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RESUMO 

Considerando a influência dos organismos internacionais na produção e definição da 

política educacional dos países, este texto tem por objetivo explorar concepções do 

Preal na aplicação de ferramentas deaccountability nas reformas educacionais dos 

países latino-americanos e caribenhos. Com esse intuito, analisa o conteúdo de textos 

publicados pelo Programa em 2006 buscando identificar os marcos conceituais que 

sustentam a implementação de políticas de accountability educacional nos países da 

região. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Matéria compatível com mudanças estruturais na política administrativa pública 

do final dos anos de 1980, atualmente a accountabilityé temarecorrente nas Ciências 

Sociais, desde a administração de empresas, ciência política, até a educação. A 

utilização de ferramentas que integram esse conceitovem se tornando tão 

proeminentenas agendaspolíticas dos governos que o temajá constitui parte “da 

linguagem política cotidiana na comunidade internacional” (SCHEDLER, 2004, p. 8). 

Porém, se, por um lado, o uso de alguma forma de accountabilitytornou-

serecursivana linguagem política de muitos países, por outro, a compreensão e, por 

consequência, a utilização em direção que possa produzir uma conceptualização 

alternativa a do contexto de origem (a língua inglesa), ainda constitui importante 

desafio. Porqueo significado da accountability varia de acordo com o autor, a tradição 

disciplinar e a abordagem adotada, sua definição é permeada por certa “instabilidade 

semântica” (AFONSO 2009a, p.58) permitindo, por isso, diferentes combinações no 

campo da ação política, muitas delas presas, não raras vezes, a uma tradição 

neoconservadora. 
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Consoante Mulgan (2004, p.554), tanto o significado quanto o alcance da 

accountability têm sido estendidos para várias direções, “diferentes do seu sentido 

principal de prestação de contas de uma ação”, de modo queconstituitarefa 

complexaexplicar o conceitoa partir de uma única expressão,especialmente 

considerando os contextos nos quais o vocábulo é utilizado. 

A despeito da imprecisão semântica, o interesse e a defesa pela implementação 

de alguma forma de accountability(AFONSO, 2009a, 2009b, 2010), especialmente no 

setor educacional, vem crescendo na mesma proporção em que se ampliam as 

exigências, tanto internacionais como locais, por mais e melhor educação.   

Conquanto se admita sua aderência às reformas educacionais encetadas na 

década de 1990, que vinculam a educação aos princípios da competitividade 

internacional dos países e à consciência cidadã (CABRAL NETO, RODRIGUEZ, 2007) 

e a apontam como instrumento principal para o desenvolvimento produtivo com 

equidade, os estudos acerca das possibilidades de utilização de alguma forma 

deaccountability no campoeducacionalsão ainda escassos, especialmente no que se 

refere às políticas para a educação básica.  

Influenciada pelo contexto de origem, o uso mais corrente no campo educacional 

corrobora tanto a associação entre a accountability e as demandas por maior 

participação e transparência nas atividades educativas como também o apelo à 

necessidade de controle e atribuição de responsabilidade às e das escolas e de seus 

professores sobre essas mesmas atividades. Por conta dessa ocorrência majoritária, 

prestação de contas e responsabilização são consideradospeças estruturantes de 

umaaccountabilityeducacional no contexto internacional. 

Ainda que não se restrinjam aos espaços escolares, discursos em favor da adoção 

de alguma forma deaccountability na educação reclamam a necessidade de as escolas 

responsabilizarem-se pelos resultados que produzem (MCMEEKIN, 2008). Por essa 

razão, consideram que a prestação de contas se refere primeiramente aos resultados da 

aprendizagem e à utilização dos recursos para conseguir este objetivo (CORVALÁN, 

2008). 

Nessa direção, e na relação entre resultados educacionais e 

responsabilização,sobressai, como uma das configurações prioritárias de prestação de 

contas, a realização de testes estandardizados. É a partir dos resultados desses testes, 
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portanto, que vem se armando o cenário em defesa à implementação de ferramentas 

deaccountability na educaçãoenquanto resposta aos problemas educacionais enfrentados 

pelos países em geral. 

