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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as práticas de subjetivação desenvolvidas pela Prova 

Brasil e pelo que se diz sobre ela e sobre a identidade do professor. Após aprovação pela 

Conferência Mundial Educação para Todos (Jomtien, Tailândia) um plano de ação buscou 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Os países conferencistas, entre eles o 

Brasil, realizaram um acordo internacional que desencadeou uma nova organização do ensino. 

Assim, surge o índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) como uma forma de 

avaliar o rendimento da Educação Básica, por meio da Prova Brasil, que passa influenciar a 

ação pedagógica. A metodologia utilizada nesse estudo é a Pesquisa Bibliográfica de cunho 

documental e a análise foi qualitativa descritiva. Os dados para a construção desse trabalho 

estão relacionados ao Estado de Goiás e ao Munícipio de Rio Verde/GO e suas respectivas 

formas de condução para a preparação, realização e articulação dos resultados da prova. As 

análises tomam como embasamento teórico os conceitos elaborados pelo filósofo Michel 

Foucault, principalmente de poder, biopolítica, e a relação que ele estabelece entre poder, 

saber e verdade em torno do discurso que circula a partir da avaliação externa. Os conceitos 

de identidade de Hall e de Bauman farão parte da análise de constituição da identidade 

profissional na modernidade líquida, exigindo que novas identidades sejam criadas para 

atender à dinâmicas que o discurso sobre a Prova Brasil retrata no ambiente escolar. A 

pesquisa nos ajudou a compreender que as verdades construídas pelos enunciados numa 

acepção foucaultiana da/sobre a Prova Brasil procuram fabricar um tipo bem determinado de 

professor, que seja reponsabilizado e responsabilize a si mesmo pelos acertos e desacertos da 

Escola Básica. 

 

 
Palavras-chave: Identidade, Discurso, Prova Brasil, Verdades, Subjetivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The aim of this paper is to assess the practices of subjectification developed by Prova Brasil 

as well as what is said about it and the teacher's identity. After it was approved by the World 

Conference on Education for All (Jomtien, Thailand), an action plan sought to meet the basic 

learning needs. The conferee countries, Brazil among them, made an international agreement 

which initiated a new organization for education. Thus, The Brazilian Education Quality 

Index (IDEB) comes up as a way of assessing the Basic Education efficiency, through Prova 

Brasil, which starts to influence the pedagogical action. The methodology used was 

Bibliographic Research of official documents, and the analysis was fully 

descriptive/qualitative. The data used for this paper‟s development are related to the State of 

Goiás and the city of Rio Verde and its respective ways of conduction for preparation, 

realization, and articulation of the exam‟s results. The analyses are theoretically based on the 

concepts elaborated by the philosopher Michel Foucault, mainly those of power, biopolitics, 

and the connection he sets between power, knowledge and truth around the speech that comes 

from the external evaluation. The concepts of identity of Hall and Bauman will be part of the 

professional identity constitution in the liquid modernity, demanding new identities to be 

created in order to meet the necessity of changes that the speech about Prova Brasil depicts in 

the school environment. The research helped us understand that the truths built by the 

statements in a Foucauldian sense of Prova Brasil mean to create a well determined kind of 

teacher, who is to be held accountable and take responsibility for the hits and misses of 

Elementary School. 

 
Keywords: Identity. Speech. Prova Brasil. Truths. Subjectification.  
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INTRODUÇÃO 

  

 A presente dissertação faz parte de um projeto pessoal, que começou com a inquietude 

diante de exigências que ocorrem no ambiente escolar a respeito de como nortear e conduzir a 

prática pedagógica do profissional para o alcance de metas, as quais ditam as normas a serem 

obedecidas nas escolas públicas.  O nosso inconformismo a respeito deste processo foi o 

principal condutor dessa pesquisa. Adentramos na busca de entender acerca do que se espera 

do profissional e de que forma as condições sócio históricas de produção dos discursos que 

envolvem a avaliação externa Prova Brasil regem as ações pedagógicas. 

 O corpus da pesquisa foi a Avaliação externa Prova Brasil, que adentra o ambiente 

escolar a partir de políticas públicas baseadas em parâmetros internacionais, os quais tentam 

moldar o ensino nos países em desenvolvimento.  

Esse recorte foi escolhido pela sua relação com a minha experiência como professora 

da Educação Básica e pela inquietação que o contexto produz na prática pedagógica e na 

condução de todo trabalho docente. Para atingir metas estabelecidas pelo Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), o Brasil, em seu plano de ação, viabiliza a 

avaliação Prova Brasil em larga escala (abrange todo o território nacional), com o objetivo de 

gerar dados estatísticos e prestar contas junto aos órgãos internacionais da situação da 

Educação Básica oferecida à comunidade brasileira.  

 As leituras e os trabalhos realizados no decorrer do curso propiciaram a compreensão 

de que, desde sua implementação, a Prova Brasil se encarrega de delimitar as formas que os 

sujeitos devem assumir para a realização de suas atividades. Ou seja, ela tenta formar uma 

determinada identidade docente, voltada para uma educação de cunho mercadológico e 

neoliberal. Tais diligências se voltam para o cumprimento de metas e o progresso do trabalho 

docente passa a ser avaliado juntamente com o desenvolvimento dos alunos. As avaliações 

produzem estatísticas das quais o governo se utiliza para a formação do ranking das escolas. 

