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DISPOSITIVOS DE CONTROLE DO TRABALHO DOCENTE
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RESUMO

As discussões sobre a Prova Brasil enquanto dispositivos de controle curricular direcionam o olhar para a
análise da sociedade do controle. Na medida em que estes dispositivos estão envolvidos a uma trama de
articulações, relacionados à implementação e as justificativas de políticas educacionais, que permite
regular os sujeitos. Esse processo tem sido acompanhado de uma intensificação de discursos que
justificam a necessidade da promoção de reformas. Esta pesquisa tem como objetivo analisar de que
maneira o currículo oficial(PCN) e a Prova Brasil tem permeado os discursos escolares e contribuído para o
controle do trabalho docente. Este trabalho pretende levantar algumas considerações a respeito da Prova
Brasil, através de um Estudo de Caso de turmas do 4º e 5º anos de duas escolas públicas de um município
do interior do Estado de Alagoas.

Palavras-chave: PCN, Prova Brasil, controle.

RESUMEN

Las discusiones sobre la Prueba Brasil mientras dispositivos de control curricular direccionan el mirar para
el análisis de la sociedad del control. En la medida en que estos dispositivos están envueltos a una trama
de bisagras, relacionados a la implementación y las justificaciones de políticas educacionales, que permite
regular los sujetos. Ese proceso ha sido acompañado de una intensificación de discursos que justifican la
necesidad de la promoción de reformas. Esta investigación tiene como objetivo analizar de que manera el
currículo oficial(PCN) y la Prueba Brasil ha permeado los discursos escolares y contribuido para el control
del trabajo docente. Este trabajo pretende levantar algunas consideraciones acerca de la Prueba Brasil, a
través de un Estudio de Caso de turmas del 4º y 5º años de dos escuelas públicas de un municipio del
interior del Estado de Alagoas.

Palabras clave: PCN, Prueba Brasil, control.

Pág.1/8



INTRODUÇÃO

As novas forças que se armaram lentamente e progressivamente depois da Segunda Guerra Mundial
deram início a uma crise que se estendeu a todos os meios de confinamento e propiciou o surgimento de
uma sociedade do controle, que funciona via técnicas de controle contínuo e comunicação instantânea.

A integração e a diferenciação das novas forças, das novas relações de poder, se
faz graças às novas instituições (a opinião pública, a percepção coletiva e a ação
a distância). Nas sociedades de controle, as relações de poder se expressam pela
ação a distância de uma mente sobre a outra, pela capacidade de afetar e ser
afetado dos cérebros, midiatizada e enriquecida pela tecnologia. (LAZZARATO,
2006, p. 76)

A segunda metade do século XX sinaliza a ascensão da sociedade de controle, marcada pela
interpenetração dos espaços, e pela suposta ausência de limites, num processo contínuo em que não se
termina nada efetivamente (COSTA, 2004, p. 161), pois tudo se encontra em fluxo. Estão em jogo, novas
formas de punições e de educação, novas formas de subjetivação.

A sociedade do controle pode “ser caracterizada por uma intensificação e uma síntese dos aparelhos de
normalização de disciplinaridade que animam internamente nossas práticas diárias e comuns” (HARDT;
NEGRI, 2006, p. 42

É nesse cenário que situamos a sociedade atual e a implementação das políticas educacionais, a fim de
controlar e regulamentar a vida da população. E assim, temos assistido nas últimas décadas o processo de
intensificação de reformas educacionais orientadas pela lógica da demanda de mercado e que tem se
estabelecido tanto na elaboração de políticas curriculares nacionais, como na gestão escolar,
desencadeando crescentes reformas de controle sobre o trabalho docente, capazes de controlar cada
docente e cada sala de aula. “Através do qual o controle da docência combina instrumentos de vigilância
externa sobre o processo de trabalho educativo com discursos de forte carga moral” (VIEIRA, 2008, p.
53), além de responsabilizar o professor de forma individual pelos resultados alcançados pelos alunos. Um
governo da conduta da conduta.

