. 

Conforme HAMILTON (2004), as avaliações dos alunos têm se tornado 

cada vez comum, como as escolas e municípios têm visto os resultados dos testes 

como ferramenta útil para diversos diferentes propósitos, (contudo, a questão se 

estes propósitos são apropriados ou não, ou se estes testes satisfazem ou não 
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estes propósitos ainda não foram estabelecidos), por exemplo, em um ou mais 

estados às notas dos testes são usadas para: 

s Afirmar a evidência da qualidade educacional para a revisão publica. 

^Prover informações para os professores, a ajudá-los a melhorar as 

praticas instrutivas; 

s Gerar informações para os professores, pais e alunos para o 

monitoramento do progresso estudantil. 

s Recompensar com bônus os professores, escolas e administradores. 

s Permiti aos pais transferir seus filhos de uma escola para outra. 

s Julgar se o aluno deve passar para o próximo ano letivo ou não 

•s Alocar alunos em programas educacionais especiais 

•s Determinar se os alunos deverão ou não graduar. 

Claramente, os testes de grande escala podem ter efeitos profundos 

naqueles alunos que o fizerem e nos professores e administradores que educam 

esses alunos. Portanto podemos presumir que o uso destes testes para algum 

desses propósitos provavelmente nos levará a melhoria na educação. 

2.1.1 TESTES BASEADOS NOS SISTEMA DE ACCOUNTABILITY 

A razão para os testes baseados no sistema de accountability é atraente 

para muitos tomadores de decisão e observadores. Por exemplo, a associação 

nacional de emprego americana, publicou um relatório que clamava por mais 

pressões para que as escolas rendessem mais do que fazem agora. 

Para HAMILTON (2004) uma das hipóteses fundamentais sobre o sistema 

de teste de accountability é que a informação e os incentivos que são criados 

nesses sistemas não são apenas beneficiais, mas também necessários para que os 

educadores possam se comprometer com os objetivos de melhorar o rendimento 

estudantil. Pontos de vista variam sobre esta hipótese. Alguns defendem que estes 

testes são importantes pelas informações que eles trazem. Outros alegam que o 

uso de prêmios ou sanções são críticos por motivarem os professores e diretores a 

focarem a educação em matérias básicas. Sem tais incentivos eles alegam que os 

educadores se distraem do objetivo central. Apesar de que os pontos de vistas 

nestes meios por quais os incentivos melhoram a educação variem, a opinião que 
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estes tipos de incentivos são necessários é geral e tem influenciado a política 
municipal, estadual e nacional. 

Os defensores dos testes baseado no accountability alegam que esta 

abordagem tem sido efetiva, citando evidências de estados que programaram estes 

sistemas e que tiveram um aumento substancial nas notas dos alunos. Por 

exemplo, em alguns estudos recentes na Florida, Carolina do Norte e Texas 

sugerem que escolas de baixo rendimento estadual (e, portanto sujeita a sansões) 

tendem a mostrar maiores melhorias do que aquelas com rendimentos melhor. 

Portanto, aparentemente o sistema de accountability tem desempenhado o efeito 

esperado, especialmente nas escolas de menor rendimento. Além do mais, apesar 

de que os custos absolutos não são inconseqüentes, o sistema de teste é mais 

barato do que outras reformas, particularmente aquelas que tendem a mudanças de 

praticas em salas de aulas por intervenção direta, HAMILTON (2004). Este custo 

relativo o torna atrativo para os educadores e tomadores de decisão que atentam 

para a mudança da educação publica. 

Parcialmente como resultados de tais argumentos e evidências, os governos 

estaduais e federais vêem o teste baseado em accountability como a abordagem 

mais promissora para o melhoramento educacional. O suporte para os testes para 

os testes baseados em accountability tem crescido na ultima década entre outros 

grupos chaves, como os pais. Apesar de haver alguns relatórios recentes reação 

negativa aos testes, a maioria das pesquisas com os pais revelam um forte suporte 

ao uso de testes na avaliação escolar. Legisladores nos dois maiores partidos 

políticos americanos tem defendido o uso do sistema de accountability. Com isto, 

provavelmente, o sistema de testes baseados de accountability esta ai para ficar. 

2.2 INEP 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja 

missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional 

Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas 

públicas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e eqüidade, 
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bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, 

educadores e público em geral, INEP (2007). 

Conforme INEP (2007), para processar seus dados e estudos educacionais 

o INEP faz levantamentos estatísticos e avaliativos em todos os níveis e 

modalidades de ensino. 

* Censo Escolar: levantamento de informações estatístico-educacionais de 

âmbito nacional, realizado anualmente 

s Censo Superior coleta, anualmente, uma série de dados do ensino superior no 

País, incluindo cursos de graduação, presenciais e à distância. 

s Avaliação dos Cursos de Graduação: é um procedimento utilizado pelo MEC 

para o reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos de 

graduação representando uma medida necessária para a emissão de 

diplomas. 

s Avaliação Institucional: compreende a análise dos dados e informações 

prestados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) no Formulário 

Eletrônico e a verificação, in loco, da realidade institucional, dos seus cursos 

de graduação e de pós-graduação, da pesquisa e da extensão. 

s Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: Criado pela Lei n° 

10.861, de 14 de abril de 2004, o Sinaes é o novo instrumento de avaliação 

superior do MEC/INEP. Ele é formado por três componentes principais: a 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. 

s Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): exame de saída facultativo aos 

que já concluiu e aos concluintes do ensino médio, aplicado pela primeira vez 

em 1997. 

* Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB): pesquisa por 

amostragem, do ensino fundamental e médio, realizada a cada dois anos. 

Além dos levantamentos estatísticos e das avaliações, o Inep promove 

encontros para discutir os temas educacionais e disponibiliza também outras fontes 

de consulta sobre educação. 
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2.2.1 ENEM 

Conforme INEP (2007), o Enem é um exame individual, de caráter 

voluntário, oferecido anualmente aos estudantes que estão concluindo ou que já 

concluíram o ensino médio em anos anteriores. Seu objetivo principal é possibilitar 

uma referência para auto-avaliação, a partir das competências e habilidades que 

estruturam o Exame. 

O modelo de avaliação adotado pelo Enem foi desenvolvido com ênfase na 

aferição das estruturas mentais com as quais construímos continuamente o 

conhecimento e não apenas na memória, que, mesmo tendo importância 

fundamental, não pode ser o único elemento de compreensão existente. 

Diferentemente dos modelos e processos avaliativos tradicionais, a prova do 

Enem é interdisciplinar e contextualizada. Enquanto os vestibulares promovem uma 

excessiva valorização da memória e dos conteúdos em si, o Enem coloca o 

estudante diante de situações-problemas e pede que mais do que saber conceitos, 

ele saiba aplicá-los. 

O Enem não mede a capacidade do estudante de assimilar e acumular 

informações, e sim o incentiva a aprender a pensar, a refletir e a "saber como fazer". 

Valoriza, portanto, a autonomia do jovem na hora de fazer escolhas e tomar 

decisões. 