 O nosso objetivo principal é verificar e analisar o discurso existente no campo 

educacional que envolve a Prova Brasil, o qual tenta formar um determinado tipo de 

professor, e a identidade profissional pautada em um conjunto de enunciados que possuem 

efeitos de verdade em suas afirmações de que o professor, diante de uma nova forma de 

ensinar, é o principal responsável pelo cumprimento das metas estabelecidas por órgãos 

internacionais. Posicionado frente a essas verdades, ele passa a ter a sua ação pedagógica 

esquadrinhada por uma avaliação externa.  
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 O estudo realizado obteve seus dados em uma análise bibliográfica e documental em 

documentos oficiais a respeito da implantação da Avaliação e como estes se materializam no 

ambiente escolar, por medidas que o Ministério de Educação e Cultura (MEC) toma para que 

o professor siga as instruções e modifique a sua conduta no desenvolver das aulas. Após o 

reconhecimento de como a Prova Brasil foi instituída, recorreu-se as medidas que o 

Ministério da Educação adotou para chegar ao professor na sala de aula e, por meio do 

material elaborado para a preparação das aulas dos professores de Língua Portuguesa e de 

Matemática. Em seguida, buscou-se compreender como a Secretaria de Educação do 

município de Rio Verde/GO conduz o trabalho de apoio aos professores para a realização da 

avaliação. Finalizando estas etapas foi possível construir a pesquisa em questão. 

 Para alcançar nossos objetivos, esta pesquisa se inscreve no quadro teórico-

metodológico dos estudos do filósofo Michel Foucault, que, em seus trabalhos, formulou 

conceitos como discurso, sujeito, poder, saber, verdades, dispositivo, governamentalidade e 

biopolítica, os quais norteiam as nossas reflexões a respeito das práticas de subjetivação. O 

pensamento Foucaultiano nos proporciona a reflexão a respeito das formas utilizadas pelo 

governo para tentar formar determinados tipos de sujeitos, em nosso caso, os professores de 

Educação Básica, para que os mesmos possam ingressar como indivíduos subjetivados nas 

estruturas de poder governamentais por meio da realização do seu trabalho.  Para a 

contextualização da atualidade e entendimento da construção de identidades, utilizamos os 

conceitos desenvolvidos pelos sociólogos Stuart Hall e Zygmunt Bauman. 

 No primeiro capítulo, buscamos descrever as raízes históricas da Prova Brasil, as 

considerações que levaram o país a desenvolver essa avaliação, como foi o processo de 

implantação e a sua chegada à escola por meio de materiais divulgados pelo Ministério de 

Educação e Cultura (MEC). 

 No segundo capítulo, são apresentados os conceitos de Michel Foucault, os quais 

serviram de embasamento teórico para este trabalho, porque possibilitam caracterizar a Prova 

Brasil, sua forma de implantação como dispositivo utilizado para a otimização do controle do 

Estado sobre as ações pedagógicas em uma sociedade que exerce poder de forma sutil, por 

meio de ações de governamentalidade. 

 O terceiro capítulo refere-se à utilização do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), como o arauto, por meio da divulgação dos resultados, de um governo que 

realiza o seu trabalho de forma satisfatória para a população e funciona como um fator de uma 

prática de subjetivação do profissional de Educação Básica no desenvolver de suas atividades. 
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 Por fim, o quarto capítulo retrata a formação da identidade do professor que atua na 

Educação Básica, ao qual se tenta subjetivar por meio da fabricação de verdades que 

procuram formar um “tipo” específico de profissional para a atuação nas séries que passaram 

e passarão pelo exame, a fim de alcançar as metas estabelecidas pelo PNE, baseando-se em 

parâmetros estabelecidos pelo  PISA. E, uma vez atingido o Índice estipulado, ainda é preciso 

mantê-lo a cada nova avaliação. 

 As considerações finais apresentam as nossas percepções de como se tenta subjetivar o 

docente pelo discurso que envolve a avaliação externa e todo o seu contexto que está exposto 

na sociedade de controle, uma organização do poder que também busca, aliada ao Estado, a 

subjetivação do professor que atua na Educação Básica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: CONHECENDO E CONTEXTUALIZANDO A PROVA BRASIL 

Neste primeiro capítulo se fazem presentes considerações acerca da implantação da 

avaliação externa em larga escala Prova Brasil, o seu surgimento e como as implicações de 

sua implantação chegam ao professor e tentam conduzir sua postura como educador. 

 Para compreender o que representa a adoção de uma avaliação em larga escala, como 

a que está sendo utilizada como corpus de análise deste trabalho, é necessário inicialmente 

situar o contexto em que se encontram as políticas públicas concernentes à organização 

escolar. Para tanto, é preciso compreender que as mudanças e adaptações que ocorreram no 

ambiente de ensino público e em sua organização partem da internacionalização de políticas 

públicas e de acordos supranacionais, que regulamentam ações para a busca de um padrão de 

serviços na Educação Básica do País. 

 

1.1 O surgimento da Prova Brasil 

 Em 1990, foi aprovado pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

(Jomtien, Tailândia) um plano de ação que buscou satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem, como a leitura, a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas, 

além de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que visam ao desenvolvimento integral 

do ser humano. Assim, todos os países que estavam presentes assinaram um compromisso 

para reformulação de políticas em torno de seus serviços educacionais prestados.  

 Nota-se que, no Brasil, o processo de internacionalização teve início no governo do 

presidente Fernando Collor de Melo (1990 a 1992), que estabeleceu a abertura para o livre 

comércio. Porém com a interrupção de seu mandato, esse conjunto de ações paralisou até as 

novas eleições, que elegeram Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002), o qual, por dois 

mandatos, comandou o país e retomou a ideia de continuar a abertura do livre comércio e 

todos os modos de proceder que julgasse necessários para o ingresso do Brasil na política do 

cenário neoliberal. Akkari (2011) explica a que se refere o termo organização internacional:

  

O termo organização internacional refere-se tradicionalmente ao sistema das Nações 

Unidas, sendo a Unesco e a Unicef as agências especializadas em Educação. 