Na América Latina, iniciativas encampadas principalmente pelo Preal 

(Programa de Promoción de la Reforma Educativa em América Latina y el Caribe) têm 

posto em evidência a implementação de políticas de accountability com vistas à 

responsabilização e ao compromisso de todos pela melhoria educacional nos países da 

região. 

Resultado de um projeto conjunto entre o Diálogo Interamericano - 

Washington,e o Cinde(Corporación de Investigaciones para el Desarollo), este com 

sede em Santiago-Chile (PREAL, 1998), o Preal foi criado no ano de 1996 com a 

pretensão anunciada de promover a melhoria da qualidade do ensino em países latino-

americanos e caribenhos pelo monitoramento e implantação de políticas públicas na 

área da educação. Enquanto um programa destinado a promover iniciativas para o 

desenvolvimento regional, o Preal busca a sensibilização pública sobre os problemas da 

educação promovendo debates sobre temas de política educacional e reforma educativa.    

Nomarco das iniciativas que buscam, pretensamente, atingir o objetivo do 

Programaem harmonia com outros organismos internacionais, inclusive o Banco 

Mundial, o Prealvem publicando, desde 2003, textos tratando do tema da 

responsabilidade pelos resultados em educação no Chile e em outros países da América Latina 

(a esse respeito, ver a edição n.1 publicada no Caderno Formas & Reformas de La Educación, 

em julho de 2003). 

Comoculminância de seu interesse em promover o debate sobre a adoção de políticas de 

accountabilityna região, o Prealpromoveu em 2005 o Seminário Accountability educacional: 

posibilidades y desafios para América Latina a partir de la experiência internacional. 

Resultou desse seminário a publicação de um livro, em 2006, composto por alguns 

trabalhos apresentados no seminário.  

Admitindo a imprecisão conceitual do vocábulo e os parcos estudos ainda 

existentes sobre a accountability educacional, os trabalhos publicados nessa obra 

buscam debater o conceito de accountability relacionando temas como os da prestação 

de contas, transparência e responsabilidade pelos resultados. Nos debates promovidos 

pelos autores que integram a obra, encontram-se associados os temas da accountability 
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aosde implementação de ações pela melhoria da qualidade, equidade e eficiência da 

educação. 

Considerando a influência dos organismos internacionais na produção e 

definição da política educacional dos países, nomeadamente na América Latina e 

Caribe, meu objetivo neste texto é explorarconcepções do Prealna aplicação de 

ferramentasde accountability nas reformas educacionais dos países latino-americanos e 

caribenhos,de modo identificar os marcos conceituais que sustentam a implementação 

de uma políticas de accountability educacional nesses países e inspiram a formulação e 

o aperfeiçoamento de políticas educacionaisnos países da América Latina e Caribe. 

Para os propósitos deste estudo, tomocomo corpus para a análise um conjunto de 

textos publicados na obra que leva o mesmo título do seminário realizado pelo 

Programa em 2005, buscando identificar os marcos conceituais defendidos, bem como 

verificar possíveis consequênciasdas concepções difundidas na implantação de políticas 

de accountability nos países da região. 

 

2. OPAPEL DO PREALNAS REFORMAS EDUCACIONAISDA AMÉRICA 

LATINA E CARIBE 

 

 

Apoiando-nos em Bruno (2007), sustentamos que aforça dos organismos 

internacionais nas reformas educacionais dos países tem seu lastro nas formas 

contemporâneas de organização e de exercício do poder no interior das organizações, as 

quais vem sendo marcadas essencialmente pela globalização da economia, a 

transnacionalização das estruturas de poder e a reestruturação produtiva.  