O principal objetivo do Enem é avaliar o desempenho do aluno ao término 

da escolaridade básica, para aferir desenvolvimento de competências fundamentais 

ao exercício pleno da cidadania. Desde a sua concepção, porém, o Exame foi 

pensado também como modalidade alternativa ou complementar aos exames de 

acesso aos cursos profissionalizantes pós-médio e ao ensino superior. 

Este objetivo vem sendo atingido um pouco mais a cada ano, graças ao 

esforço do Ministério da Educação na sensibilização e convencimento das 

Instituições de Ensino Superior (IES) para o uso dos resultados do Enem como 

componente dos seus processos seletivos. Muitas IES já aderiram. 

Além disso, o Enem tem como meta possibilitar a participação em 

programas governamentais de acesso ao ensino superior, como o ProUni, por 

exemplo, que utiliza os resultados do Exame como pré-requisito para a distribuição 

de bolsas de ensino em instituições privadas de ensino superior. 
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O Enem busca, ainda, oferecer uma referência para auto-avaliação com 

vistas a auxiliar nas escolhas futuras dos cidadãos, tanto com relação à 

continuidade dos estudos quanto à sua inclusão no mundo do trabalho. A avaliação 

pode servir como complemento do currículo para a seleção de emprego. 

2.2.2 SAEB 

De acordo com o INEP (2007) o SAEB é a primeira iniciativa brasileira de 

âmbito nacional que visa conhecer profundamente nosso sistema de ensino, 

iniciativa esta desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de autarquia do ministério da Educação (Mec). 

Além da qualidade, o Saeb procura conhecer as condições internas e 

externas que interferem no processo de aprendizado, através de questionários aos 

alunos, docentes e diretores e de coleta de dados sobre os aspectos físicos da 

instituição escolar assim como sobre os recursos que a mesma dispõe. 

Dispondo dos dados do SAEB, o Ministério da educação (MEC) e as 

secretarias Estaduais e Municipais podem definir ações voltadas à correção das 

desigualdades e redirecionar o apoio técnico financeiro com o intuito de equilibrar o 

sistema educacional brasileiro. Através destes dados também é uma forma do poder 

público prestar contas a sociedade em geral do processo de ensino e de suas 

condições de desenvolvimento. 

Tendo por tanto como objetivo o SAEB oferecer auxílio para a formulação, 

reformulação e acompanhamento de políticas públicas de ensino, auxiliando desta 

forma a universalização o acesso e a ampliação da qualidade da igualdade e da 

eficácia da educação brasileira. 

Desde 1990 em sua primeira atuação o SAEB, procurou aplicar da forma 

mais eficiente seus métodos de avaliação, porém foi a partir de 1995 que se 

desenvolveu um método em que a comparabilidade é garantida, sendo assim é 

possível formar uma série histórica de resultado de avaliação. 

Conforme portaria número 931, de 21 de março de 2005, o SAEB é 

composto por dois processos: a Avaliação Nacional de Educação Básica (Aneb), e a 

Avaliação Nacional de Rendimento Escolar (Anresc). 
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A Aneb recebe o nome de SAEB e funciona por amostragem das redes de ensino. A 

Anresc é mais detalhada e extensa e tem foco em cada unidade escolar por seu 

caráter universal recebe o nome de PROVA BRASIL em suas divulgações. 

Conforme INEP (2007), o SAEB tem como principais objetivos: 

S Oferecer subsídios à formulação, reformulação e monitoramento de 

políticas públicas e programas de intervenção ajustados às 

necessidades diagnosticadas nas áreas e etapas de ensino 

avaliadas; 

s Identificar os problemas e as diferenças regionais do ensino; 

S Produzir informações sobre os fatores do contexto socioeconômico, 

cultural e escolar que influenciam o desempenho dos alunos; 

s Proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade uma visão clara 

dos resultados dos processos de ensino e aprendizagem e das 

condições em que são desenvolvidos e 

^Desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação 

educacional, ativando o intercâmbio entre instituições educacionais 

de ensino e pesquisa. 

As informações obtidas a partir dos levantamentos do SAEB também 

permitem acompanhar a evolução da qualidade da educação ao longo dos anos, 

sendo utilizadas principalmente pelo Ministério da Educação e secretarias estaduais 

e municipais de educação na definição de ações voltadas para a solução dos 

problemas identificados, assim como, no direcionamento dos seus recursos técnicos 

e financeiros às áreas prioritárias, visando ao desenvolvimento do Sistema 

Educacional Brasileiro e à redução das desigualdades nele existentes. 

2.2.3 IDEB 

Conforme INEP (2007), o IDEB, índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica: combina o resultado dos provões (Prova Brasil) com o rendimento escolar 

(aprovações), o ideal seria que as aprovações coincidissem com um nível bom de 

aprendizado, ou seja, que todos concluíssem a escola em tempo razoável com boa 

aprendizagem e com o menor número de desistências por repetição possível. 

Atualmente no Brasil quase a totalidade das crianças ingressa no sistema escolar, a 
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grande preocupação é o índice reprovações é alto assim como o de abandono da 

escola. Outra preocupação é a baixa competência obtida através dos exames 

padronizados. 

A melhoria do ensino no país sua importância no diagnóstico e ações 

políticas no país está em: 

a) detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa 

desempenho; 

em termos de rendimento e proficiência: 

b) monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas 

escolas e/ou redes de ensino. 

2.2.3.1 O CÁLCULO DO IDEB 

De acordo com o INEP (2007), em sua nota técnica do IDEB, a sua forma 

geral é dada por (1): 

em que, 

i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar; 

NJI = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para 

um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j , obtida em determinada edição 

do exame realizado ao final da etapa de ensino; 

Pi= indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos 

alunos da unidade j ; 

Em (1), a média de proficiência padronizada dos estudantes da unidade j , Na, 

é obtida a partir das proficiências médias em Língua Portuguesa e Matemática dos 

estudantes submetidos à determinada edição do exame realizado ao final da etapa 

educacional considerada (Prova Brasil ou SAEB). A proficiência média é 

padronizada para estar entre zero e dez, de modo que 0 < IDEB<\§. Njiê obtida de 

acordo com (2). 

IDEB, = Nfi />, ; 0 < N; <10; 0</>, <1 e 0< IDEB J <I0 (D 

2 

mat 

e S a 
s 
s ' ínf 

a 
mt 

em que, 
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i'= proficiência na disciplina a, obtida pela unidade j , no ano i, padronizada para 

valores entre 0 e 10; 

a = disciplina (Matemática ou Língua Portuguesa) 

sa 

J l = proficiência média (em Língua Portuguesa ou Matemática), não padronizada, 

dos alunos da unidade j obtida no exame do ano i; 
m f = limite inferior da média de proficiência (Língua Portuguesa ou Matemática) 

do Saeb 1997; 

S a 

M i p = limite superior da média de proficiência (Língua Portuguesa ou Matemática) 
do Saeb 1997. 

Para as unidades escolares (ou redes) que obtiverem s < ,a 
ç (x 

proficiência média éfixada em inf. Por sua vez, aquelas unidades que obtiverem 

sa > sa sa 

ji sup t § m q desempenho fixado em ' s u p . A Tabela 1 apresenta à média e 

o desvio padrão das proficiências dos alunos da 4- e da 8 ã série do ensino 

fundamental e da 3à série do ensino médio no Saeb de 1997. Posteriormente, a 

Tabela 2 traz os valores dos limites inferiores e superiores utilizados 

na padronização das proficiências médias em Língua Portuguesa e Matemática dos 

alunos da 4- eda 8- série do ensino fundamental e da 3- série do ensino médio. 