GOVERNAMENTALIDADE E CONTROLE

As reformas atuais tem se caracterizado por práticas globais que tem como objetivo mudanças nos
padrões de regulação social. Tanto as reformas quanto as políticas educacionais estão intimamente
relacionadas à gestão dos indivíduos, bem como das instituições incumbidas de educar esses sujeitos.
“Para isso, estabelecem uma série de regulamentações, mobilizam discursos e tecnologias (como o
currículo, a didática, modalidades de organização e gestão escolar etc.), tornando a alma e as capacidades
humanas objetos de disputa e governo” (GARCIA, 2010, p.446). Esse fenômeno aparece a partir da
construção moderna de Estado, que tem se difundido como um aparato encarregado de cuidar dos seus
limites territoriais, mas especialmente de suas populações.

Governar, na ótica da governamentalidade, consiste em conduzir condutas e é uma maneira de atuar
sobre um ou ainda vários sujeitos atuantes. É uma conduta que objetiva agir sobre outras condutas; que
almeja incitar, induzir, desviar, facilitar ou dificultar o comportamento dos sujeitos. Governar também
implica na relação que se pode estabelecer consigo mesmo, na ação do sujeito sobre si próprio
(FOUCAULT, 1979).

Sobre o trabalho docente tem se produzido um conjunto de práticas, que tem o objetivo de regular,
normalizar e estabelecer o padrão adequado a excussão das atividades cotidianas de professores/as. Para
tanto, dispositivos de controle, tem funcionado no ambiente escolar.
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Dispositivos são ações (discursos) que interferem na disposição das relações
sociais, prescrevendo, ordenando, normalizando, as formas e os conteúdos de
como essas relações devem ocorrer, ou serem estabelecidas e/ou mantidas. Um
dispositivo é então uma espécie de norma prática, de preceito que atua nas
diferentes partes de um aparelho social, desempenhando uma função especial
com vistas um fim determinado. (VIEIRA, 2006, p. 3)

Na tentativa de criar sujeitos governáveis, se recorre a esses dispositivos. “Os dispositivos de controle,
acionados pelas escolas e pelos currículos, funcionam explicitamente por meio de normas burocráticas
institucionais para garantir práticas amplamente aceitas como adequadas ao processo de ensino.” (VIEIRA,
2006, p. 4) E tal como nos aponta Lazzarato (p. 77, 2006) “as instituições das sociedades do controle são
assim caracterizadas pelo emprego das tecnologias de ação a distância”, cada vez mais incorporadas em
todas instâncias da vida social e individual.

O controle na sociedade atual tem se estabelecido de maneira que “mecanismos de comando se tornam
cada vez mais ‘democráticos’, cada vez mais imanentes ao campo social” (HARDT; NEGRI, 2006, p. 42) e
cada vez mais transparentes e expostos a formas de controle cada vez mais sofisticadas.

DISPOSITIVOS DE CONTROLE SOBRE O TRABALHO DOCENTE: DISCURSO, AVALIAÇÃO E CURRÍCULO

São lançados a todo momento, discursos midiáticos sobre educação, que se apoderam sobretudo das
estatísticas educacionais ora para criticar, ora para reforçar a ação do governo e criar um clima favorável à
reestruturação da política educacional especialmente das redes públicas de ensino. Esse movimento pôde
ser observado principalmente a partir das reformas educacionais da década de 90.

E assim, discursos sobre a educação escolar passaram a circular na mídia brasileira, discursos esses que
se inserem diretamente na subjetividade do/a professor/a. Tal como nos aponta Paraíso (2006, p. 97), “a
subjetividade demandada da professora e do professor é montada, moldada e regulada por meio da
ativação nela/e de motivações, desejos, esperanças e sonhos pessoais e profissionais individuais e
coletivos”.

A mídia se constitui enquanto dispositivo de apelo moral na medida em que se utiliza de argumentos que
tentam convencer os docentes de seu papel mediante a busca da qualidade da educação, sendo
convocados permanentemente a agir e a transformar os índices negativos da educação brasileira. “As
técnicas a que recorre esse discurso curricular são, em sua maior parte, suaves e românticas, mas nem
por isso menos eficientes no processo de governo desses indivíduos (PARAÍSO, p. 97, 2006).