A partir da segunda guerra mundial, com a maior integração entre os processos 

econômicos dos países e a expansão das empresas multinacionais, ocorreu a aceleração 

da internacionalização do capital. Diversos organismos internacionais (tais como a 

ONU, o FMI, o GATT, o BIRD, etc.) foram criados desde então, com o intuito 

defuncionar como instâncias de inter-relacionamento e de negociação na produção de 

acordos entre grupos de várias nacionalidades (BRUNO, 2007). 

Sob a égide dos princípios do neoliberalismo, que compreende o conhecimento e 

a informação como forças produtivas para o desenvolvimento econômico, iniciativas 

dos organismos internacionais, nas últimas décadas,voltaram-se ao aprimoramento dos 
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sistemas educacionais com o objetivo último de impulsionar, por essa via,a 

competitividade econômica entre os países. 

Na América Latina e Caribe, iniciativas internacionais de organizações 

pretensamente destinadas ao aprimoramento educacionalganharam impulso na década 

de 1970,com a criação de vários programas financiadas pelo Banco Mundial. O objetivo 

dessas organizações tem girado em torno da promoção de debates sobre temas 

relacionados à política educacional, incentivando reformas educacionais. 

Criado no ano de 1996, o Prealconstitui um dos proeminentes programas que 

atuam como intelectuais orgânicos do capital (NEVES, 2010) porquanto atua em favor 

de reformas que atendam necessidades empresariais de seus parceiros. 

Entre os membros da Comissão Internacional do Preal formada por 18 

integrantes, incluindo três brasileiros, é consenso que “la educación es vital para el 

desarrollo económico, el progreso social yel fortalecimiento de la democracia.” 

(PREAL, 1998, p.5).É posição desta mesma comissão, ainda, que a maioria das crianças 

da América Latina e do Caribe não possui uma educação adequada e de boa qualidade. 

Com o intuito de oferecer orientações para o que consideram uma reforma educacional 

coerente com as necessidades da região, o Programa atua disseminando relatórios e 

outros textos produzidos por encomenda e ou com o apoio do consórcio 

Preal/BID/Banco Mundial/Diálogo Interamericano. 

Ainda em 1998, dois anos após a criação do Programa portanto, essa 

Comissãopublicou um informe de caráter técnico no qual apresentou suas conclusões 

sobre as causas das graves deficiências detectadas nas escolas da região. Dentre os 

fatores da crise educacional na América Latina e Caribe, destacou a avaliação 

inadequada da aprendizagem dos alunos, a falta de responsabilidade das escolas e a má 

qualidade do ensino como principais problemas (PREAL, 1998).  

Para atacar esses problemas propôs um conjunto de recomendações que, 

segundo a Comissão, seriam chaves para a melhoria das escolas considerando 

experiências internacionais. Dentre as recomendações estava o estabelecimento de 

standards para a educação e a medição dos avanços em seu cumprimento, bem como a 

necessidade de outorgar às escolas e comunidades locais maior controle e 

responsabilidade sobre a educação.  
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No ano de 2001, um novo relatório produzido pela mesma Comissão dá conta de 

que os avanços logrados na solução dos problemas apontados pelo Programa três anos 

antes foram limitados, apesar de reconhecerem os esforços empreendidos pelos países 

com as reformas realizadas. Um dos maiores problemas apontados nesse segundo 

relatório refere-se ao baixo rendimento dos estudantes nas avaliações nacionais e 

internacionais (conceito D, segundo parâmetros do Programa) quando comparados os 

resultados com o de outras regiões do mundo. Por conta disso, a Comissão reitera o 

chamado a legisladores, dirigentes políticos, líderes da comunidade, educadores, 

empresários, pais e alunos para fazer cumprir os compromissos políticos assumidos 

pelos países em 1998 (PREAL, 2001). 

Esses dois relatórios constituem, a nosso ver, os alicerces sobre as quais o Preal 

construiu, alguns anos depois, sua compreensão e sua argumentação sobre o que 

significaria para os países implementar uma política de accountability educacional na 

região. 