Tabela 01 - SAEB 1997: Proficiências médias e desvio padrão 

Série Matemática Língua Portuguesa Série 
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

4 a do EF 190.8 44 186,5 46 
8a do EF 250.0 50 250.0 50 
3« do EM 288.7 59 283.9 56 

Fonte: Saeb 1997 - Inep/MEC 

Esses limites, inferiores e superiores, apresentados na Tabela 2, são 

usados para calcular todos os ldeb's, ou seja, desde 1997, a partir do SAEB, para o 

Brasil (rede privada e pública; urbanas e rurais) e para os dados agregados por 

unidade da federação e, a partir da Prova Brasil de 2005, para municípios (rede 

municipal e estadual) e para as escolas. 
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O indicador de rendimento, Pj, é obtido conforme (3), onde a proporção de 

aprovados em cada uma das séries da etapa considerada, pr , é calculada 

diretamente do Censo Escolar. Se pr(r = 1, 2,...,n, em que n é o número de séries 

com taxa de aprovação positiva) é a taxa de aprovação da r-ésima série da etapa 

educacional considerada, então o tempo médio de duração da série é: 

T V 1 " 
> = ! P Hji 

Em (3), y/Pé a taxa média de aprovação na etapa educacional no ano i. 

Note-se que, na ausência de evasão durante a etapa e em equilíbrio estacionário, 

n 

P 
J> da o tempo médio para conclusão de uma etapa para os estudantes da 

unidade j ( a T). 

Se P é o inverso do tempo médio para conclusão de uma série, então , 

1 N a 
p _ J± 

ji ^ y> 
P .Deste modo, temos que iDEB- M , ou seja, o indicador fica sendo a 

pontuação no exame padronizado ajustada pelo tempo médio (em anos) para 

conclusão de uma série naquela etapa de ensino. 

O IDEB não leva em consideração o nível sócio econômico dos alunos, ou 

seja deixa de lado 50% da variação das notas, o que acaba levando a supervalorizar 

as notas das escolas com melhor nível se médio e penalizando as escolas de 

populações mais pobres. 
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3 EXPERIÊNCIAS 

3.1 ACCOUNTABILITY NO EXTERIOR 

BROOKE (2006) discorre sobre os exemplos mais mencionados dessa nova 

política de Accountability, que fora conduzida para promover melhorias nos 

resultados escolares a partir dos anos 1980, são a Inglaterra e os Estados Unidos. 

Com a reformada educação inglesa empreendida pelo Partido Conservador de 

Margaret Thatcher, que envolvia a criação de um currículo nacional comum e um 

sistema de avaliação de desempenho dos alunos ao final de cada ano curricular, 

desta forma foi possível, pela primeira vez, fazer comparações entre os resultados 

de aprendizagem das escolas demonstrada por todos seus alunos. 

Conforme BROOKE (2006) nos Estados Unidos, diferente da Inglaterra, o 

entusiasmo pelas medidas de responsabilização só aumentou nas últimas décadas. 

O estímulo inicial foi a publicação em 1983 do relatório Uma nação em risco 

(Gardner et al., 1983), que demonstrou um quadro alarmante de perda de 

competitividade provocada por um declínio nos padrões educacionais. Os esforços 

dos estados pioneiros no estabelecimento de políticas de accountability ao longo da 

década seguinte foram reconhecidos pelo governo federal, que as tornou 

obrigatórias a partir da promulgação, pelo governo Bush, da lei "Nenhuma criança 

deixada para trás", em 2001. Hoje de acordo com BROOKE (2006) todos os estados 

norte-americanos têm leis que estipulam novos padrões curriculares, estabelecem 

novos testes alinhados com esses padrões, novas regras para a promoção e 

graduação de estudantes e novas metodologias para a publicação dos resultados 

dos testes e a comparação de escolas. Em vários estados existem ainda sistemas 

de incentivos e sanções que regem a oferta de recompensas e prevêem o 

fechamento de escolas que não alcançam sistematicamente o desempenho 

considerado mínimo. Apesar de grandes diferenças entre os padrões dos estados e 

entre esses e o padrão nacional, estabelecido pela Avaliação Nacional de Progresso 

Educacional (National Assessment of Educational Progress) do Departamento de 

Educação é inegável a convicção e a velocidade com que se vem adotando a 

responsabilização como eixo central da política de gestão dos sistemas públicos de 

ensino. 
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Conforme BROOKE (2006) além das promessas dos políticos, alguns 

estudos indicam que os sistemas de responsabilização podem trazer benefícios 

para a aprendizagem e a progressão educacional dos alunos naquele país. 

Avaliando todas as informações disponíveis, BROOKE (2006) mostra que o sistema 

de responsabilização do Estado do Texas melhorou o desempenho dos alunos nos 

exames locais e nacionais ao longo da década de 1990, sobretudo em Matemática, 

e que a redução nas taxas de evasão associada ao aumento nos resultados dos 

testes foi maior em escolas com clientelas de baixa renda. Esse resultado, de 

grande relevância para o contexto brasileiro, foi confirmado em estudo mais recente 

dos mesmos autores, em que classificam os sistemas de responsabilização de 

todos os estados conforme a ênfase dada aos resultados das escolas e analisam os 

impactos na aprendizagem dos alunos. Eles constataram que quanto mais explícita 

a conexão entre resultados e conseqüências, maior é o rendimento em Matemática 

na 8 ã série para todos os grupos raciais/étnicos e maior é o rendimento de alunos 

negros e hispânicos na avaliação de A- série. 

3.2 PROPOSTAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

Em 24 de abril de 2007, o governo publicou a versão final de seu Programa 

de Desenvolvimento da educação (PDE), apelidado de "PAC da educação" por 

causa de sua extensa lista de medidas, programas e propostas que o compõe. 

De acordo com Carta Maior (2007) a característica principal da iniciativa é a 

criação de um índice para medir a qualidade da educação básica das escolas e dos 

sistemas educacionais municipais (índice de Desenvolvimento da Educação Básica-

IDEB). Elaborado a partir de um cruzamento entre indicadores de fluxo e 

desempenho escolar, o IDEB funciona como uma referência para mensurar a 

evolução qualitativa da educação no Brasil visando alcançar níveis médios de 

países ditos "desenvolvidos". 

Os estados com maiores dificuldades receberão assistência técnica e 

financeira. Está previsto para o ano de 2007, R$ 1 bilhão extra aos recursos já 

aprovados no orçamento do Ministério da Educação e na verba que a pasta terá de 

colocar no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

(Fundeb). 
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De acordo com Carta Maior (2007), o conjunto de medidas do PDE vai desde 

a alfabetização à pós-graduação. O governo dará maiores prioridades à educação 

básica, com peso maior e mais claro. O governo pretende melhorar a infra-estrutura 

elétrica, visando estender a energia a 18 mil escolas sem este acesso a eletricidade 

e investir R$ 600 milhões do BNDES para aquisição e reposição de frota para 

melhorar o transporte escolar. O programa promete garantir laboratórios com 

computadores a todas as escolas e ampliação da conexão à internet para um 

número maior do que o atual. 