A mídia corrobora com esse discurso do controle sobre a escola, mediante a exposição do ranking dos
melhores e piores resultados, reforçando as desigualdades regionais. Esse discurso tende a homogeneizar
as realidades escolares, uma vez que a política é a mesma para todas. Entretanto, se o objetivo seria
igualar todas instituições de ensino, a política não deveria ser a mesma.

Uma das formas de regulação daquilo que se ensina nas escolas brasileiras acontece a partir da elaboração
e implementação de políticas curriculares a nível nacional, que acontece atrelado à divulgação por meio de
livros didáticos, formação de professores/as e controle por meio de avaliações externas. “... o conjunto de
documentos político-pedagógicos, tal como os Parâmetros Curriculares Nacionais, acaba contribuindo para
controlar o saber – fazer docente, funcionando para determinar aquilo que deve e pode ser feito no
processo de trabalho” (VIEIRA, 2006, p. 2).

A partir da década de 90 o foco das políticas educacionais brasileiras se volta para as formas de gerência
da escola e do controle da qualidade da aprendizagem mediante a ascensão do desempenho escolar,
“controle instituído pelo monitoramento dos desempenhos das instituições escolares e dos alunos, tendo
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como base as políticas de exames nacionais e índices como o IDEB” (GARCIA, 2010, p. 453). A busca pela
qualidade da educação tem se reduzido ao rendimento escolar, instigando a competição entre as
instituições escolares e os professores/as,

As políticas de avaliação nacional vêm intensificando o controle sobre o trabalho
escolar e docente, desencadeando uma série de expedientes e casuísmos para
atingir as médias de desempenho necessárias: o treinamento dos alunos para os
exames, as classes de ‘aceleração’, ou simplesmente a exclusão de alunos das
classes populares cujos desempenhos possam comprometer a imagem e os
índices de desempenho da escola. (GARCIA, 2010, p. 453)

Nas sociedades contemporâneas a avaliação aparece como um importante instrumento de controle, tanto
em relação aos alunos/as, quanto em relação à/os professores/as. Esse dispositivo torna-se fundamental,
na medida em que incita os indivíduos à autoregulação. “Os exames nacionais colocam as instituições
educacionais e seus agentes num campo de hierarquias e visibilidades, objetos de ações e programas
gestados no MEC para a elevação dos índices de seu desempenho” (GARCIA, 2010, p. 453).

A política avaliativa proposta pelo governo para todos os níveis educacionais, sobretudo, para o Ensino
Fundamental, a exemplo da Prova Brasil, tem se mostrado um forte dispositivo de controle curricular, com
a intenção de controlar os saberes desenvolvidos em sala de aula pelos/as professores/as, reduzindo cada
vez mais os conhecimentos associados às realidades locais e suas culturas.

Ao passo que também legitimam a ideia de conhecimentos válidos universalmente, privilegiando o
letramento e a matemática como os únicos conhecimentos tidos como imanentes a preparação para a
vida, reduzindo a gama de saberes e experiências a patamares irrisórios. Qualquer outro conhecimento
que não esteja articulado aos descritores da Prova Brasil tende a perder prioridade no desenvolvimento
curricular dos/as docentes.

O intuito é estabelecer um currículo nacional comum, a partir de uma definição de conteúdos mínimos,
cada vez mais reduzidos à alfabetização e às quatro operações matemáticas, articulados à criação de um
sistema nacional de avaliação. Manifesta-se dessa forma, a intenção de controlar o ensino, bem como o
funcionamento das escolas, subordinando o fluxo de recursos e investimentos ao desempenho escolar.
Para as escolas e os/as docentes esse processo tem sido tenso e problemático, na medida em que