 

3.POSICIONAMENTOS DO PREAL SOBRE ACCOUNTABILITY 

EDUCACIONAL: MARCOS CONCEITUAIS 

 

 Sob a bandeira da promoção da melhoria da qualidade do ensino em países 

latino-americanos e caribenhos,o Preal realizou, no ano de 2005, em conjunto com o 

Cinde,um seminário que teve como tema “Accountability educacional: posibilidades y 

desafios para América Latina a partir de la experiência internacional”. Consoante 

anunciado, o principal objetivo do seminário foi 

 

debatir sobre la importância de la rendición de cuentas em educación, 

entendiendo que los sistemas de accountability proveen información 

sobre el desempeño escolar y sus resultados, entregan  

retroalimentación a los actores interesados sobre los logros y, a la vez, 

ejercen presión para lograr su mejoramiento.(PREAL)
1 

 

No prefácio da obra composta por alguns trabalhos apresentados no seminário e 

publicada em 2006, os coordenadores do evento concordam que a utilização do conceito 

de accountability é recente na América Latina, nomeadamente no campo da educação, e 

                                                           
1
 Disponível em  http://www.preal.org/Seminario.asp?Id_Seminario=3&Id_Seccion1 

http://www.preal.org/Seminario.asp?Id_Seminario=3&Id_Seccion1
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que, por isso, o tema requer maior compreensão especialmente no tocante ao seu 

significado.  

Na tentativa de contribuir para o debate, os autores dos textos selecionados no 

livro
2
 dedicam especial atenção à explicitação desse conceito em conformidade aos 

preceitos e objetivos do Preal. Definem, assim, que, no contexto latino-americano, o 

conceito da accountability educacional remeterá majoritariamente  

 

[...] a los resultados del aprendizaje escolar y a la responsabilidad que le cabe 

a las escuelas –y dentro de ellas a la comunidad escolar– por los resultados 

que obtienen sus alumnos. Entre las acciones orientadas a lograr estos 

propósitos resulta prioritario evaluar periódicamente los resultados del 

aprendizaje y el cumplimiento de metas curriculares; alinear estas 

evaluaciones con estándares de contenido, desempeño y oportunidades de 

aprendizaje, dentro y fuera del aparato escolar; premiar o castigar el buen 

desempeño de los actores del sistema y, tan importante como esto, cuidar que 

estos ejercicios de medición y regulación no acaben distorsionando el 

contenido y orientación de la práctica educativa y permitan – paralelamente – 

fortalecer las capacidades de gestión en los establecimientos rezagados y 

prestar, a los maestros, el respaldo técnico necesario para realizar sus 

proyectos educativos con resultados de excelencia. (GAJARDO; PURYEAR, 

2006, p. 7) 

 

 

Ancorada na ideia de potencialização de um sistema de avaliação de 

aprendizagens e formulação de standards educacionais, a accountability é sugerida 

“como um tema compatível e necessário com os processos de reforma educativa na 

região” (CORVALÁN, 2006, p.13), sendo-lhe atribuído papel fundamental nas 

condições de melhoria da educação nesses países. 

O resultado mais importante esperado pelo Preal com as discussões encetadas é 

a aprendizagem dos alunos, esta verificada preferencialmente em provas de rendimento 

passíveis de serem medidas nacionalmente e não tanto nos insumos do processo 

educativo (CORVALÁN, 2006). Mas não só.  