Em relação à formação de professores, o governo quer criar pólos do 

programa Universidade Aberta (UAB) em mil cidades, para oferecer graduação e 

pós-graduação a dois milhões de docentes. O PDE resgata ainda uma reivindicação 

antiga das entidades sindicais do setor e inclui a instituição de um piso salarial para 

a categoria de R$ 850 reais. Segundo dados apresentados pelo ministro da 

Educação, 39% dos professores ganham menos do que isso, índice que sobe para 

55% para aqueles em começo de carreira. 

De acordo com Carta Maior (2007), abaixo segue alguns das principais 

propostas do PDE: 

•s Alfabetização 
Brasil Alfabetizado vai priorizar o Nordeste, que reúne 90% das cidades com 

alto índice de analfabetismo, e jovens de 15 a 29 anos. Alfabetização de jovens e 

adultos será feita, prioritariamente, por professores da rede pública. 

s Educação profissional 

Criação de 150 escolas federais em quatro anos nas cidades-pólo 

selecionadas, que abrangem, em média, um raio de 50 quilômetros. Criação dos 

Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs), para reorganizar a rede 

federal. Metade do orçamento deve ser destinada à oferta de cursos 

profissionalizantes de nível médio. 

s Avaliação 
Em 15 anos, Brasil deve alcançar nota 6 no índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb). A média atual no país é 4. A partir dos indicadores, MEC 

vai apoiar municípios que estiverem pior; alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental serão avaliados pelo Provinha Brasil. 

s Dinheiro na escola 
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Escolas que cumprirem metas do Ideb poderão receber parcela extra de 50% 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que dá assistência financeira a 

colégios de ensino fundamental e especial (estes últimos, desde que registrados no 

Conselho Nacional de Assistência Social). 

S Literatura 

Mais de 7,7 milhões de alunos terão acesso a obras literárias com a criação 

do Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino Médio (PNBEM). Mais de 

17 mil colégios terão os acervos atualizados e ampliados; escolas e bibliotecas 

também receberão a coleção Educadores, com obras de autores brasileiros e 

estrangeiros; e cidadãos poderão doar livros através da campanha Fome de Leitura. 

s Crianças 

Investir R$ 800 milhões entre 2007 e 2010 para ampliar e aprimorar instalações de 

creches e pré-escolas públicas, custeando até 400 projetos por ano através do Pro 

infância. 

3.3 EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS 

Apesar das grandes diferenças no nível de mobilização social e da 

preocupação com os efeitos da baixa qualidade da escola no futuro do país, 

encontram-se exemplos de políticas de responsabilização que correspondem, em 

linhas gerais, à definição oferecida neste texto. Ou seja, há sistemas oficiais que 

aplicam testes ou procedimentos padronizados para avaliar a aprendizagem e 

empregam critérios para determinar que escolas apresentem desempenho melhor 

os quais têm conseqüências para os membros da equipe escolar mesmo quando 

estas são simbólicas e até imprevisíveis, BROOKE (2006). Os programas de 

accountability aqui analisados são: 

• Prêmio Educacional Escola do Novo Milênio - Educação Básica de 

Qualidade no Ceará, em conjunto com o Sistema Permanente da 

Avaliação da Educação Básica do Ceará - SPAECE. 

s Programa Nova Escola, da Secretaria de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro. 

v Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) do estado 

de Minas Gerais. 
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3.3.1 PRÊMIO EDUCACIONAL ESCOLA DO NOVO MILÊNIO 

Comforme BROOKE (2006), as instituições públicas de ensino do Estado do 

Ceará procura elevar os indicadores educacionais via programas e projetos 

inovadores que visam à qualidade da educação pública. O Governo do Estado do 

Ceará implementou o Programa de Melhoria da Educação Básica do Estado do 

Ceará em junho de 2001, juntamente em parceria com a Fundação Brava e 

Fundação de Desenvolvimento Gerencial (FDG), hoje, Instituto de Desenvolvimento 

Gerencial (INDG). 

De acordo com BROOKE (2006), entre 1992 até 1996, a avaliação anual do 

desempenho dos alunos de 4 â e 8- séries em Português e Matemática era feita de 

maneira tradicional, através do SPAECE. Em 1996, o intervalo entre as aplicações 

passou a ser bienal para não mais coincidir com o Saeb. Em 2001, a metodologia 

da prova foi alterada para Computer Assisted Testing - CAT, testagem auxiliada por 

computador (TAC), trata-se de uma inovação incorporada ao Sistema Permanente 

de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), sendo realizada por 

amostragem, com alunos de 8 â. Série do Ensino Fundamental e 3- série do ensino 

médio, em Língua Portuguesa e Matemática nas da rede pública estadual. Pelo 

novo sistema, foram realizadas três avaliações anuais (2001, 2002 e 2003). Ainda 

em 2001, estabeleceu-se uma conexão entre o SPAECE e o Projeto de Melhoria da 

Escola, com a criação do Prêmio Educacional Escola do Novo Milênio-Educação 

Básica de Qualidade no Ceará com o objetivo de verificar o rendimento médio das 

escolas, prevendo a premiação de alunos, professores e funcionários. Com isso, a 

média do desempenho na A- e na 8 ã séries passou a ser considerada como o 

indicador da qualidade de escola. 

O Prêmio Educacional Escola do Novo Milênio-Educação Básica de 

Qualidade no Ceará foi instituído pela lei 13.203 D.O.E. de 25/02/2002, e de acordo 

com BROOKE (2006), recompensa com um prêmio em dinheiro, os membros das 

equipes das 100 melhores escolas quando suas médias alcançam a nota cinco ou 

mais (até dez). O prêmio para as 50 melhores escolas é de 100% do valor 

especificado, e para as demais, de 50%. O prêmio é concedido a todos os membros 

da equipe da escola e correspondia R$ 800 em março de 2002, para os docentes 
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temporários e permanentes em tempo integral e a R$ 300 para o pessoal 

administrativo, também se premia os melhores alunos. 

Se tem como pressuposto, conforme BROOKE (2006) que os profissionais 

se sentirão mais dispostos em realizar um melhor trabalho, quando se é oferecido 

um incentivo financeiro, baseado no resultado final, que é um desempenho melhor 

dos alunos. O programa teria de ser submetido a uma verificação externa para 

determinar se essa hipótese está correta, mas algumas questões saltam aos olhos. 

A primeira diz respeito a comparabilidade de escolas em regiões e com populações 

estudantis bastante diferentes. Na medida em que se utiliza a média de 

desempenho como critério único e não se consideram grupos de referência 

baseados nas características socioeconômicas dos alunos, pode-se prever que as 

escolas vitoriosas serão sempre as da capital, independentemente da contribuição 

de cada escola ao progresso dos alunos com base no cálculo de valor agregado. Na 

analise do INDG (2007), a rotatividade de pessoal, a impossibilidade da escola de 

decidir sobre contratação e dispensa de professores e a dificuldade mais geral de 

criar um incentivo para o grupo, e não para o indivíduo, também deixam dúvidas 

quanto à eficácia do prêmio no fomento de um clima de colaboração em prol da 

melhoria da qualidade. 