Com a expansão da massa de avaliações desenvolve-se o receio da repercussão
dos resultados decorrentes do processo avaliativo, que define novos currículos, o
orçamento das escolas, formação e salários dos professores. Isto é, escola com
baixo desempenho, menor gratificação, e conseqüentemente, faz com que
professores se vejam pressionados ao uso de parâmetros e diretrizes curriculares,
de forma a garantir o aprendizado dos conteúdos básicos cobrados nas
avaliações, já que se cobra dos professores e das escolas a eficácia dos recursos
que neles são investidos. Cobra-se dos alunos as competências e habilidades nos
resultados dos exames para garantir um nível de qualidade satisfatório
comparado às políticas internacionais, assim como também cobra-se uma política
eficaz de parte do governo para diminuição das iniqüidades existentes.
(BARREIROS, 2002, p.5)

Umas das questões que também emerge frente a esta problemática “dentro do discurso currículo avaliação
é o fato dos resultados também servirem de ranking classificatório para alunos, professores e escolas”
(BARREIROS, 2002, p.5), uma vez que “aciona um sistema em que as próprias crianças serão classificadas
e categorizadas como nunca foram antes” (APPLE, 2006, p. 75). Sobretudo, num instrumento como a
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Prova Brasil que indica resultados por escola, podendo de forma individualizada e muito efetiva controlar o
trabalho docente e as instituições escolares.

[...] Essa maquinaria avaliativa opera utilizando o saber estatístico que gera
comparabilidade entre o investimento público e os resultados apresentados. Há
uma grande valorização dos índices obtidos e isso produz efeitos: evidência das
práticas pedagógicas de “sucesso” e sugestão de replicá-las geralmente
independente do contexto; advertência e, muitas vezes, investimentos financeiros
nas instituições com baixos índices, apontadas como problemáticas. Parece que a
figura do professor, nesse contexto, fica esmaecida, enquanto índices adquirem
centralidade. (TRAVERSINI; BELLO, 2009, p. 147)

A centralidade nos resultados, “como elemento principal do discurso educacional, demonstra que na
verdade existe uma perda quase integral da autonomia do professor, devido os inúmeros mecanismos
instituídos para direcionar o ensino aos processos avaliativos” (BARREIROS, 2002, p.5).

Vale destacar que o livro didático adquire status de importante ferramenta nesse encaminhamento de
padronização do ensino, uma vez que, as aprovações dos mesmos pelo MEC estão sujeitas ao critério de
estar fundamentado nos PCN e mais recentemente nos descritores da Prova Brasil. Compondo uma tríade
potente, currículo, avaliação e livro didático.

Garcia (2010) aponta que essas tecnologias das políticas de avaliação têm funcionado de modo eficaz por
conseguir unir as possibilidades de sugeridas por uma visibilidade individualizadora e as sanções e
atuações imperiosas à normalização dos desempenhos e da conduta dos envolvidos. A Prova Brasil
desempenha bem a função de dar essa visibilidade ou transparência do setor público e de mostrar ao
cidadão pagador de impostos se o dinheiro público está sendo bem gasto em cada uma das escolas
públicas, dos/as docentes e dos/as alunos/as avaliados/as.

Conforme afirma Vieira (2008, p. 60), “o controle sobre o trabalho docente tem uma efetiva vinculação
com o conjunto de dispositivos de poder que busca o controle da conduta do professorado”. E tem como
objetivo maior orientar e verificar as ações desenvolvidas pelos professores, como forma de regular aquilo
que se ensina na sala de aula, necessitando de um dispositivo de vigilância constante, de controle externo,
e ainda, de dispositivos de forte apelo moral, como o discurso da qualidade da educação e o da inclusão,
entre outros.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são exemplos dessa política de controle no Brasil, pois suas
diretrizes sistematizam detalhadamente cada área do conhecimento (VIEIRA, 2008, p. 60). Os processos
de avaliação a que os alunos são submetidos, e que avaliam também o desempenho dos professores e das
escolas, indicam que essa forma de controle governamental, e, ao serem aliados aos PCN, reforça os
objetivos, os saberes e as práticas estabelecidas no âmbito oficial do governo, atuando como práticas
normalizadoras e controladores dos/as docentes.

