Resumo: O artigo traz a temática accountability e
avaliação em larga escala da educação no Estado
do Tocantins. Apresenta resultados de pesquisa
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Tocantins, na Linha
de Pesquisa Estado, Sociedade e Práticas Educativas.
Tem por objetivo apresentar compreensão a respeito
do tensionamento entre as perspectivas distintas de
accountability, neoliberal/gerencial e democrática, no
campo das políticas públicas educacionais de avaliação
na realidade educacional do Tocantins. Com perspectiva
crítica, assenta-se em fontes bibliográficas, documentais
e hipertextos. Demonstra uma tendência gerencial
na avaliação em larga escala no Estado quando são
estabelecidas premiações aos que se destacam com
melhores resultados, contudo, observa-se que é possível
redefinir a perspectiva das avaliações estaduais tendo
como um dos caminhos a gestão democrática e a
formação continuada.
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Introdução

Neste artigo, apresentamos resultados de pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Tocantins (UFT), na Linha de Pesquisa Estado, Sociedade e Práticas Educativas, que resultou em Dissertação de Mestrado (OLIVEIRA, 2020). A investigação agrega as produções do Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão
em Educação Municipal (GepeEM) e do Observatório de Sistemas e Planos de Educação no
Tocantins (ObSPE) da UFT.
Com perspectiva crítica (BOGDAN; BIKLEN, 1994), abordamos elementos teóricos que
norteiam as discussões voltadas para a compreensão das políticas públicas de accountability,
particularmente, na educação, interpelando o(s) panorama(s) e a(s) forma(s) de accountability nessa área, especialmente, na educação estadual no Tocantins e, nesse artigo, temos por
objetivo apresentar nossa compreensão a respeito do tensionamento entre as perspectivas
distintas de accountability, neoliberal/gerencial e democrática, no campo das políticas públicas
educacionais de avaliação na realidade educacional do Tocantins.
Para cumprir esse objetivo, trabalhamos com fontes bibliográﬁcas (LIMA; MIOTO, 2007),
pesquisa documental (SHIROMA, CAMPOS; GARCIA, 2005) e hipertextos (MARCUSCHI, 2005),
seguindo um percurso especíﬁco, sendo aspectos do processo histórico da accountability na
administração pública e suas relações com a sociedade; a aplicação da accountability na educação utilizando instrumentos de responsabilizações e ranqueamentos; e sobre como resultados
aferidos por instrumentos da accountability vêm sendo publicados e explorados na educação
no Estado do Tocantins a partir da segunda década do século XXI.

Políticas públicas educacionais e accountability: tensões ideológicas

O movimento histórico da accountability, as suas relações com a sociedade, destacando
os princípios de promoção da transparência das ações do Estado e todas as decisões que têm
impactado a sociedade, as instituições públicas e os seus responsáveis, prestando contas dos
gastos e das políticas implantadas, favorecendo o controle social e ampliando os compromissos dos responsáveis pelas gestões é perpassado por dissenso em todos os campos da administração.
No âmbito da educação, as políticas públicas contemporâneas seguem uma tendência
mundial de utilização dos princípios da accountability, que seriam, na sua essência, a obrigação
de comportamento ético e democrático, implicando a necessidade da transparência dos processos, e não apenas dos resultados, a prestações de contas constante, como também comportamentos probos dos gestores e servidores públicos. Todavia, como exposto anteriormente, a
marca é a contradição.
Por um lado, em uma perspectiva democrática, as ferramentas de accountability na
educação devem trazer a devida transparência para a gestão pública. Então, existe a obrigação
dos agentes públicos, com responsabilidade pelos seus atos gestores, arcando com as suas
consequências, garantirem a participação social na gestão pública.
Segundo Alavarse (2013), a ideia de governo democrático, transparente, que aplica avaliações e expõe os resultados alcançados, pode estar, de fato, regulando a gestão educacional,
conforme o interesse em garantir o direito a educação de qualidade com foco na universalização, executando o planejamento sem se preocupar em camuﬂar o que é indesejado e enaltecer o que ajuda a construir uma boa imagem da gestão.
Contraditoriamente, para Alavarse (2013), os objetivos da accountability, na gestão pública, receberam novos sentidos associando-se às políticas neoliberais, utilizando do modelo
gestor para extrair resultados numéricos favoráveis às administrações que estiverem em vigência. Com esse sentido, os melhores índices das avaliações são comemorados com veemência e
os considerados ruins são preteridos.
Em assim sendo, accountability é compreendida com vários signiﬁcados e aplicações,
permitindo a apresentação de sentidos diversos, tendo assim, uma propriedade polissêmica
capaz de ser utilizada em vários seguimentos. No caso da educação, a accountability foi im-