Tendo essa compreensão como basilar, nos textos que encerram a obra a 

accountability é considerada uma ferramenta para produzir pressão em todos os níveis e 

setores educacionais de um país. Destaque especial é dado aos estudos comparados 

                                                           
2
A exemplo do título do seminário realizado no ao de 2005, o livro publicado em 2006 pela Preal, em 

conjunto com o Cinde, tem como título Accountability educacional: posibilidades y desafios para 

América Latina a partir de la experiência internacional.Contando com a introdução, de autoria de 

Javier Corvalán, a obra é constituída por sete textos, dois deles de investigadores associados ao Cinde, 

um do codiretor do Preal, um de origem da Cumbre Latinoamericano de Educação Básica – Documento 

del Latin American Basic Education Initiative (LABEL, 2001). Os dois documentos restantes são de 

autoria de pesquisadores associados a universidades americanas. 
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entre países. Esses teriam o objetivo de informar e responsabilizar seus representantes 

educativos pelo desempenho das escolas, mediante classificação e a comparação entre 

eles. No âmbito dos Estados, o documento remete à comparação entre unidades 

subnacionais, locais e regionais, departamentais ou municipais, de modo a 

responsabilizar e exigir prestação de contas dos governos e representantes educacionais 

dessas unidades. 

Buscando justificar a necessidade de criação de políticas de accountability na 

região, o Preal afirma que a aproximação dos temas da accountability com os processos 

de reforma educativa nos países latino-americanos e caribenhos é devida especialmente 

a quatro aspectos do desenvolvimento educativo nesses países, apontados no texto 

introdutório de autoria de Corvalán.  

O primeiro deles diz respeito aos crescentes processos de descentralização e 

geração de autonomia escolar, associados à ampliação dos graus de influência das 

famílias dos alunos nas decisões escolares. De acordo com o autor, para a tomada de 

decisões faz-se necessário que os pais detenham informações adequadas e suficientes e 

que tenham, juntamente com os demais atores escolares, níveis importantes de 

responsabilização acerca dos processos e de seus resultados. Ainda que admita que 

maiores graus de informação não sejam, por si só, suficientes para atribuir 

responsabilidades, Corvalán (2006) defende que a possibilidade de mais e melhor 

informação representaria um passo importante na identificação e assunção dos 

problemas educacionais na região.  

O segundo aspecto da reforma aludida refere-se exatamente à importância que a 

accountability assume a partir da ampliação dos indicadores educacionais, 

representados em boa medida pelos testes de rendimento escolar, produzidos pelos 

países ou a partir de uma perspectiva comparada. Para o autor, dada a crescente 

valorização de testes estandardizados pela maioria dos países da região, sejam eles 

censitários ou amostrais, já não seria possível falar de indicadores educacionais sem 

associá-los às ferramentas da accountability. Apesar de concordar que tais testes não 

configuram, em si mesmos, um sistema de accountability, Corvalán (2006, p. 14) 

destaca que eles constituiriam ferramentas fundamentais para a accountability “por 

fornecerem informações objetivas acerca das escolas, dos sistemas subnacionais e do 

que e como ensinam”. 
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Para países que ainda não implantaram sistemas nacionais de avaliação, o Preal 

aconselha tomar outros dados para aferição de resultados educacionais, tais como, taxas 

de aprovação, retenção e abandono, número de alunos que alcançam níveis educacionais 

mais altos e que concluem esses níveis. Consoante realça Corvalán (2006, p.15), o 

importante é “não perder de vista a necessidade de forjar dados que demonstrem os 

resultados educacionais tanto dos países como de suas escolas.” 

Estreitamente associado ao segundo, o terceiro aspecto da reforma educativa 

vincula a discussão da qualidade da educação na região com as condições de 

desenvolvimento de uma política de accountability educacional.  Sobre esse aspecto, 

Corvalán (2006 p.15) acentua que as propostas em torno da melhoria das escolas em 

situação deficitária requerem processos que integram ferramentas da accountability, 

sem o que “estariam comprometidas as condições de melhoria educacional nos países da 

região.”  

O último aspecto refere-se às vantagens da accountability não apenas nos 

processos de descentralização educacional, mas também como ferramenta para as 

estruturas governamentais centrais. Considerando que a América Latina vem 

“experimentando alternativas mais participativas de gestão educacional” (CORVALÁN, 

2006, p.16), esse autor defende ser necessário definir os níveis de responsabilidade de 

cada um dos atores envolvidos no processo educativo, quer se trate dos governos 

central, regional ou das escolas e da comunidade escolar. Essa tarefa seria confiada às 

condições de implementação de uma accountability educacional em cada país da região 

(CORVALÁN, 2006). 