O novo gerencialismo se estabelece numa arte de governar inspirada no modelo
de governo neoliberal, onde uma mão invisível determina o que cada professor
deve e pode fazer, servindo tal determinação para a manutenção do bem comum,
isto é, do próprio capitalismo liberal. Entretanto, não é possível ignorar que
qualquer forma de controle, por ser sempre uma relação implica que os
indivíduos também (re) formulem suas necessidades e exigências políticas,
tornando possível contestações. (VIEIRA, 2008, p. 65)

Nesse sentido, discutiremos a Prova Brasil como um dispositivo de controle que atua nos poros das
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práticas curriculares cotidianas dos/as docentes. Age de forma a limitar cada vez mais as suas alternativas
em relação à sua autonomia, ainda que relativa, de planejar e decidir que currículo teria maior resultado,
considerando as possibilidades e limitações de seu contexto e segundo as necessidades dos/as seus/uas
alunos/as. Sua força está na forma como convence discursivamente a opinião pública da necessidade de
melhorar a qualidade da educação pública brasileira e no condicionamento dos recursos para as escolas ao
desempenho dos/as estudantes nos exames.

ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PROVA BRASIL NAS ESCOLAS

A partir das sucessivas crises ocorridas no Brasil e no desencadeamento de projetos e reformas políticas
na educação, os PCN surgem no cenário educacional como um dispositivo pedagógico importante. O PCN
não apenas vem servindo como guia, mas, ao mesmo tempo, vem desencadeando sentimentos de
necessidades de incertezas, processos próprios das sociedades em instâncias sociais onde predominam
formas de controle, como é a escola.

Desde 1995 os PCN têm sido considerados parâmetros em que professores/as da Educação Básica podem
se apoiar para realizar seus planejamentos e suas ações em sala de aula. Entretanto, sua ligação com
instrumentos avaliativos de aplicações regulares, que chegam de forma imperiosa as escolas, nos adverte
sobre seu caráter de regulação introduzido via proposta de avaliação, configurada através da regulação de
um currículo nacional comum. Assim como os PCN, a Prova Brasil desde sua primeira aplicação em 2005
tem permeado o ambiente escolar, seja de forma muito pontual em algumas instituições, por ser aplicada
apenas a cada dois anos, ou de forma mais aguda em outras unidades escolares.

A implementação e avaliação de currículo têm assumido o panorama das políticas educacionais oficiais
atuais. Além da implantação de uma proposta reguladora mais direta como os PCN, há também a criação
de Matrizes de Referência do SAEB e da Prova Brasil. Ambas reforçam a homogeneização e conduzem os
conteúdos e as formas de como professores/as devem ensinar e o que os/as alunos/as devem aprender.
Tem, acima de tudo, como função principal a classificação de desempenhos nas competências e
habilidades tidas como primordiais.

Estratégias são lançadas para que o/a professor/a se apoderem dos conhecimentos relacionados à Prova
Brasil e assim possam preparar os/as alunos/as para o exame. Através de uma investigação em que
tomamos como base a experiência do Município de São Miguel dos Campos/ AL em duas escolas
municipais, que denominaremos de A e B, utilizando estratégias de entrevistas com docentes e
observações nas escolas, e cujos dados serão trazidos para efeitos de ilustração apenas, uma vez que a
pesquisa ainda se encontra em andamento.

Considerando alguns dados preliminares, foi possível perceber de imediato, que predominam as seguintes
estratégias, como parte da política do Município em questão: a formação continuada específica para os/as
professores/as do Ensino Fundamental que deverão aplicar a prova (5º ano), a existência de provas
simuladas da Prova Brasil realizadas nas escolas com os alunos/as das turmas a serem avaliadas e o
acompanhamento direto de um coordenador/a pedagógico/a. O acompanhamento tende a acontecer, seja
na formulação do plano de ensino, de forma a contemplar os descritores contidos nas Matrizes de
Referência do SAEB e da Prova Brasil, a exemplo da escola B, ou ainda no rotineiro acompanhamento dos
planos de aula.