197 Revista Humanidades e Inovação v.7, n.18 - 2020

plantada com um foco ideológico predominante, fundamentado nos conceitos do neoliberalismo, em uma perspectiva de compreensão metodológica de mercado. Contudo, considerando
as contradições da sociedade, surgem ideias contrárias ao sistema conservador, fazendo emergir concepções críticas favorecendo as práticas educacionais democráticas (AFONSO, 2012).
Nas últimas duas ou três décadas, a problemática da
accountabilty tem sido enclausurada nas lógicas do
pensamento único, neoconservador e neoliberal. Torna-se,
por isso, necessário lembrar que há outras alternativas. Neste
sentido, este texto adota uma abordagem crítica e revisita
brevemente o conceito de accountability (ou seja, a interação
entre avaliação, prestação de contas e responsabilização), no
sentido de chamar a atenção para conﬁgurações que sejam
mais democráticas e progressistas (AFONSO, 2012, p.1).

A accountability na educação, como foi implantada inicialmente com conceitos mercadológicos liberais, objetivava realizar a monitoria dos resultados, compreendida quantitativamente, utilizando metodologias de aferição formais, obedecendo aos protocolos pré-estabelecidos (AFONSO, 2014).
Pelo lado dos neoliberais, foram usados como condição
necessária para induzir efeitos de mercado (ou seja,
competição, comparação, liberdade de escolha, chequesensino…) nos sistemas educativos, nomeadamente através
da publicitação dos resultados desses mesmos exames e da
transformação dos pais e famílias em novos consumidores de
bens educativos com vista a serem transformados em bens
posicionais. Este período híbrido não foi esgotado (AFONSO,
2014, p. 11).

Um ftor que inﬂuencia a utilização da accountability é o viés ideológico do grupo que esteja na gestão pública, como discutem Nardi e Schneider (2012, p. 5):
Na maioria dos países em que é empregada, a accountability
tornou-se parte de um discurso transversal e neoconservador,
com inﬂuência nas políticas nacionais. Com base nos
argumentos da ineﬁcácia dos métodos pedagógicos, do
mau uso da autonomia proﬁssional dos professores, do
fortalecimento do Estado como mecanismo de controle social
e da racionalização dos investimentos públicos, comumente
tem sido adotadas formas de políticas de accountability que
põem em dúvida a eﬁcácia desta política.