Responsabilização pelos resultados, fixação de responsabilidade ou prestação de 

constas são as expressões mais utilizadas pelos autores dos textos que integram a obra 

publicada pelo Preal em 2006. Porém, apesar de evocar a educação como 

responsabilidade de toda a sociedade, o foco recai sobre as escolas. O ponto central 

dessa argumentação é que “las escuelas deben responsabilizarse por los resultados que 

producen” (MCMEEKIN, 2006, p.20).  

Por essa visão, ao adotar ferramentas de accountability, a escola veria reforçada 

a motivação intrínseca de seus educadores na busca de bons resultados educacionais. 

Mas quem possibilitaria a viabilização de uma política de accountability nos países da 

região? 
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Para Mcmeekin (2006), autor do segundo texto que compõe o livro do Preal, são 

os professores que “fazem funcionar a accountability”. Logo, seriam eles que poderiam 

pôr em marcha um sistema de prestação de contas para as escolas. Com base nesse 

pressuposto, recomenda fortemente incentivar professores, diretores e os demais 

envolvidos com a educação a avaliar seu próprio trabalho e desempenho de modo a 

assumir a responsabilidade pelos resultados educacionais.  

 Para os países conseguirem responsabilizar escolas pelos resultados, o Preal 

considera imprescindível fazer com que estes cumpram algumas condições tidas como 

fundamentais. Essas condições são apontadas pelo LABEI (Latin American Basic 

Education Initiative), num dos textos publicados no livro. No seu conjunto, essas 

condições cobrem um espectro de elementos que, segundo pudemos evidenciar, 

responderiam pela implementação de um sistema completo de accountability 

educacional na região. 

A primeira delas diz respeito à necessidade de os países estabelecerem standard 

educacionais gerais, de conteúdo e desempenho, que estabeleçam o que se espera que os 

estudantes alcancem em que cada etapa escolar e que estabeleçam o tipo de 

conhecimento considerado adequado e suficiente ou insuficiente. Acompanhados desses 

standards gerais, haveria necessidade de se estabelecer standards mínimos no que 

concerne à disponibilidade de materiais pedagógicos e à formação dos docentes. 

A segunda condição refere-se à necessidade de os países possibilitarem acesso a 

um conjunto de informações confiáveis em relação aos resultados dos alunos, ao 

desempenho das escolas e às mediadas que se devem tomar para melhorá-las. Isso, de 

acordo com a LABEI, seria alcançado por meio de um sólido sistema de provas em 

matemática, ciências e linguagem, e em outras áreas cruciais para cada país. 

Recomenda, ainda, um sistema de avaliação dos docentes e o reconhecimento público 

de seu desempenho. Os resultados dessas avaliações deveriam chegar ao conhecimento 

dos pais e da comunidade local de forma precisa, atualizada e por instrumentos fáceis de 

serem compreendidos e assimilados.  

 A terceira condição diz respeito à previsão de consequências acerca da prestação 

de contas realizada pelas escolas, o que permitiria estabelecer um sistema de 

qualificação do desempenho das escolas identificando e retribuindo bons mestres e 

prestando ajuda para os que devem melhorar seu desempenho. Segundo o documento, 
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“escolas que não lograrem bom desempenho devem ser submetidas a medidas corretivas 

e alunos devem ter seus certificados retidos até que cumpram com os standards 

educacionais acordados.” (LABEI, 2006, p. 97)  

Por fim, a última condição põe em evidência a necessidade de os países 

atribuírem autoridade às escolas, comunidades locais e pais para que possam introduzir 

mudanças e tomar decisões. Consoante recomendado, “diretores de escolas devem ter a 

faculdade de contratar, preparar, promover, e se todos os anteriores falharem, despedir 

professores”. Os professores, por sua vez, devem ter autonomia para organizar cursos e 

selecionar materiais sendo “estritamente responsáveis pelos resultados em termos de 

aprendizagens”; devem, ainda, participar da administração e da reforma das escolas 

(LABEI, 2006, p. 98). Esse é o sentido de autoridade a que se refere o Preal e que, 

aliado aos demais elementos, exprimiria a presença de políticas de accountability nos 

países da região.  