Entretanto, existem outros tipos de organizações internacionais que têm influência 

significativa no setor educacional, tais como o Banco Mundial, a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). (AKKARI, 2011, p.27) 
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 Baseando-se nessas afirmações, acreditamos que a influência dessas organizações 

internacionais no cenário educacional tende a uniformizar os modelos de ensino dos países-

membros. Assim, com a globalização torna-se impossível pensar a Educação isolada das 

representações mundiais e globais que discutem a melhor forma de gerir, tanto o modelo, 

quanto os recursos que são destinados à Educação. Os que recebem este projeto internacional 

são compulsoriamente estimulados a “prestar contas”, algo que, segundo Akkari (2011, p.87), 

“visa ajudar os atores do sistema educacional a se ajustarem de maneira contínua a um 

ambiente em constante evolução”. 

 Neste viés, o Brasil, a partir das exigências e parâmetros internacionais de constatação 

da realidade da Educação Básica, passou a se adaptar para suprir as demandas do acordo. E, 

dentro da fundamentação que o país segue para a implantação de uma avaliação geradora de 

dados passíveis de análises, faz desdobrar um conjunto de mudanças que tem como 

consequência a viabilização de condições para suprir as necessidades da Educação Básica, 

apontadas pela comunidade internacional como essenciais. Dentre estas transformações, 

podemos citar a criação de testes ou avaliações padronizados para aferir a qualidade do ensino 

público. 

 No final da década de 1990 e início do século XXI, houve iniciativas na área da 

educação e do ensino. A Constituição Federal de 1988, no artigo 214, determinou a criação de 

um Plano Nacional de Educação (PNE), de duração plurianual para articular o 

desenvolvimento do ensino. As discussões a respeito desse projeto desembocaram na 

definição da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (Lei 9.394/1996) e no Plano Nacional de 

Educação 2001-2010.  

O primeiro Plano Nacional da Educação foi implantado pela Lei nº 10.172, de 9 de 

janeiro de 2001, que viabilizou metas propostas para a Educação Básica, na tentativa de suprir 

as necessidades essenciais para a Educação brasileira. O mesmo vigorou até a nova 

promulgação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, a qual ampliou as ações que serão 

tomadas por parte do governo para a melhoria da Educação Básica do país nos próximos 10 

anos. 

 Os princípios do liberalismo do século XVII, como a doutrina neoliberal, provocaram 

mudanças ocorridas na educação e contribuíram para reformas. O neoliberalismo reconhece a 

Educação como uma ação que visa suprir os interesses de mercado. Professores e alunos são 

tratados como agentes responsáveis por seus méritos. O fracasso ou o sucesso está 

extremamente ligado ao desempenho de funções. A escola aproxima suas características 
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comerciais com as de uma empresa privada, agindo em prol de uma qualidade mercadológica, 

não voltada a um viés intelectual, de empoderamento do cidadão. 

 Em concomitância com tais mudanças, o PNE procurou fixar objetivos, os meios e as 

condições de planejamento para a Educação, na tentativa de suprir tais necessidades e assim 

pontua: 

Em síntese, o Plano tem como objetivos: a elevação global do nível de escolaridade 

da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das 
desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com 

sucesso, na educação pública e a democratização da gestão do ensino público, nos 

estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (BRASIL, 2001). 

 

 

 Ao analisar o PNE, nota-se que esse documento é uma tentativa de provocar muitas 

mudanças na organização escolar, uma vez que esta passa a ser modelada de forma diferente. 

Ele tenta criar uma ordem para o funcionamento da Educação Básica, para superação dos 

baixos níveis de ensino do país. O objetivo é fornecer o mesmo serviço em todos os estados, 

num processo que supere as desigualdades das regiões brasileiras. A democratização surge no 

envolvimento de todo o corpo escolar na formação do Plano Pedagógico da Escola (PPE), 

cuja construção seria feita pelos gestores e demais profissionais e comunidade escolar (pais e 

alunos), traçando metas e normas que ajudem a escola a organizar e executar os intentos que 

constam no plano.  

 Quanto à prestação de contas, ou seja, a forma com que as instituições demonstram os 

seus resultados e comprovam que estão cumprindo o acordo, surgem as avaliações em larga 

escala, aplicadas em todo país para a busca de resultados do desempenho dos alunos e que 

seguem parâmetros internacionais estabelecidos pelo Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA), que estipula as metas e os resultados que deveriam ser alcançados na 

comunidade escolar. 

 A Prova Brasil surge a partir do ano de 2005 como uma exigência do PISA, que, no 

Brasil, é representado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP). O objetivo do 

PISA é produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos 

países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico.  “A avaliação 

procura verificar até que ponto as escolas de cada país participante estão preparando seus 

jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade contemporânea” 

(www.inep.portal.com).  Essa afirmação reflete o que as avaliações externas exprimem como 

objetivo. 
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 As metas do PNE caracterizam a busca pelo desenvolvimento de tais habilidades na 

preparação dos jovens. O novo PNE (2014/2024) aborda a questão da avaliação na meta 7:  

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes 

médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos 

anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. (BRASIL, 2014) 

             Observa-se que essa meta procura colocar em evidência a melhoria da qualidade do 

ensino, para que as unidades educacionais possam atingir um patamar compatível com o que é 

exigido pelo PISA.  

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do 

ensino fundamental 

5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do 

ensino fundamental 

4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

 

 A previsão que a tabela nos fornece em seus dados são as metas que foram 

estabelecidas por meio dos parâmetros do PISA. Acredita-se que os gestores, professores e 

demais colaboradores devam voltar o olhar a esse objetivo, visando atingir e superar essa 

projeção, para que o país possa apresentar aos órgãos internacionais índices que comprovem a 

mudança de conduta na prestação de serviços para a comunidade em prol de uma qualidade na 

Educação Básica brasileira. 

 De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) de 1996, a União tem 

suas funções definidas a partir do Art. 9°. 