Na concepção neoliberal, accountability tem sido utilizada na educação para simpliﬁcar
as realidades sociais. E os resultados alcançados são considerados uma forma de prestação de
contas pelas unidades escolares e educadores dos trabalhos realizados, em alguns casos, valorizando as metas alcançadas e imputando punições aos que não atingem à média estabelecida
(AFONSO, 2009; LIMA, 2020).
No ponto de vista crítico-democrático, o acompanhamento de resultados precisa observar as particularidades, tendo objetividade nos instrumentos e no processo, assim como
preconiza a accountability. Essa prática deve ser, sobretudo, transparente, aplicando uma metodologia técnica, mas com o viés em ser humanizada com o envolvimento dos participantes
no processo (AFONSO, 2009).
Nesse cenário, o espaço educacional é lugar de fala para discussões politizadas, como
também para preparação das gerações na efetivação da cidadania (RISCAL; LUIZ, 2016).
A discussão fundamentada pela consciência histórica enriquece as políticas públicas vol-
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tadas para educação, sendo coerente com o propósito que se presta, os debates localizados
nas unidades escolares, a exemplo das construções dos Projetos Político Pedagógicos (PPP),
reforçam a real democracia, para atender cada lugar com as suas demandas e assuntos pertinentes (RISCAL; LUIZ, 2016).
Assim, as concepções democráticas preconizam os debates no universo educacional,
a politização da educação torna viável para legitimação das políticas públicas educacionais;
contribuindo para formação do cidadão crítico; tornando as políticas mais coerentes com cada
realidade e os grupos sociais em que estejam inseridas (AFONSO, 2009).
Essa disputa de sentidos em relação accountability no campo das políticas públicas educacionais repercute na concepção de avaliação, nos seus instrumentos e no modos de exploração.

Accountability e políticas públicas educacionais de avaliação: um
campo em disputa – materialização de instrumentos e exploração
dos resultados

As escolas públicas brasileiras, a partir dos anos 1990, no que diz respeito a avaliação,
têm sido obrigadas a se submeterem a instrumentos de accountability em uma perspectiva
neoliberal/gerencial, com avaliações comuns externas, justiﬁcadas em nome da qualidade do
ensino:
No Brasil, temos assistido, especialmente nas últimas duas
décadas, a um vertiginoso crescimento de mecanismos e
estratégias de avaliação, nomeadamente as padronizadas e
produzidas fora do ambiente escolar, denominadas avaliação
em larga escala. Na prática, os resultados destas avaliações
assumem o status de tradutores da qualidade, na medida
em que a obtenção dos índices desejáveis pressupõe a
melhoria educacional, sobretudo, em nível de escola (NARDI;
SCHNEIDER, 2012, p. 5).

Nesse contexto, foi criado o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 1990,
sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), composto por um conjunto de avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica
(Aneb), Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), deﬁnida também como Prova Brasil, Avaliação Nacional da Alfabetização (Ana); o Censo Escolar, também de responsabilidade
do INEP, aferido com o apoio das secretarias dos estados e municípios, juntamente com o Saeb
compondo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007.
Considerando as perspectivas neoliberais e crítico-democráticas, as avaliações são conduzidas de forma controversa, especialmente, na exploração dos resultados mensurados, embora os objetivos indicados de ambas se apresentem como desejosos pela melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
Na perspectiva neoliberal/gerencial, as avaliações diagnósticas em larga escala possibilitam o controle das unidades escolares e dos educadores, os resultados têm representado
a qualidade da educação e são determinantes para o estabelecimento das políticas públicas
educacionais. Afonso (2009, p. 18) a esse respeito aﬁrma:
Apesar disto, nenhum sistema de avaliação, prestação
de contas e responsabilização (accountability) bem
fundamentado em termos políticos, culturais, éticos, técnicocientíﬁcos e educacionais, pode esgotar-se na mera recolha
e publicitação de informações baseadas em testes, mesmo
que estandardizados. Esta situação é ainda mais questionável
quando os resultados acadêmicos dos alunos acabam por ser
também um critério fundamental para a avaliação das escolas
e para a avaliação dos próprios professores.
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Cassettari (2012, p. 7) destaca o envolvimento de todos os atores do processo de ensino
e aprendizagem com a proposta de premiação às unidades escolares que atingem os objetivos
estabelecidos:
Nesse modelo, todos os professores (e em alguns casos
também os funcionários e até mesmo os alunos) das escolas
que alcançarem objetivos previamente estabelecidos devem
ser premiados, sendo que sua principal meta é melhorar
resultados obtidos nas avaliações externas. Desta maneira,
existe um entendimento de que os resultados alcançados pela
escola são um produto do esforço de diferentes atores.