O Programa visa a participação de alunos, pais, professores, funcionários e 

especialistas na elaboração de um plano de ação, a partir do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) com o objetivo 

de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. 

O método utilizado no Programa é o PDCA, método de solução de 

problemas, que orienta para o estabelecimento de metas, elaboração de planos de 

ação (utilizando a técnica do Brainstorming), monitoramento dos planos de ação, 

verificação dos resultados, padronização das ações e/ou tomada de ações 

corretivas. Os dados sistematizados são dispostos em um painel de gestão à vista 

para divulgação dos resultados para toda a comunidade escolar. 

De acordo com BROOKE (2006), em 2001, participaram por adesão 473 

escolas da rede estadual, em 160 municípios cearenses. A segunda edição em 

2002 foi universalizada nas escolas de Ensino Médio e de Ensino Fundamental com 

matrículas a partir de 60 alunos na 8 â série abrangendo 548 escolas distribuídas nos 
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23 CREDE. A amostra realizada compreendeu 11.238 alunos da 8- série e 372 

escolas do Ensino Fundamental e 12.020 alunos da 3 ã Série do Ensino Médio de 

390 escolas. Do total da amostra, 82,5% dos alunos responderam às provas. As 

metas estabelecidas para 2003 contemplam a participação da amostra de 25.000 

alunos da 8 ã série do Ensino fundamental e da 3- série do Ensino Médio, e da 

realização da prova em 277 pólos de avaliação. A SEDUC, juntamente com os 23 

CREDE e as Escolas participantes mobilizarão esforços para que os pólos 

funcionem de forma eficaz possibilitando que 85% dos alunos da amostragem 

respondam às provas. 

No decorrer de seu desenvolvimento percebeu-se alguns avanços, 

principalmente na conscientização da comunidade escolar para a preservação 

ambiental e do patrimônio público.. É necessário um acompanhamento 

sistematizado do Programa, através de uma equipe que esteja sempre em sintonia, 

caminhando junto com as escolas, sugerindo as mudanças operacionais 

necessárias para alcançar as metas propostas. 

Abaixo nos gráfico 01 e 02 podemos analisar os dados do SAEB para as 

médias de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática para as Escolas 

estaduais do Céara entre os anos de 1995 a 2005, apesar da implementação do 

Programa Novo Milênio, não houve uma melhora do desempenho dos alunos. 

Gráfico 01 - Médias de Proficiência em Língua Portuguesa CE - A- série 
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FONTE: SAEB 2007 

Gráfico 02 - Médias de Proficiência em Matemática CE- 4- série 

E.F. 
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3.3.2 SIMAVE 

SIMAVE -sistema mineiro de avaliação da educação pública instituído em 

2000, com o objetivo de obter informações sobre o ensino que oferece, a avaliação 

extensa ou em larga escala destina-se a avaliar um universo intenso de 

participantes, sustentando-se por metodologia específica e critérios determinados, 

como é o caso do SAEB, da Prova Brasil, do ENEM e do PISA. Porém de acordo 

com PROEB (2007) o sistema educacional de Minas Gerais participa de todas estas 

avaliações e ainda participa de um método próprio responsável por vários 

programas de avaliação entre eles, o programa de avaliação da Rede Pública de 

Avaliação Básica - PROEB com metodologia própria e critérios pedagógicos que 

convertem a favor da consolidação das políticas educacionais do estado de Minas 

Gerais. De acordo com o PROEB (2007), Criado 1993 o PROEB tomou seu formato 
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atual, em 2003 através de melhorias deste sistema, gerando informações para que 

os gestores de educação possam diagnosticar problemas e dificuldades nos 

sistemas que administram e assim possam gerar melhorias, no âmbito de cada 

escola. Estas informações auxiliam a redirecionar quanto a planejar ações e 

melhorias assim como corrigir problemas apontados. 

Portanto o SIMAVE foi criado para desenvolver programas de avaliação 

integrados, cujos resultados apresentam informações importantes para responder as 

necessidades de planejamentos em diversos níveis e momentos, desde a sala de 

aula até a orientação das políticas públicas no âmbito escolar. 

Através dos dados do PROEB é possível realizar diagnósticos educacionais 

específicos, demandas do sistema, estruturar políticas e o fortalecimento da 

qualidade de ensino no Estado de Minas Gerais. 

3.3.2.2 PROEB 

De acordo com PROEB (2007),nos sistemas de ensino eficientes, os alunos 

apresentam bons índices de aprendizagem que expressam a qualidade do trabalho 

escolar. Tornar um sistema eficiente deve ser a meta de todos os profissionais 

envolvidos na educação. Mas, para que um sistema público de educação se torne 

eficiente, é necessário entender o funcionamento de seus diferentes órgãos e das 

unidades de ensino. Isso é realizado com base em programas de avaliação 

específicos cujos resultados permitem identificar os problemas e compreender as 

dificuldades específicas de cada escola. Assim, com esse tipo de avaliação fica 

mais fácil o desenvolvimento de intervenções planejadas pedagogicamente com 

base em diagnósticos contextualizados. Com os resultados das avaliações 

realizadas para investigar todo o sistema, os projetos de trabalho da escola podem 

direcionar-se para a resolução de seus problemas, a superação de suas dificuldades 

e o fortalecimento das ações positivas. Assim, o sistema se torna mais eficiente. 

O SIMAVE/PROEB é uma avaliação em larga escala e, como tal, tem o 

objetivo de avaliar o sistema mineiro de educação. E essa avaliação, por contar com 

a participação de todos os alunos de 4- e 8 â EF e 3- EM, é denominada censitária. 

Esta forma de avaliar permite um estudo dos resultados de cada escola. 
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Conforme PROEB (2007), os boletins apresentam os resultados de 

desempenho dos alunos nos testes do SIMAVE/PROEB; as orientações para a 

análise diagnostica da escola; e o levantamento de indicadores para as intervenções 

pedagógicas. Os testes avaliam as aprendizagens consideradas fundamentais, ou 

seja, aquelas habilidades que são básicas para a vida do aluno. Apresentados na 

forma de estatísticas bem simples, processados por turma, escola, município, 

superintendência regional de ensino e totalizados pelo sistema da SEE/MG, os 

resultados do Proeb oferecem tanto a visão localizada do desempenho da escola, 

quanto do município, da região e da rede de ensino público estadual. Para melhorar 

o ensino, os resultados devem ser interpretados pelos gestores e professores da 

escola, de forma que possam identificar o estágio de desenvolvimento dos alunos e 

localizar os problemas de aprendizagem. Com esses dados, a escola deve 

reorientar o seu Projeto Pedagógico e os professores podem planejar novas 

atividades de ensino, mais adequadas às necessidades específicas dos alunos. 

3.3.2.3 ENTENDENDO A ESCALA DE PROFICIÊNCIA 

Uma escala é a expressão da medida de uma grandeza. É uma forma de 

apresentar resultados com base em uma "régua" construída com critérios próprios. 