 

Art. 9º A União incumbir-se-á de:  
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; 
II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema 

federal de ensino e o dos Territórios; 
III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e 

supletiva; 
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IV – estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum; 
V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 
VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; 

(BRASIL, LDB/96) 

 

 

 Nessa perspectiva, percebe-se que as atribuições da União passam a viabilizar 

condições para que se cumpram as determinações a respeito da Educação Básica. Desse 

modo, para suprir as necessidades criadas em prol dos parâmetros estabelecidos 

internacionalmente pelo PISA, o governo procura desenvolver os primeiros passos na busca 

de organizar os caminhos que devem ser percorridos para que a Educação Básica consiga 

atingir as metas propostas. 

 Vale ressaltar que, para conseguir efetivar o que foi proposto pelo PNE, a União 

começa a se organizar e criar portarias em torno da Avaliação, uma vez que foi percebida a 

necessidade de uma mudança na forma de condução e administração escolar, e, com isso, a 

avaliação passa a ganhar um reforço externo, dado pela implantação da Prova Brasil, 

conforme depreendido da Portaria nº 931, de 21 de março de 2005:  

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no exercício das atribuições 
estabelecidas pelo Art. 87 § único, inciso II da Constituição Federal e atendendo ao 

disposto no artigo 9o, inciso VI da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, resolve: 

Art. 1o Instituir o Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, que será 

composto por dois processos de avaliação: a Avaliação Nacional da Educação 

Básica - ANEB, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - ANRESC, cujas 

diretrizes básicas são estabelecidas a seguir. 

§ 1o A ANEB manterá os objetivos, características e procedimentos da avaliação da 

educação básica efetuada até agora pelo SAEB realizado por meio de amostras da 

população. (BRASIL ,DOU, 2005) 

 

 

 

 Nesse debate, em março de 2005 foram instituídos dois órgãos destinados a organizar 

a implementação da Avaliação em larga escala (avaliação de alunos, professores, diretores e 

coordenadores) em um novo esquema, diferente da rotina das escolas. O SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica) faz uso de dois órgãos que regulamentam a avaliação: a 

ANEB e a ANRESC.   
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Figura 01 – Quadro de formação do sistema de avaliações nacionais. Fonte: Portal do Mec. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc, Acesso em 15/10/2014. 

 A Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) tem como objetivo principal 

avaliar a qualidade, equidade e a eficiência da educação brasileira. É uma avaliação por 

amostragem, de larga escala, externa aos sistemas de ensino público e privado, aplicada a 

cada dois anos. Ela produz informações sobre o desempenho dos alunos do Ensino 

Fundamental e Médio e, também, sobre as condições intra e extraescolares que incidem sobre 

o processo de ensino e aprendizagem. Segundo a Portaria nº 931, as informações produzidas 

pela ANEB fornecerão subsídios para a formulação de políticas públicas educacionais, com 

vistas à melhoria da qualidade da educação e tecerão comparações entre anos e entre séries 

escolares. 

 A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) tem como finalidade avaliar 

a qualidade do ensino ministrado nas escolas (de forma que cada unidade escolar receba o 

resultado global), contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis educativos, de uma 

cultura avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e equidade da educação 

brasileira e adequados controles sociais de seus resultados; concorrer para a melhoria da 

qualidade de ensino, redução das desigualdades e a democratização da gestão do ensino 

público nos estabelecimentos oficiais. Tudo isso em consonância com as metas e políticas 

estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional; disponibilizando um conjunto de 

conhecimentos sistemáticos sobre as unidades escolares. Estes serão úteis para a escolha dos 

gestores das redes de ensino. 

 Ambos os órgãos são de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

(INEP), por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB), o qual procura 

regulamentar o planejamento e a operação de cada órgão, e define a forma adequada de 

divulgação dos resultados da Educação Básica. Mediante as suas funções, esses órgãos ainda 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc
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procuram definir os objetivos específicos de cada pesquisa a ser realizada, os instrumentos a 

serem utilizados, as séries e disciplinas, bem como as competências e habilidades a serem 

avaliadas.  Definem também a abrangência, mecanismos e procedimentos de execução da 

pesquisa; além de implementar a pesquisa em campo, e definir as estratégias para 

disseminação dos resultados. 

 O processo foi constituído a partir da Portaria n° 89, de 25 de maio de 2005 do INEP, 

que procurou regularizar as ações e objetivos da ANEB. Nesse sentido, o MEC (2005) 

pontua:> 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais e, tendo em vista o disposto na Portaria Ministerial nº 931, 

de 21 de março de2005, que institui a Avaliação Nacional da Educação Básica – 

ANEB como um dos processos que passam a integrar o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica - SAEB, resolve: 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção I 

Da Introdução 

Art. 1º Fica estabelecida, na forma desta Portaria, a sistemática para a realização da 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB no ano de 2005. 

Seção II 

Dos Objetivos Específicos 

Art. 2º Constituem objetivos da ANEB 2005: 

I - Aplicar instrumentos (provas e questionários) em uma amostra representativa de 

alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e de 3ª série do Ensino Médio das 
escolas das redes pública e privada, localizadas nas zonas rural e urbana, distribuídas 

nas 27 Unidades da Federação; 

II - Aplicar provas de Língua Portuguesa e de Matemática, construídas a partir da 

Matriz de Referência do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica; 

III - Produzir informações sobre o desempenho dos alunos, assim como sobre as 

condições intra e extraescolares que incidem sobre o processo de ensino e 

aprendizagem; 

IV - Avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência dos sistemas e redes de ensino 

brasileiro; e 

V - Manter a construção de séries históricas, permitindo comparabilidade entre anos 

e entre séries escolares. (BRASIL, DOU, 2005) 

 
 

 

 Nesse contexto, o INEP, no uso de suas atribuições, procurou organizar a forma de 

aplicação da avaliação, o seu público-alvo 4ª série (e 5º ano), 8ª série (e 9º ano) do Ensino 

Fundamental, 3ª série do Ensino Médio, nos 26 estados, mais o Distrito Federal, nas redes 

Federal, Estadual, Municipal e Particular, os locais que pudessem realizar a avaliação, bem 

como as condições para a realização da mesma. Desta forma, pode-se aferir a força que esse 

Instituto assume na educação brasileira, desde a sua finalidade, no esclarecimento acerca da 

elaboração, aplicação e divulgação dos resultados.   
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 O plano de metas Compromisso Todos pela Educação é explicitado por meio dos 

artigos da LDB/1996 e configura as suas atribuições:  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

84, incisos IV e VI alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 

23, inciso V, 205 e 211, § 1o, da Constituição, e nos arts. 8o a 15 da Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996,  

DECRETA: 
CAPÍTULO I 

DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO 
Art. 1o O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso) é a 

conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando 

em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria 

da qualidade da educação básica.  