Nardi e Schneider (2012) reforçam esse mesmo sentido, ou seja, de que a responsabilização pelos resultados obtidos dos educandos nas avaliações padronizadas e a introdução de
incentivos visando orientar ações em favor da melhoria destes resultados compõem o quadro
característico das tendências de políticas de accountability educacional mercadológica.
A transparência em relação aos resultados das avaliações em larga escala pode não ser
totalmente garantida, considerando que estados, municípios, unidades escolares e, até mesmo, a União têm interesse em demonstrar normalidade e qualidade. Em outros termos, não é
desejável para os entes e instituições serem avaliados negativamente, diante disso, buscam-se
artifícios para atenderem as metas estabelecidas e, assim, há prenúncios de que a manipulação dos resultados pode ocorrer devido às preocupações com os insucessos nas avaliações e
as suas retaliações consequentes (CAPOCCHI, 2017).
Para a obtenção de resultados satisfatórios, ainda segundo o mesmo autor (CAPOCCHI,
2017, p. 36), além da preparação dos seus educandos para os testes, há vestígios de várias
outras estratégias para burlar as regras no intuito de velar a real situação nas avaliações em
larga escala:
Fraudes docentes, nas quais se veriﬁcam desvios nas regras de
aplicação das provas, incluem o compartilhamento indevido
de respostas ou adulteração de registros nos cadernos de
respostas. Há fraudes administrativas, nas quais organizações
incumbem de divulgar os resultados das avaliações omitem,
manipulam ou adulteram pontuações obtidas. [...]
A exclusão planejada de alunos de baixa proﬁciência das
avaliações é uma resposta estratégica registrada na literatura
com o objetivo de elevar a média de proﬁciência da unidade
avaliada, convenientemente expurgando “maus alunos” da
amostra. Esta manipulação pode incluir a reclassiﬁcação
indevida de alunos para programas não avaliados ou a
retenção indevida de alunos em anos anteriores aos avaliados.
Alunos de baixa proﬁciência ou de minorias desprivilegiadas
podem vir a sofrer suspensões mais extensas e estar ausentes
no dia da aplicação da avaliação.

Burlar os resultados pode ser interessante para os sistemas, pois podem ter mais matrículas, como mostrou a pesquisa realizada (CARVALHO; OLIVEIRA; LIMA, 2014, p. 68-69) na
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, referente à Prova Brasil de 2009:
Nos dois anos analisados, a oferta de vagas é maior do que
a demanda em mais de 40% das escolas não premiadas, um
sinal de baixa procura das famílias por essas escolas, o que
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pode ser interpretado como expressão também de uma
percepção negativa ou não muito positiva da qualidade de
seus serviços educacionais. É interessante observar que,
passados dois anos da implantação das políticas e da crescente
divulgação de rankings com os resultados, bem como de
sua socialização também com as famílias, parece ter havido
pequenas alterações na demanda por vagas nessas escolas. Já
nas escolas premiadas, a proporção dos diretores que aﬁrma
que a demanda foi maior do que a oferta (“foi maior” e/ou
“superou em muito”) subiu 13 pontos percentuais (de 40%
para 53%). Portanto, seja por inﬂuência direta da divulgação
dos resultados e premiações, seja pela circulação dessas e
outras informações relacionadas ao trabalho dessas escolas,
parece tender a crescer uma seletividade maior por parte
das famílias, dando preferência às escolas cujos resultados
atingiram as metas estabelecidas pela SME/RJ.