Na sala de aula, por exemplo, são usados para medir o desempenho uma escala de 

0 a 100, que estabelece a nota do aluno na prova ou teste. A escala do Proeb é 

diferente daquelas que a escola comumente utiliza em sala de aula. Enquanto a 

escola trabalha com uma nota, o resultado do SIMAVE/PROEB apresenta a 

proficiência, ou desempenho segundo as capacidades avaliadas, PROEB (2007). 

Uma situação concreta pode ajudar a compreender as diferenças entre uma 

nota e a proficiência: um professor aplique a seus alunos uma prova com dez 

questões.os alunos serão classificados segundo a nota, ou total de pontos, que 

obtiveram na prova. Como saber se quem acerta cinco questões tem mais 

habilidade do que quem acerta seis, por exemplo? Quem tira nota cinco pode ter 

acertado exatamente as questões que demandam mais habilidade. Então, estar no 

ponto cinco da escala não pressupõe menos habilidade do que estar no ponto seis. 

Trabalhar com uma nota que expressa a quantidade de questões acertadas pode 

funcionar quando os alunos em sala de aula são avaliados, porque essa é apenas 

uma das formas de medir o que foi trabalhado em classe. 
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De acordo com PROEB (2007), pode-se avaliar os alunos por meio de 

vários instrumentos e, assim, é o resultado do conjunto desses instrumentos que 

será usado no julgamento do seu desempenho. Mas, quando um sistema inteiro 

está sendo avaliado, uma nota não fornece informações confiáveis. Por isso é 

necessário construir uma escala de proficiência. 

Uma escala de proficiência refere-se a um valor atribuído a determinado 

desempenho. Os resultados da avaliação são apresentados em níveis, num 

continuum, revelando o desempenho dos alunos do nível mais baixo ao mais alto. A 

escala de proficiência do SIMAVE varia de 0 a 500, de modo a conter, de forma bem 

distribuída, em uma mesma métrica, os resultados dos desempenhos dos alunos 

dos períodos escolares testados - 4a e 8a séries do Ensino Fundamental e 3 9 ano 

do Ensino Médio - para cada disciplina. 

Como o percentual de alunos abaixo de 125 ou acima de 350 é pequeno, 

esses pontos da escala são desconsiderados na interpretação. A maioria dos alunos 

avaliados nos três segmentos da educação básica concentra-se entre os níveis 125 

e 350, por isso a interpretação é feita considerando esse intervalo. 

De acordo com PROEB (2007), a interpretação da escala é feita de acordo 

com as habilidades dos estudantes, por isso descreve-se o que eles são capazes de 

fazer, de acordo com a resposta dada aos itens da prova. O desempenho é 

apresentado em ordem crescente e cumulativa; isso significa que os estudantes 

posicionados em nível mais alto da escala revelam dominar não só as habilidades 

do nível em que se encontram como também aquelas dos níveis anteriores. Quem 

está no terceiro nível, por exemplo, entre 175 e 200, domina também as habilidades 

indicadas no segundo nível e no primeiro; quem está no último nível, revela possuir 

as habilidades de todos os níveis anteriores. 

A figura 02 nos mostra as escala de proficiência usada na avaliação na 4 ã 

série. 

Figura 02 - Escala de Proficiência 

125 - 150 150- 175 175 -200 2 0 0 - 225 225 - 2 5 0 2 5 0 - 275 275 - 300 300 - 325 Acima 325 

Baixo Intermediário Recomendável 

Fonte: PROEB (2007) 



33 

Os resultados do PROEB para a rede estadual de Minas Gerais são 

consistentes e muito similares com os resultados do SAEB. Os gráficos 03 e 04 nos 

mostra o resultados comparativos PROEB/SAEB de Matemática e Língua 

portuguesa para os anos entre os anos de 2000 a 2006 para as escolas da rede 

estadual. 

Gráfico 03 - Resultado Comparativo PROEB/SAEB Lingua Portuguesa - Rede 

Estadual: 
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Fonte: PROEB 2007 

Gráfico 04 - Resultado Comparativo PROEB/SAEB Matemática - Rede Estadual: 
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Enquanto os resultados das redes estaduais de todo país na 8à série do 

Ensino Fundamental e na 3 a série do Ensino médio indicam queda nas médias das 

proficiências, tanto o Proeb quanto o Saeb indicam estabilidade dos resultados da 

rede estadual de Minas Gerais com pequeno crescimento na 8 â série. 
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3.3.3 PROGRAMA NOVA ESCOLA RIO DE JANEIRO 

Conforme BROOKE (2006), o Governo do Rio Janeiro criou o Programa 

Nova Escola, em 12 de janeiro de 2000. O programa tenta aprimorar a gestão das 

escolas estaduais e responsabiliza seus diretores e funcionários pelo desempenho 

escolar dos alunos. Alinhado com isso o programa tenta estabelecer métodos mais 

democráticos na administração da escola, integrando as ações governamentais, 

melhorando as condições de trabalho dos professores e racionalizando o uso de 

recursos. Seu principal mecanismo de operacionalização é o Sistema de Avaliação 

Permanente das Escolas Públicas, projetado para aferir tanto a gestão quanto os 

processos educativos de cada escola. No entanto, as inúmeras modificações nesse 

sistema e no próprio Programa Nova Escola desde sua criação dão uma idéia da 

dificuldade de se chegar a um consenso em torno dos objetivos e métodos de um 

programa de accountability. 

Em 2000, foram feitas avaliações do rendimento dos alunos da 3 ã e 6 â 

séries do ensino fundamental e do 1 9 ano do ensino médio. Na época, o objetivo era 

que as avaliações pudessem proporcionar um estudo longitudinal que fosse possível 

separar os efeitos do nível socioeconômico e da aprendizagem anterior dos alunos e 

os efeitos da escola propriamente dita. Nesse intuito, em 2001 foram testadas as 4-

e 7- séries e o 2- ano do ensino médio. Todavia, em 2002 não se coletou os dados, 

e em 2003 a Fundação Cesgrario, que era responsável pela administração técnica 

iniciou a utilizar alguns dos itens e a escala do Saeb para comparar o rendimento 

das escolas do Rio de Janeiro com as médias nacionais. 

Em 2003, também foram desenvolvidos os índices de Gestão Escolar, de 

Eficiência Escolar e de Aprendizagem, que estabelecia grupos de referência pela 

média das notas padronizadas de cada índice com a finalidade de evitar 

comparações entre escolas com alunos de nível socioeconômico muito diferente. 

Foram criados cinco grupos de referência de acordo com a renda familiar dos 

alunos, BROOKE (2006). 

No entanto os avanços feitos pela Fundação Cesgrario não foram 

suficientes e o contrato foi transferido para o Centro de Políticas Públicas e 

Avaliação da Educação - Caed, em 2004, que reformulou o programa para se 
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concentrar na avaliação das escolas por desempenho, fluxo escolar e gestão. Os 

grupos de referência foram deixados de lado, e as 1.830 escolas avaliadas foram 

distribuídas em cinco níveis de qualidade com base nas notas atribuídas pelas três 

áreas de atuação, conforme a tabela 02. 