Art. 2o A participação da União no Compromisso será pautada pela realização direta, 

quando couber, ou, nos demais casos, pelo incentivo e apoio à implementação, por 

Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos sistemas de ensino (BRASIL, 

DOU, 2005) 

 

 

 

 O Comitê Nacional do Compromisso Todos pela Educação foi instituído, numa 

tentativa de ajudar as localidades a cumprirem as metas estabelecidas pelo MEC por meio das 

normas do IDEB. Ou seja, se o município não quiser, por vontade própria, aderir ao sistema 

de avaliação externa, o sistema de avaliação se instala dentro do município. O Compromisso 

Todos pela Educação se incumbirá de realizar as ações que a unidade territorial não se propôs 

a cumprir em prol de uma Educação Básica de melhor qualidade. Este trabalho acaba 

envolvendo, então, todo o município, a comunidade escolar e os principais agentes do 

processo educativo, em prol de metas, a saber, os professores. Desse modo, o Comitê do 

Compromisso Todos pela Educação foi constituído como forma de amenizar e dividir a 

responsabilidade do MEC, qual seja, favorecer melhores condições para que a Educação 

possa atingir reais percentuais de evolução e qualidade para seus alunos. 

 O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação procura viabilizar e definir as 

atribuições que os membros envolvidos na escola venham a desempenhar de maneira 

satisfatória, de acordo com a função do sujeito no contexto escolar, com o objetivo de unir 

forças para se atingir de forma mais rápida e concisa os parâmetros traçados através das metas 

exigidas pelo PISA. Assim, somam-se esforços em prol de um único objetivo, chamando à 

responsabilidade todos os envolvidos no processo escolar. Nas palavras do Ministério da 

Educação e Cultura (2005): 
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CAPÍTULO II 

DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art. 3o A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no 

IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 

escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

Parágrafo único. O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do 

cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso. (BRASIL, 
2005) 

 

 

 

 O IDEB se tornou o indicador a ser atingido pelas instituições escolares, o qual, após a 

realização das avaliações, deve ser computado e classificado de acordo com a obtenção das 

notas em uma posição no ranking de desenvolvimento de cada instituição. Assim, buscam-se 

resultados e distingue-se o bom (melhores médias) do ruim (piores médias). Cabe ressaltar 

que a meta principal para se alcançar até 2020 corresponde à média 6,0, similar às médias dos 

países desenvolvidos. Assim sendo, as determinações do MEC pontuam que a realização da 

avaliação é feita por meio da adesão do município com a União, permitindo que este aplique a 

prova. No entanto, na lei, esta é apenas uma recomendação, algo opcional, mas, o que cabe 

ressaltar é que todos são “obrigados” a aderirem e fazerem parte da construção do ranking do 

IDEB. Deste modo, a partir dele, foi criada uma assistência técnica e financeira da União com 

as instituições escolares, de acordo com o desempenho de cada unidade escolar.  

 

 

CAPÍTULO IV 
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA UNIÃO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 8o As adesões ao Compromisso nortearão o apoio suplementar e voluntário da 

União às redes públicas de educação básica dos Municípios, Distrito Federal e 

Estados.  

§ 1o O apoio dar-se-á mediante ações de assistência técnica ou financeira, que 

privilegiarão a implementação das diretrizes constantes do art. 2o, observados os 

limites orçamentários e operacionais da União.  

§ 2o Dentre os critérios de prioridade de atendimento da União, serão observados o 

IDEB, as possibilidades de incremento desse índice e a capacidade financeira e 

técnica do ente apoiado, na forma de normas expedidas pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE. (BRASIL,2005) 

 

 

 Vale salientar, nessa discussão, que, somente a partir dos resultados do IDEB é que 

podem e devem ser destinados os auxílios técnicos e financeiros às unidades escolares. A 

partir dessas ações, surge o Plano de Ações Articuladas (PAR), que se constitui como sendo o 

conjunto articulado de ações, apoio técnico ou financeiro pelo Ministério da Educação, que 
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visa ao cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes. Uma 

equipe técnica presta assistência na elaboração do diagnóstico da educação básica do sistema 

local. A partir do diagnóstico, o ente elabora o PAR, com o auxílio da equipe técnica, o qual 

tem a função de identificar as medidas mais apropriadas para a gestão do sistema, com vista à 

melhoria da qualidade da educação básica, desenvolver um conjunto de ações estruturadas em 

quatro dimensões: Gestão Educacional; Formação de Professores e dos Profissionais de 

Serviço e Apoio Escolar; Práticas Pedagógicas e Avaliação; Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos.  

 De acordo com a legislação vigente, todo o processo de implantação da avaliação 

externa Prova Brasil no contexto escolar e suas contribuições visam à busca de uma melhoria 

na Educação Básica, porém, voltada para os interesses dos organismos internacionais, já que 

procuram colocar a Educação como redentora dos problemas sociais. 