A exploração dos resultados com a política de ranqueamento e incentivo às unidades
escolares para trabalharem buscando as melhores classiﬁcações provoca competividade, promove mudanças metodológicas e compromete as elaborações das políticas públicas considerando que os resultados aferidos, muitas vezes, não são reais, mascarando as necessidades.
A proposta metodológica de utilização dos resultados das avaliações em larga escala
para premiar ou punir contempla os princípios pedagógicos tecnicistas, a preparação coletiva
comum para o mercado, cabendo ao educando assimilar os conhecimentos postos que são baseados na produção, na racionalidade e eﬁciência como destacam Iwasse, Oliveira e Machado
(2017).
O foco na meritocracia, com premiações e a sansões, a lógica do contexto mercadológico, como consequência das responsabilizações pós-resultados das avaliações em larga escala,
é injusto, uma vez que desconsideram as diversidades existentes nas dinâmicas sociais, asseverando as distorções, fortalecendo o determinismo.
De maneira oposta, e reforçando a imprescindibilidade da avaliação institucional e das
aprendizagens internas, em se tratando das avaliações em larga escala, a perspectiva democrática de accountability está em conformidade com práticas críticas e responsáveis, não limitando os resultados a premiações ou castigos, mas diagnosticando avanços, carências e possibilidades coletivamente (AFONSO, 2009).
São, então, avaliações considerando as realidades avaliativas locais, não apresentando
modelos prontos e acabados sem observância do que se realiza em cada lugar, as peculiaridades inerentes dos grupos sociais, as estratégias didáticas dos professores e as formas de
compreensão dos educandos.
Quando um sistema de avaliações tem fundamentação na accountability educacional
democrática, realiza o acompanhamento de determinados resultados desejados, tendo como
referências os objetivos e as metas estabelecidas democraticamente. Até este momento do
processo, a avaliação tem uma perspectiva quantitativa, uma metodologia protocolar, formal,
no entanto as consequências para o que é mensurado não são ações punitivas, mas, sim, estímulos por meio de políticas públicas, conforme cada instituição e grupo de estudantes, para
melhoria da qualidade de ensino (AFONSO, 2009).
Enﬁm, as políticas públicas educacionais precisam ser avaliadas permanentemente, mas
assentadas em outra perspectiva, com instrumentos que tenham como referência as condições objetivas de cada realidade e de seus sujeitos, e explorando os resultados em favor da
qualidade.
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Avaliação da Educação no Tocantins: avaliações nacionais, sistema
próprio em larga escala, explorações e responsabilização

Para compreendermos como as avaliações em larga escala na educação se fazem presentes no Sistema de Ensino do Estado do Tocantins, sua relação com as perspectivas neoliberal/
gerencial e/ou democrática e as formas de exploração de seus resultados e responsabilização,
realizamos levantamento no site da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes
(Seduc) na busca por dados, informações e hipertextos com o histórico dessas avaliações, seus
objetivos e a sua situação no contexto dos anos 2016 a 2019.
O Tocantins, além da participação nas avaliações educacionais em larga escala nacionais, criou em 2011, o seu sistema de avaliação, primeiro denominado Sistema de Avaliação,
Monitoramento e Valorização da Educação do Estado do Tocantins (SALTO). Em 2015 e 2016,
teve o nome alterado para Sistema de Avaliação de Aprendizagem Permanente do Estado do
Tocantins (SISAPTO); e, em 2017, novamente, para Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Tocantins (SAETO).
Embora tenha mudado algumas vezes a nomenclatura, o sistema manteve a mesma
ﬁnalidade, sendo de acompanhar o ensino ofertado no Estado, a sua qualidade, e promover
possíveis alterações que se ﬁzerem necessárias para melhoria dos resultados alcançados (https://www.seduc.org.br, 2019).
O discurso em defesa do SAETO não está restrito à sede da Seduc, sendo ampliado para
gestores e estudantes, como mostra o hipertexto:
O diretor [...], do Colégio Estadual [...], a aplicação das provas
é um momento importante desenvolvido pela Seduc. “Os
estudantes estão engajados na realização da prova, e isso é
positivo, pois o Saeto é uma ferramenta importante para
diagnosticar a aprendizagem, e exige mesmo essa dedicação
dos estudantes”, explicou. A estudante [...], da 3ª série do
Colégio Estadual [...], fez a prova e falou da importância de
ter dedicação na hora da prova. “É importante mostrar que
estamos aprendendo, pois a avaliação serve para a Secretaria
ter conhecimento dos nossos pontos positivos e negativos.
Devemos mostrar o que sabemos” (https://www.seduc.org.
br, 2019).