Dentre as estratégias propostas, o uso dos exames simulados foi considerado pelos/as entrevistados/as
docentes, como um dos fatores mais efetivos e que ajudaram de fato a alcançar um bom resultado na
Prova Brasil. Todos/as os/as professores/as entrevistados/as afirmaram que houve adequação do
planejamento de suas aulas a partir da implantação da Prova Brasil. Quanto a preparação dos/as
alunos/as para a Prova Brasil é notória a preocupação das escolas via coordenação pedagógica, que
orienta e investe numa formação que se revista das habilidades necessárias para alcançar bons resultados
na avaliação externa.

Pág.6/8



Quanto à distribuição do tempo escolar reservado para cada disciplina, muitos docentes afirmaram que
passaram a reservar um tempo ainda maior para as disciplinas de português e matemática. Uma vez que
são as disciplinas avaliadas pela Prova Brasil.

Os/as docentes têm permitido, com o argumento de que é preciso ter um bom desempenho na Prova
Brasil, que seu trabalho seja controlado tanto na forma quanto no conteúdo. Percebemos assim, que as
práticas curriculares cotidianas vêm sofrendo uma crescente perda da autonomia por parte dos/as
professores/as, desenvolvendo o processo contínuo de padronização dos conhecimentos trabalhados em
sala de aula e controle do trabalho docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Está se armando toda uma estrutura que almeja o controle do que se ensina com o objetivo de alinhar os
currículos desenvolvidos pelos docentes aos objetivos da Prova Brasil. Indiferente às diversas
possibilidades de processos educativos, o que tem sido proposto tanto nas propostas curriculares, quanto
nesse sistema de avaliação é a padronização e simplificação, permitindo com mais facilidade a
classificação e hierarquização das unidades escolares e dos agentes que a constituem advindos dos
resultados da avaliação. O controle curricular tem como seu principal instrumento processos de avaliação
que agem como legitimadores de determinados saberes.

As atuais políticas educacionais instauradas no país nos indicam que as propostas curriculares precisam
ser pensadas como produto de uma política educacional que converge para uma homogeneização e
simplificação extrema, assim como as avaliações desempenham o papel de definidoras de conteúdos, além
de exercerem a função de classificar toda rede escolar brasileira.

A intensificação de campanhas televisivas bem como as campanhas nas próprias escolas carrega a marca
de um forte apelo moral, convocando professores/as a embarcarem na empreitada pela busca da melhoria
dos índices de educação do país, utilizando-se do discurso da educação de qualidade para todos.

Nessa perspectiva a avaliação torna-se elemento crucial no que se refere à vigilância e ao controle. O
controle ocorre especialmente sobre a ação do currículo ao colocar conteúdos do seu campo em
funcionamento e ao movimentar a avaliação destes conteúdos, voltando-se a conformação moral dos/as
docentes.

Com tal modelo de gerência, os professores vão produzindo informações e se
convertem em objeto de informação. Isso permite que os agentes escolares
possam quantificar seus desempenhos profissionais e a satisfação dos clientes (os
alunos, seus pais, a própria comunidade). O docente vê sua prática cercada por
instrumentos de medição, convencido da grande ajuda que eles oferecem para
melhoria da qualidade de seu trabalho. (DEL PINO, VIEIRA, HYPÓLITO, 2009, p.
119)

O professor/a se transforma em um gerente de si mesmo. Os docentes passam a incorporar o discurso das
políticas oficiais, convencidos de ser a melhor opção para a melhoria da educação. A política nacional de
melhoria da qualidade educacional acaba se tornando uma política voluntarista, frágil e, por tudo isso,
inoperante.

Assim, a preocupação com a preparação dos alunos para a Prova Brasil favorece a construção de um modo
específico de comportamento a ser seguido. Adota-se certos modelos de conduta, em que professores
fiscalizam-se mutuamente, com o intuito de aplicar adequadamente e bem as políticas propostas pelo
governo federal. Carecem nos ambientes escolares, propostas alternativas de qualidade, que levem em
consideração o que os docentes entendem e desejam como uma escola de qualidade, considerando
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seus/uas alunos/as e suas comunidades.
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