No balanço das condições que definiriam a presença ou não da accountability na 

educação de nível básico na região, no último texto que compõe a obra publicada pelo 

Preal em 2006, Puryear verificou que todos os sistemas educacionais desses países 

possuem alguns dos elementos aqui referidos, fundamentais à sua implementação. 

Salienta, no entanto, que é preciso verificar “quais estão mais presentes, a quem afetam 

e quão sólidos eles são” (PURYEAR, 2006, p. 126).  

Segundo esse autor, no que concerne ao estabelecimento de standards, poucos 

países da região teriam desenvolvido essa condição. E os que a teriam desenvolvido 

ainda não conseguiram alinhar as avaliações aos demais elementos (informação, 

consequências e autoridade). Sobre procedimentos de informação, Puryear informa que 

todos os países da região possuem registros estatísticos e sistemas de avaliação das 

aprendizagens, porém eles não seriam comparáveis entre si. Em relação às 

consequências, apenas Colômbia, Cuba, Chile e México preveem-nas em seus sistemas. 

No entanto, essas consequências basicamente premiam escolas. Poucas impõem sanções 

para as que não cumprem os objetivos e metas traçadas.  

Por fim, no que concerne à presença de elementos de autoridade, é entendimento 

do Preal que apenas Brasil, Colômbia, Nicarágua, El Salvador e Guatemala apresentam 

iniciativas de delegação de autoridade às escolas em seus sistemas educacionais 

(PURYEAR, 2006). Donde se conclui que, até o momento, nenhum país da região teria 
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alcançado todas as condições requeridas pelo Preal à sinalização da presença de um 

sistema formal de accountability educacional nos países.   

De modo geral, os textos publicados no livro publicado em 2006 apontam a 

accountability educacional na região como “desejável” (PURYEAR, 2006, p. 126) e 

“boa para a educação” (MCMEEKIN, 2006, p.43). Ela é entendida como uma medida 

“adequada e eficaz” para fazer frente tanto à necessidade de definir metas educacionais 

e responsabilizar os envolvidos (alunos, pais, professores, gestores e ministérios) pelo 

seu cumprimento, como para estabelecer “incentivos” de modo a possibilitar que os 

envolvidos no sistema escolar tenham “desempenho apropriado às metas traçadas” e, 

por fim, também para assegurar que as escolas “ofereçam o nível de educação 

esperado”(MCMEEKIN, 2006, p.43). 

 Na argumentação tecida ao longo dos textos, é reforçada uma sólida 

combinação entre standards, informações – definidas como avaliações em forma de 

provas de rendimento –, consequências e autoridade. Esses quatro aspectos, combinados 

e articulados, concorreriam para a conformação de um modelo formal e completo de 

accountability, para o que converge a necessidade de que cada país a) 

estabeleça“objetivos claros e ambiciosos a serem atingidos no âmbito da educação”; b) 

defina as “ferramentas para medir com a finalidade de verificar se os objetivos estão 

sendo alcançados” e, c) “recompense o sucesso no alcance desses objetivos remediando 

as falhas”(PURYEAR, 2006, p.124). Se um desses componentes for deficiente, estaria 

comprometida a possibilidade de se desenvolver uma accountability completa e, 

portanto, “uma educação consistentemente boa” (p.125).  

Consoante destacado, os dois primeiros aspectos (estabelecer objetivos claros e 

ambiciosos e definir ferramentas para medi-los) teriam alcançado um estágio desejável 

na maioria dos países da região. No entanto, o último deles - recompensar o sucesso e 

remediar as falhas - teria ficado pra trás, sendo-lhe devida, portanto, de acordo com o 

que defende o Preal, maior atenção “tanto por parte do Programa como dos governantes 

dos países”. 