Na Seduc, são realizadas campanhas que antecedem as aplicações das avaliações referentes ao SAETO no intuito de envolver educandos, servidores da educação e a sociedade,
trabalhando a importância em aferir os resultados para a melhoria da qualidade do ensino,
passando pelo convencimento da não evasão ao processo dos testes e do esforço em alcançar
os melhores efeitos (https://www.seduc.org.br, 2019).
Os resultados do SAETO são explorados para intervenções de suporte pedagógico aos
alunos e deﬁnições de políticas públicas tendo por objetivos melhorar a qualidade da educação, como demonstrado na entrevista da Secretária de Educação retratada no hipertexto
(https://www.seduc.org.br, 2019):
A avaliação diagnóstica tem por objetivo identiﬁcar se os
estudantes apresentam as habilidades e os pré-requisitos para
os processos de ensino e aprendizagem, além de possibilitar
a reﬂexão sobre as causas das diﬁculdades, para que as
equipes pedagógicas possam planejar ações e estratégias
de intervenções, no intuito de promover o desenvolvimento
integral dos estudantes. Além disso, as avaliações são
instrumentos para implementar as políticas púbicas da
Educação”, explicou [a Secretária].

Os hipertextos apontaram um discurso comum, com indícios de um comportamento
grupal harmonioso, no sentido de defender as avaliações em larga escala que compõem o
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SAETO, indicando que são mais amplas do que um processo simpliﬁcado de quantiﬁcar para
responsabilizar, prestando-se como diagnósticas para garantir a qualidade.
Contudo, os resultados do Ideb, avaliação em larga escala de cunho nacional, apontam
resultados não tão satisfatórios no Tocantins. A projeção estabelecida é de que a educação
brasileira atinja 6,0 (seis) pontos até o ano de 2022, média compatível com as alcançadas nos
países desenvolvidos (BRASIL/INEP, 2015).
No Tocantins, conforme as metas estabelecidas do Índice para o Estado, vem-se apresentando êxito no ensino fundamental até a 5ª série, com exceção em 2015, quando alcançou
exatamente a meta 5,0 (cinco), voltando a superar em 2017 (BRASIL/INEP, 2018).
A partir das avaliações aplicadas nos 8º e 9º anos que ﬁnalizam o ensino fundamental,
não há avanço e nem mesmo o alcance das metas desde o ano de 2013. Em 2017, a meta para
o Estado para essas turmas era 4,8 (quatro vírgula oito), mas o resultado aferido foi 4,4 (quatro vírgula quatro) (BRASIL/INEP, 2018). No 3º ano do ensino médio, no Tocantins não se tem
conseguido atingir as metas desde 2013. Embora tenha subido 0,4 entre 2015 e 2017, não se
alcançaram os índices estabelecidos em quatro anos considerando os espaços estabelecidos a
cada dois anos entre uma aferição e outra (BRASIL/INEP, 2018).
Compreendemos que, além de observar os resultados mensurados pelas avaliações em
larga escala, se faz necessário conceder a devida atenção às necessidades latentes na educação
do Estado. Os números são claros no sentido de indicar que há demandas a serem enfrentadas.
As metas estabelecidas com a conivência dos protagonistas nas elaborações e execuções das
políticas públicas da educação tocantinense, são, de fato, relevantes para compreender que os
objetivos a serem alcançados não são utópicos, são plausíveis e razoáveis.
A utilização das avaliações em larga escala tem consequências que podem ser benéﬁcas, pois atendem os princípios de accoutability como instrumento das discussões dos interesses públicos com relação à educação. Todavia, ainda, há uma carência de uma utilização
mais efetiva para elaboração de políticas públicas educacionais (SANTOS, 2017), sobretudo
em uma perspectiva democrática envolvendo as instituições e os proﬁssionais da educação,
explicitando os avanços, os gargalos, as possibilidades com as respectivas políticas públicas e as
medidas da gestão para enfrentar os desaﬁos, sem responsabilizações de indivíduos, punições,
premiações.
Lima (2020), em pesquisa sobre incentivos e punições por desempenho em políticas de
accountability na educação tocantinense conclui que no Estado o Sistema de avaliação vem
sendo justiﬁcado para melhorar a qualidade, mas são evidenciadas políticas de responsabilização, com premiações aos melhores desempenhos, observando-se uma perspectiva de controle
e gerenciamento.
Esse cenário nos impõe alguns questionamentos: quais são os motivos do não alcance
dos índices nacionais no Tocantins? Os índices estaduais e os nacionais estão equivalentes?
A exploração dos resultados do SAETO não estaria sendo supervalorizada, considerando os
índices nacionais?
E, os achados da pesquisa, apontam para algumas análises. A primeira, de que os indícios encontrados nos hipertextos dão ênfase aos preceitos culturais de competitividade com
premiações e responsabilizações, sem indicar possíveis ações para enfrentamento das diﬁculdades das unidades de ensino que não alcançam as metas desejadas, levando à ideia de que a
avaliação em larga escala no Estado tem uma estruturação mais gerencial, quando são estabelecidas premiações aos que se destacarem com melhores resultados. A segunda análise é de
que entendemos ser possível redeﬁnir a perspectiva das avaliações no Estado, tendo como um
dos caminhos a gestão democrática e a formação continuada, sem, contudo, perder de vista
que esse é um caminho perpassado por disputa teórico-político-ﬁlosóﬁca.