Tabela 02 - Distribuição das Escolas Estaduais por Nível de Desempenho, segundo 

critérios da Nova Escola 2004 

Nível Escolas 
5 15 
4 176 

3 667 

2 717 

1 255 

Total 1830 

Fonte: SEE.RJ - Programa Nova Escola 

Conforme BROOKE (2006), pela lei da Nova Escola, a cada nível 

corresponde uma gratificação de valor diferente, com o nível cinco, o melhor, 

perfazendo um teto de R$ 500 para professores de tempo integral e de R$ 250 para 

pessoal de apoio. Em 2004, foram pagos R$16 milhões em gratificações, sendo R$ 

8 milhões pela classificação geral das escolas e R$8 milhões pelo progresso 

alcançado entre 2003 e 2004. Foram beneficiados no total 58.008 professores, 

19.843 funcionários de apoio e 9.425 concursados que começaram a atuar em 

2004. 

Por sua importância como modelo pioneiro de responsabilização, vale a 

pena examinar mais de perto o sistema de classificações do Programa Nova Escola. 

A principal vertente desse sistema é a avaliação da aprendizagem, e o número 

máximo de pontos é atribuído à escola que apresenta uma proporção superior a 

80% de alunos com desempenho considerado satisfatório, conforme a escala 

empregada pelo Saeb. Na A- série, a escala Saeb classifica como satisfatório o 

desempenho acima de 175 em ambas as matérias. Na 8 â série o desempenho 

satisfatório é de 225, e de 250 na 3 ã série do ensino médio. O quadro 01 mostra a 
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pontuação recebida pela escola de acordo com a proporção dos alunos que 

atingiram o nível satisfatório de desempenho, BROOKE (2006). 

Quadro 01 - Avaliação da Aprendizagem Nova Escola 2004 

Nível Pontos Alunos cl desempenho satisfatório % 
5 10 80 ou mais 
4 8 70 a 79 

3 6 60 a 69 
2 4 50 a 59 
1 2 49 ou menos 

Fonte: SEE:RJ - Programa Nova Escola 

Conforme BROOKE (2006), a segunda vertente é a avaliação do fluxo 

escolar, medido pelo percentual de alunos que permanecem matriculados ao longo 

do ano letivo, apresentada no Quadro 02. Nesse caso, valoriza-se implicitamente a 

escola que se esforça para evitar as faltas e a evasão de seus alunos. 

Quadro 02 - Avaliação do Fluxo Escolar Nova Escola 2004 

Nível Pontos Alunos cl continuidade nos estudos% 

5 10 90 ou mais 

4 8 85 a 89 

3 6 80 a 84 

2 4 75 a 79 

1 2 74 ou menos 

Fonte: SEE/Caed (Rio de Janeiro,2004) 

Já a avaliação da gestão combina vários critérios para medir a eficácia 

administrativa e o desempenho da escola como instituição. Esses critérios são: 

transparência, que avalia a capacidade da escola de prestar contas corretamente e 
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nos prazos previstos; integração com a comunidade, que avalia a participação da 

comunidade; assiduidade, que avalia a freqüência dos professores e de outros 

servidores; gestão da matrícula, que avalia o esforço da escola no combate a 

evasão. Em 2004, este último critério não foi utilizado por depender da atuação de 

grupos de visitadores que ainda não foram instituídos. O Quadro 03 resume os 

critérios empregados e a pontuação atribuída às três dimensões aferidas. 

Quadro 03 - Avaliação da Gestão Escolar e Pontos Atribuídos aos Aspectos 

Considerados Nova Escola 2004 

Pontos Transparência (prestação de contas) 

0 Não entregue no prazo 

10 Aprovado pelo órgão de fiscalização da escola 

5 Parcialmente aprovado pelo SEE 

15 Aprovado sem exigência pelo SEE 

Integração com a comunidade 

5 Utilização dos equipamentos da escola pela comunidade nos períodos 

disponíveis 

5 Participação dos pais na vida cotidiana da escola por meio de reuniões 

com professores e diretores 

5 Participação dos estudantes na vida cotidiana da escola por meio de 

grêmios estudantis 

5 Organização e funcionamento da Associação de Amigos da Escola 

5 Realização de atividades extracurriculares que propiciem uma integração 

maior entre escola e comunidade 

Assiduidade (freqüência em %) 

25 98 ou mais 

20 96 a 97 

15 94 a 95 

10 92 a 93 

5 90 a 91 

Fonte: SEE/Caed (Rio de Janeiro,2004) 
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Abaixo nos gráficos 05 e 06 os dados do SAEB para as médias de 

proficiência em Língua Portuguesa e Matemática para as Escolas estaduais do RJ 

entre os anos de 1995 a 2005, eapesar da implementação do Programa Nova 

Escola, não houve uma melhora do desempenho dos alunos. 

Gráfico 05 - Médias de Proficiência em Língua Portuguesa RJ - 4 § série E.F. 

185 

180 

175 

182,9 

160 

155 

Média SAEB 

175 

170 ggÜ lês 168 168.3 

_ 166,7 
165 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Fonte: Saeb 2007 
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Gráfico 06 - Médias de Proficiência em Matemática RJ - 4 ã série 

Média SAEB 
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Fonte: Saeb 2007 

Conforme BROOKE (2006), além da complexidade do sistema de avaliação, 

que tem de ser negociado a cada ano e requer uma legião de avaliadores treinados, 

o Programa Nova Escola enfrenta pesadas críticas. As mais contundentes são dos 

professores: em agosto de 2005, o Sindicato Estadual dos Profissionais da 

Educação - Sepe - movia cinco ações contra o governo do Rio de Janeiro, três das 

quais referentes ao programa: 1. Mandado de Segurança Coletivo contra o 

Secretário de Educação do Estado e a Governadora, requerendo a abstenção (e 

restituição) dos descontos nos contracheques dos servidores da diferença da 

gratificação Nova Escola; 2. Ação Civil Pública requerendo a extensão aos inativos 

da gratificação Nova Escola; 3. Mandado de Segurança Coletivo contra o Decreto n. 

37.706 de 30/05/2005, que exige freqüência de 335 dias-ano para permitir ao 

servidor receber a gratificação "Nova Escola" em 2006. 

Conforme BROOKE (2006), a primeira crítica de ordem técnica diz respeito 

à classificação de escolas que é principalmente normativa, dada a ausência de 

referências ou padrões que poderiam indicar se as escolas mais bem colocadas 

alcançaram de fato um nível de qualidade. Porém, o procedimento adotado pelo 

Programa Nova Escola tem lógica, na medida em que ele é entendido mais como 
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um plano de incentivos, em que a motivação advém da competição e da melhoria, e 

não somente do programa de responsabilização, em que a motivação decorreria da 

necessidade de alcançar determinados padrões mínimos. Outra crítica refere-se à 

utilização de dados de desempenho do ano anterior ao da gratificação. 

Considerando a alta rotatividade de professores e a conseqüente volatilidade no 

desempenho da escola, o ideal seria avaliar e gratificar durante o mesmo período 

escolar. Porém, a aplicação de testes mais perto do começo do ano escolar mediria 

os resultados do ano anterior e conservaria, portanto, a mesma injustiça de gratificar 

professores que não foram necessariamente os responsáveis pela classificação da 

escola. Outras dúvidas dizem respeito à dificuldade de explicar o significado dos 

testes apesar de publicações recentes tentarem explicar as escalas Saeb e as 

características dos itens empregados. 