   

1.2  Do material de apoio à realização da prova 

 Pesquisas e estudos comprovam que, a partir de 2007, o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) por meio da Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para a 

Educação Básica, e Coordenação Geral de Educação Básica juntamente com o INEP, 

procuram desenvolver medidas que articulassem a organização e estruturação das instituições 

escolares e da prática pedagógica na busca de resultados melhores referentes ao desempenho 

escolar dos alunos. Assim, adentrou as escolas em um manual em forma de livro, como um 

guia, apresentando todo o processo pelo qual as instituições escolares devem passar 

juntamente com os alunos, bem como as habilidades e competências que devem ser 

desenvolvidas pelo professor. 

Por sua vez, foi elaborado um material escrito, constituído pelas Matrizes de 

Referência Nacional da Avaliação da Educação Básica – SAEB, que contêm como base os 

PCN‟s (Parâmetros Curriculares Nacionais), cujo objetivo volta-se para o desenvolvimento de 

habilidades e competências do aluno. Verifica-se que esse material de referência define o 

termo competência, na perspectiva de Perrenoud, como sendo a “capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se 

limitar a eles” (BRASIL, 2008). E as habilidades referem-se ao plano objetivo e prático do 

saber fazer, e decorrem das competências adquiridas que se transformam em habilidades. 
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Desse modo, os descritores tendem a aparecer como uma associação entre os conteúdos 

curriculares e operações mentais traduzindo certas competências e habilidades. 

Em relação aos descritores, vale considerar que eles constituem a referência para a 

elaboração da prova e indicam o que se espera que os alunos sejam capazes de demonstrar na 

realização da avaliação, ou seja, cada descritor liga-se às competências e habilidades que os 

alunos devem desenvolver no ensino da Língua Portuguesa e Matemática.  

Ao analisar o material, constata-se que as habilidades e competências estão voltadas 

mais especificamente para a leitura e a escrita e, com isso, o planejamento dos professores 

deve partir dos descritores para organizar a sua sequência didática para que o aluno possa ser 

capaz de realizar as atividades que englobam a leitura e interpretação dos textos propostos na 

avaliação e os recursos linguísticos que o texto exige do estudante.  

As habilidades e competências orientam o professor na condução de suas aulas para 

fazer com que o aluno desenvolva essas habilidades e busque cada vez mais resultados. O 

“treino” acaba acontecendo no contexto escolar e restringe a ação do professor, que vê o seu 

trabalho destinado à busca de melhores médias.  

 A elaboração desse material de apoio para os professores tanto de Língua Portuguesa 

como de Matemática visa que os alunos estejam aptos para a realização da avaliação. A 

prática pedagógica do docente tem que se adaptar às orientações que o material apresenta. 

Para que a prática seja direcionada à realização da prova o material é composto por 

descritores que designam as habilidades e competências que os alunos precisam desenvolver 

para realizar a avaliação. 

Em Língua Portuguesa os descritores são divididos em procedimentos de leitura; 

Implicações do Suporte, do Gênero e/ou Enunciador na compreensão do Texto; Relação entre 

textos; Coerência e Coesão no Processamento do texto; Relações entre Recursos Expressivos 

e Efeitos de Sentido; Variação Linguística. Podem assim ser relacionados. 

Tópico I. Procedimentos de Leitura  

DESCRITORES 4ª/5º EF 9º EF 

 

Localizar informações explícitas em um texto. D1 D1 

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. D3 D3 

Inferir uma informação implícita em um texto. D4 D4 
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Identificar o tema de um texto. D6 D6 

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. D11 D4 

 

Tópico II.  Implicações do Suporte, do Gênero e/ou Enunciador na compreensão do Texto.  

 

DESCRITORES 4ª/5º EF 9º EF 

 

Interpretar texto com auxílio de material gráfico 

diverso. 

D5 D5 

 

Identificar a finalidade de textos de diferentes 

gêneros. 

 

D9 D12 

 

Tópico III. Relação entre textos. 

DESCRITORES 4ª/5º EF 9º EF 

Reconhecer diferentes formas de tratar uma 

informação na comparação de textos que tratam 

do mesmo tema, em função das condições em que 

ele foi produzido e daquelas em que será 

recebido.  

 

D 15 D20 

Reconhecer posições distintas entre duas ou mais 

opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. 

- D21 

 

Tópico IV. Coerência e Coesão no Processamento do texto. 

DESCRITORES 4ª/5º EF 9º EF 

Estabelecer relações entre partes de um texto, 

identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto. 

D2 D2 

Identificar o conflito gerador do enredo e os 
D7 D10 
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elementos que constroem a narrativa. 

Estabelecer relação causa/consequência entre 

partes e elementos do texto. 

D8 D11 

  Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no        

texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 

 

D12 

 

D15 

Identificar a tese de um texto. 
- D7 

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos 

oferecidos para sustentá-la. 

- D8 

  Diferenciar as partes principais das secundárias. - D9 

 
Tópico V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido. 

DESCRITORES 4ª/5º EF 9º EF 

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos 

variados. 

D13 D16 

Identificar o efeito de sentido decorrente do uso 

da pontuação e de outras notações. 

D14 D17 

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da 

escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

- D18 

  Reconhecer o efeito de sentido decorrente da       

exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

- D19 

 

Tópico VI. Variação Linguística 

DESCRITORES 4ª/5º EF 9º EF 

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 

locutor e o interlocutor de um texto. 

D10 D13 
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Ao analisar os descritores, constata-se que as habilidades e competências estão 

voltadas para a leitura e a escrita e, com isso, o planejamento dos professores deve partir dos 

descritores para organizar a sua sequência didática para que o aluno possa ser capaz de 

realizar as atividades que englobam a leitura e interpretação dos textos propostos na 

avaliação, e os recursos linguísticos que o texto exige do estudante.  

 

Tema I. Espaço e Forma 

DESCRITORES 4ª/5º EF 8ª/9º EF 

 

Identificar a localização/movimentação de objeto em 

mapas, croquis e outras representações gráficas. 