Considerações Finais

Com o objetivo de apresentar nossa compreensão a respeito do tensionamento entre
as perspectivas distintas de accountability, neoliberal/gerencial e democrática, no campo das
políticas públicas educacionais de avaliação na realidade educacional do Tocantins, assenta-
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dos em perspectiva crítica, as fontes documentais e os hipertextos, à luz das fontes teóricas,
expressam uma tensão entre esses campos teóricos na gestão da educação no Tocantins, com
maior tendência a perspectiva neoliberal, com as avaliações em larga escala utilizadas como
instrumentos da accountability gerencial. Demonstrando, então, sintonia entre as políticas
educacionais estaduais e a realidade nacional.
Observamos que a gestão democrática como princípio da educação nacional se caracteriza por instrumentos e práticas que incluem a sociedade em um constante processo de
participação e em situações de aprendizagem compartilhadas em uma gestão colegiada. Nesse
sentido, um processo de avaliação que determine caminhos, baseando-se em indicadores isolados e pontuais corre o risco de descaracterizar o processo de ensino nesse contexto de ação
democrática.
Os modos de exploração dos resultados das avaliações em larga escala, também, carecem de problematização, vez que as políticas de responsabilizações com o estabelecimento
dos rankings, padrões de ações uniformes, não tem contribuído para a democracia e a qualidade, mas, para a competitividade que mantém as desigualdades.
Sabendo das possibilidades de mensuração das avaliações em larga escala em contextos
territoriais amplos, tais instrumentos podem ser positivos para apoiar o planejamento, a deﬁnição de políticas públicas e a gestão. Isso, se ela não for a única forma de avaliação e sobrepor
as avaliações internas e democráticas. Uma disputa de concepções que deveremos enfrentar
nos sistemas de ensino e nas escolas.
Nesse sentido, compreendemos que essa pesquisa poderá subsidiar sistemas e instituições responsáveis pelas avaliações no sentido de romper com as concepções, normas e diretrizes que engessam a utilização dos resultados a aspectos quantitativos, de competividade, de
ranqueamento, de premiação, de punição.
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