O Estado não está dando as condições objetivas para que o trabalho seja 

equiparado ao que ele espera. Então, ao chegar ao final de um ano, ao se fazer 

esta avaliação, o que vai se ter é um descompasso muito grande entre o que é 

pedido na prova e que os professores não trabalham, ou às vezes trabalham na 

semana na prova, à luz de exames já realizados em anos anteriores. É óbvio que os 

meninos não estão treinados para aquilo, nem têm a concentração adequada. Isso 

favorece para que não se tenha um resultado diferente do que está aí. (BROOKE 

,2006) 

Sem dúvida, o Programa Nova Escola tem suas dificuldades. As 

conseqüências da avaliação das escolas segundo as gratificações oferecidas são 

bastante significativas, seja em termos absolutos, seja em termos das diferenças 

que introduzem num ambiente até agora dominado pela idéia da isonomia salarial. 

Por gerarem tanta animosidade, essas mudanças acabam por ofuscar o propósito 

da avaliação, que é oferecer informação aos membros da equipe escolar e permitir 

um diagnóstico do funcionamento da escola. 

Conforme BROOKE (2006), elas também limitam a participação da 

comunidade, na medida em que a avaliação não requer a opinião dos pais nem a 

sua presença para a discussão dos resultados. O fato de que a metade das 

gratificações não leva em conta as características específicas da escola e de sua 

clientela é outro motivo de preocupação. A eliminação dos grupos de comparação 

não foi compensada por cálculos alternativos do valor agregado da escola, de modo 
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que a metodologia atual permite comparações entre escolas que estão em situações 

distintas. Somente a gratificação com base na progressão da escola de um ano para 

o outro ficaria livre de contaminação pelo nível socioeconômico dos alunos e 

possibilitaria algum otimismo quanto à assimilação dos resultados pela escola. 
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CONCLUSÃO 

Tínhamos como objetivo com essa monografia compreender e descrever o 

conceito e características de políticas de accountability no sistema educacional e 

avaliar os resultados desses programas em três estados brasileiros que 

implementaram programas de accountability em seus sistemas educacionais. 

Baseado no referencial teórico aqui exposto, determinamos que para a 

implementação do sistema de accountatility no sistema educacional são necessários 

termos os seguintes elementos funcionando em: objetivos, declarações explícitas do 

rendimento esperado dos alunos, para se ter claro as expectativas de todos que 

estão envolvidos; avaliações das medidas obtidas pelos objetivos;conseqüências 

(premiações e sanções) para motivar os administradores, professores, e alunos para 

maximizar os esforços e efetividade dos programas. 

A lógica de estabelecer uma associação entre as atividades e os resultados 

da escola é clara: se os membros profissionais da comunidade escolar podem ser 

considerados responsáveis pela qualidade da experiência educativa sob seu 

controle direto, e se os resultados dessa experiência podem ser medidos 

objetivamente, então a avaliação do desempenho do aluno pode se tornar parte de 

um sistema de accountability que visa estimular a melhoria mediante a divulgação 

dos resultados da escola. Porém, por mais transparente que seja a lógica, são 

poucos os exemplos de políticas de responsabilização no Brasil, e os casos do Rio 

de Janeiro e do Ceará mostram a dificuldade de legitimar os procedimentos 

escolhidos para fazer a conexão entre o sistema de informação e as conseqüências 

para os profissionais da educação. 

O fato de existirem poucos exemplos de programas de accountability sugere 

a ausência de algumas das condições indispensáveis para que sejam 

implementados. No Brasil a resistência do magistério a este tipo de política é 

conhecida, e são poucos os governos que podem abrir mão do apoio dos 

movimentos sindicais organizados, incluídos os dos professores, para sua 

sustentação política. 

O argumento utilizado pelos profissionais do setor de educação é que a 

escola não pode ser responsabilizada pelos resultados obtidos, uma vez que, as 

secretarias responsáveis não oferecem as condições suficientes para o 
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desenvolvimento das atividades desses profissionais. O corpo docente é um 

componente essencial para a construção da qualidade das escolas, e não somente 

uma instância de avaliação, e deve ser considerada central em qualquer programa 

de accountability. Um sistema que cria um ônus para a escola seja em termos de 

gratificações não recebidas ou de medidas administrativas, sempre será visto como 

injusto em um ambiente em que a burocracia é tida como ineficiente ou até 

inoperante. Também é desejável diagnosticar instituições de ensino com pontuação 

menor e ao mesmo tempo ajudá-las a interpretar seus resultados e possibilitar 

mudanças 

A falta de um número maior de experiências de programas de accountability 

no Brasil se deve a uma idéia ainda recente da avaliação e da utilização desta como 

parte principal de uma política educacional. No Brasil ainda não existe uma cultura 

de avaliação que permita a utilização de uma aprendizagem cognitiva como 

indicador das atividades e produtos da escola. Se for evidente que a escola tem 

responsabilidade pela formação integral do aluno, ainda é necessário chegar a um 

consenso mais amplo sobre a legitimidade da responsabilização e sobre os 

indicadores da qualidade na educação. 

Em relação às preocupações sobre a qualidade dos investimentos para a 

educação, ainda se observa no Brasil um movimento contrário ao que se tem em 

países desenvolvidos. Além da crítica histórica aos investimentos do governo federal 

na educação superior em detrimento do financiamento da educação básica, não se 

percebe um questionamento ativo dos níveis e modalidades dos gastos em 

educação. Ao contrário, o que se observa é um consenso que o Brasil esta distante 

de chegar a um nível de investimento necessário para a qualidade no ensino. O 

Brasil precisa encontrar alternativas ou outras fontes de financiamento a fim de 

disponibilizar mais recursos para a educação.. A discussão sobre a eficiência dos 

investimentos atuais ainda é ínfima, assim como a discussão de métodos 

alternativos para o uso dos recursos públicos. 

Entretanto, a criação de parâmetros curriculares nacionais e de mecanismos 

homogeneizadores da educação nacional, como o Fundef, o Saeb e a Avaliação 

Nacional do Rendimento no Ensino Escolar - Anresc - , podem ser interpretados 

como uma tentativa de atenuar a grande diversidade de padrões e de garantir os 

níveis mínimos de qualidade previstos na Constituição e na Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional. Esses esforços, tanto no sentido de eliminar as 

grandes disparidades de financiamento como de propor conteúdos básicos para 

todas as matérias e séries, parecem indicar a mesma tendência a estabelecer 

padrões de qualidade que acompanharam a criação dos projetos de 

responsabilização nos Estados Unidos e na Inglaterra. 

Os meios de comunicação no Brasil ainda não dão destaques suficientes 

aos resultados obtidos nas avaliações, ora por considerar irrelevante perante os 

desempenhos dos testes internacionais ou por não dar credibilidade a metodologia 

utilizada nos testes brasileiros e que isso represente o desempenho real do 

desempenho dos alunos. 

Como podemos observar nos programas acima analisados, os dados do 

SAEB nos mostra que não houve melhora significante no desempenho do quadro 

estudantil nos estados onde estes programas foram implementados, com exceção 

de Minas Gerais. 
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