D1 D1 

 

Identificar propriedades comuns e diferenças entre 

poliedros e corpos redondos, relacionando figuras 

tridimensionais com suas planificações.  

D2 D2 

Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras 

bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de 

ângulos. 

D3 D3 

Identificar quadriláteros observando as relações entre 

seus lados (paralelos, congruentes, perpendiculares).  

D4 D4 

 

Reconhecer a conservação ou modificação de medidas 

dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou 

redução de figuras poligonais usando malhas 

quadriculadas.  

D5 D5 

 

Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, 

identificando ângulos retos e não retos. 

 

- D6 

 

Reconhecer que as imagens de uma figura construída por 

uma transformação homotética são semelhantes, 

identificando propriedades e/ou medidas que se 

modificam ou não se alteram. 

 

- D7 

 

Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos 

(soma de seus ângulos internos, número de diagonais, 

cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos 

regulares). 

- D8 
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Interpretar informações apresentadas por meio de 

coordenadas cartesianas. 

 

- D9 

 

Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para 

resolver problemas significativos 

 

- D10 

 

Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e 

algumas de suas relações. 

 

- D11 

 

Tema II. Grandezas e Medidas 

DESCRITORES 4ª/5º EF 8ª/9º EF 

 

 

Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de 

medidas convencionais ou não. 

D6 - 

 

Resolver problemas significativos utilizando unidades de 

medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, 

l/ml. 

D7 - 

 
Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D8 - 

 

Estabelecer relações entre o horário de início e término 

e/ou o intervalo da duração de um evento ou 

acontecimento. 

D9 - 

 

Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e 

moedas do sistema monetário brasileiro, em função de 

seus valores.  

D10 - 

 

Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de 

figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas. 

D11 D12 

 

Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa 

de áreas de figuras planas, desenhadas em malhas 

D12 D13 
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quadriculadas.  

 

Resolver problema envolvendo noções de volume 

 

- D14 

Resolver problema utilizando relações entre diferentes 

unidades de medida. 

- D15 

 

Tema III. Números e Operações/Álgebra e Funções 

DESCRITORES 4ª/5º EF 8ª/9º EF 

Reconhecer e utilizar características do sistema de 

numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na 

base 10 e princípio do valor posicional.  

D13 - 

Identificar a localização de números naturais na reta 

numérica. 

D14 - 

Reconhecer a decomposição de números naturais nas 

suas diversas ordens. 

D15 - 

Reconhecer a composição e a decomposição de números 

naturais em sua forma polinomial. 

D16 - 

Calcular o resultado de uma adição ou subtração de 

números naturais. 

D17 - 

Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de 

números naturais. 

D18 - 

Resolver problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição ou subtração: juntar, 

alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), 

comparação e mais de uma transformação (positiva ou 

negativa). 

D19 - 

Resolver problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados da multiplicação ou divisão: 

multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, 

configuração retangular e combinatória. 

D20 - 

Identificar diferentes representações de um mesmo 

número racional. 

 

D21 - 

Identificar a localização de números racionais 

representados na forma decimal na reta numérica. 

D22 - 
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Resolver problema utilizando a escrita decimal de 

cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro. 

D23 - 

Identificar fração como representação que pode estar 

associada a diferentes significados. 

D24 - 

Resolver problema com números racionais expressos na 

forma decimal, envolvendo diferentes significados de 

adição ou subtração.  

D25 - 

Resolver problema envolvendo noções de porcentagem 

(25%, 50%, 100%).  

D26 - 

Identificar a localização de números inteiros na reta 

numérica. 

- D16 

Identificar a localização de números racionais na reta 

numérica. 

- D17 

Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as 

operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação). 

- D18 

Resolver problema com números naturais, envolvendo 

diferentes significados das operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação). 

- D19 

Resolver problema com números inteiros envolvendo as 

operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação). 

- D20 

Reconhecer as diferentes representações de um número 

racional. 

- D21 

Identificar fração como representação que pode estar 

associada a diferentes significados. 

- D22 

Identificar frações equivalentes. - D23 

Reconhecer as representações decimais dos números 

racionais como uma extensão do sistema de numeração 

decimal, identificando a existência de “ordens” como 

décimos, centésimos e milésimos. 

- D24 

Efetuar cálculos que envolvam operações com números 

racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação). 

- D25 

Resolver problema com números racionais envolvendo 

as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação). 

 

- D26 
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Efetuar cálculos simples com valores aproximados de 

radicais 

- D27 

Resolver problema que envolva porcentagem. - D28 

Resolver problema que envolva variação proporcional, 

direta ou inversa, entre grandezas. 

- D29 

Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. - D30 

Resolver problema que envolva equação do 2.º grau. - D31 

Identificar a expressão algébrica que expressa uma 

regularidade observada em sequências de números ou 

figuras (padrões). 

- D32 

Identificar uma equação ou inequação do 1.º grau que 

expressa um problema. 

- D33 

Identificar um sistema de equações do 1.º grau que 

expressa um problema. 

- D34 

Identificar a relação entre as representações algébrica e 

geométrica de um sistema de equações do 1.º grau. 

- D35 

 

Tema IV. Tratamento da Informação 

DESCRITORES 4ª/5º EF 8ª/9º EF 

Ler informações e dados apresentados em tabelas. D27  

Ler informações e dados apresentados em gráficos 

(particularmente em gráficos de colunas). 

D28  

Resolver problema envolvendo informações 

apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

 D36 

Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas 

simples aos gráficos que as representam e vice-versa. 