O esforço dos autores segue no sentido de reforçar a premissa da recompensa, 

procurando demonstrar que a imposição de consequências às escolas, alunos e 

professores, pelo desempenho, “forçosamente iria elevar o nível educacional nos 

países”.    
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A avaliação externa representaoutro ponto fortemente destacado pelos autores na 

conformação de um sistema de accountability.  Sua concretização, pelos sistemas de 

ensino, é vinculada à realização de provas estandardizadas e comparáveis, sendo tomada 

como elemento que impulsiona tanto a produção de informações sobre o trabalho 

realizado pelas escolas e os docentes quanto a definição de standards educacionais. 

Constitui, por isso, o elemento-chave tanto na prestação de contas como na 

responsabilização pelos resultados, sendo, na perspectiva do Preal, importante elemento 

na implementação de uma política de accountability.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainterpretação dada pelo Preal às ferramentas da accountabilityvaloriza visões 

hegemônicas de controle e regulação da educação no âmbito dos países da região. A 

visão de controle da qualidade educacional flui de forma vertical, de cima para baixo -

do governo para as escolas -, confinando a prestação de contasa limites estreitos por 

uma evidente concentração de responsabilidade atribuída de fora para dentro da escola. 

A atribuição majoritária de responsabilidades fica para a escola e seus agentes 

diretos (gestores, professores, alunos e pais), sendo subsumidas as ações que 

permitiriam evidenciar a destinação de corresponsabilidades para além dos agentes 

escolares e da comunidade local.  

Na interpretação dada pelo Preal, os governos dos países passam a ter função de 

agentes ativos que, investidos do poder que lhes fora concedido pelo voto dos eleitores, 

exercem o direito de exigir prestação de contas a seus funcionários, neste caso, os 

gestores e professores das escolas. A estes é destinada a função de agentes passivos, ou 

seja, porque administram interesses públicos devem submeter-se à obrigação de prestar 

contas, primeiro aos órgãos centrais, mas também à comunidade local.  

A avaliação realizada pelo professor ao longo do percurso educativo perde força 

e lugar, em favor de avaliações externas, que passam a definir o que e quanto o aluno 

aprendeu do que se supunha ter sido ensinado, e o nível de aprendizagem em que cada 

um se encontra. Enquanto a prestação de contas fica sob o encargo da escola e dos 

sistemas de ensino, o pilar da responsabilização fica sob o encargo do Estado. 
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Como possíveis consequências às ações políticas nos países da região, 

chamamos a atenção para os riscos de se atribuir à responsabilização um caráter 

negativo porquanto dissociada das possibilidades de conquista da autonomia da escola. 

Outra consequência refere-se à função da avaliação, enquanto um dos pilares de um 

sistema integrado de accoutabilityeducacional, formado pela articulação entreavaliação, 

prestação de contas e responsabilização. Imiscuída em uma lógica que tem sido 

hegemônica até o momento, a forma e os pressupostos da avaliação defendidos pelo 

Preal na adoção de uma política de accountabilitypode ser utilizada preferencialmente 

como instrumento para culpabilizar escolas pelos resultados, subsumindo o potencial de 

diagnóstico dos problemas educacionais que é devido a essas formas de avaliação.  

Isso posto, resultam questionáveis as opções conceituais adotadas pelo Preal na 

construção de um sistema de accountabilityque, como defendem os membros do 

Programa, têm como vislumbre a melhoria educacional dos países da região. Se 

confirmada a tendência já em franca ascensão em alguns países da região, de 

implementação de políticas de accountability na reformas educacionais em curso, 

impõe-se como desafio construir novos marcos conceituais que suplantem visões 

hegemônicas de accountability tais quaisas defendidas pelo Preal nos textos aqui 

analisados. 
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