 D37 

 

 Com a implantação e elaboração de materiais e metas a serem atingidas, o professor se 

depara com uma forma estabelecida de planejar suas aulas, que deve ser tomada em sua 

constituição como profissional, formando identidade, diante de um quadro instalado na 

Educação Básica do país, o qual designa um caminho a ser seguido no desenvolvimento do 

trabalho e da aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática.  
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 Para compreender como funciona a aplicação da prova nas escolas, convém ressaltar 

que uma grande expectativa envolve a agenda, que é delimitada entre data inicial e final de 

aplicação, sem confirmação de data exata de chegada da equipe do MEC, na cidade para a 

realização da avaliação.  

 A Prova Brasil é composta por 4 blocos, cada um com 13 questões, sendo dois blocos 

de Língua Portuguesa e dois de Matemática. Os alunos têm 25 minutos para a realização de 

cada bloco, o que consiste num tempo de 1 hora e 40 minutos para a entrega do gabarito com 

as respostas. O intervalo destinado para cada bloco é aferido pelos aplicadores, sendo que os 

alunos não podem mudar de blocos sem a prévia autorização daqueles, ou seja, o aluno é 

exposto o tempo todo ao controle das pessoas que aplicam a prova. 

 Os profissionais que participam do processo de aplicação da prova não correspondem 

aos funcionários da escola. Geralmente, o MEC procura enviar aplicadores de redes diferentes 

para que não haja nenhuma vinculação dos professores que estão vinculados à turma com a 

aplicação das provas. Os aplicadores e os alunos são os únicos a terem acesso aos testes. 

Somente depois da divulgação dos resultados é que a prova fica disponível no site do MEC 

para acesso, sem nenhuma data prevista para a sua publicação.  

 Coincidência ou não, a prova realizada a cada dois anos começando no quinto ano, 

tem grande probabilidade de ser realizada no nono ano novamente pelos mesmos alunos com 

intervalo de uma aplicação. Assim, temos em todas as escolas as turmas que são submetidas à 

Prova Brasil e as turmas que não são. O que se observa é que as turmas que são submetidas ao 

exame recebem tratamento diferenciado. 

 Nesse sentido, o aluno se coloca na posição do agente com o poder nas mãos, ou 

melhor, na ponta da caneta, tendo uma oportunidade de conseguir mudar a realidade da 

Educação Básica do país, favorecendo e contribuindo para que os índices possam ser 

melhorados. O professor deve se pautar na condução das suas aulas em descritores que 

desenvolvam as habilidades e competências para a realização do exame e, apresentar os 

resultados esperados. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: A PROVA BRASIL COMO DISPOSITIVO DE DISCIPLINAMENTO 

 Neste segundo capítulo vamos analisar os discursos que envolvem a Prova Brasil e os 

conceitos desenvolvidos pelo filósofo Michel Foucault e, para isso, torna-se necessário um 

olhar diferenciado no que está sendo dito ao redor do objeto em questão. O discurso 

propriamente dito e escrito e sua análise, uma vez que procura colocar o sujeito em relação 

com o objeto. 

 Serão apresentados os conceitos que envolvem poder, a forma de condução na 

sociedade de controle, o aparecimento da disciplina, da norma. Entender o discurso e sua 

forma de circulação em contato com o objeto Prova Brasil no ambiente escolar. 

 

2.1 Michel Foucault e o discurso que envolve a Prova Brasil 

  

O discurso designa em geral, para Foucault, um conjunto de enunciados que podem 

pertencer a campos diferentes, mas que obedecem, apesar de tudo, a regras de 

funcionamento comuns. Essas regras não são somente linguísticas ou formais, mas 

reproduzem um certo número de cisões historicamente determinadas, (por exemplo 

a grande separação entre razão/desrazão) a “ordem do discurso” própria a um 

período particular, possui, portanto, uma função normativa e reguladora e coloca em 

funcionamento mecanismos de organização do real por meio da produção de 

saberes, de estratégias e de práticas.” (REVEL,2011, p.37) 

 

 Foucault (2012) retrata que o discurso está presente em todo o processo que envolve a 

propagação de um dizer, o que é necessário por meio das palavras dito como verdade, como 

certo. Esta é a análise que se propõe fazer em torno da legislação que constitui a realização da 

Prova Brasil nos documentos oficiais e o embate da teoria nos discursos que se propagam 

como verdades e produzem identidade. 

 Ainda nas palavras do autor (2012, p.07), “o discurso está na ordem das leis; que há 

muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra, mas o 

desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que lhe advém”. Nessa 

perspectiva, o filósofo procedeu a uma análise dos relacionamentos entre poder, verdade, 

saber e controle na gênese da sociedade contemporânea que parte da premissa de que o poder 

é relacional e executado em graus distintos. Para que o poder atue, é preciso que haja uma 

emergência de enunciados que são tidos por esta sociedade como verdades. Revel explicita o 

que seriam estas verdades a que Foucault se refere: 

As análises de Foucault procuraram, em particular, trazer à luz as características de 

nosso próprio regime de verdade. Esse regime possui, efetivamente, várias 



35 

  

especificidades: a verdade está centrada no discurso científico e nas instituições que 

o reproduzem; ela é permanentemente utilizada tanto pela produção econômica 

quanto pelo poder político, ela é muito largamente difundida, tanto por meio das 

instâncias educativas quanto pela informação, ela é produzida e transmitida sob o 

controle dominante de alguns aparelhos políticos e econômicos (universidade, 

mídia, escrita, exército), ela é lugar de um enfrentamento social e de um debate 

político violento, sob a forma de “lutas ideológicas”. O problema parece ser, 

consequentemente, para Foucault, o de interrogar os jogos de verdade – isto é, as 

relações por meio das quais o ser humano se constitui ideologicamente como 

experiência – que permitem ao homem pensar-se quanto se identifica como louco, 

como doente, como desviado, como trabalhador, como quem vive ou fala, ou ainda 
como homem de desejo...(REVEL, 2011, p. 87) 

 

Segundo Foucault (1995) não há enunciado que não esteja apoiado em um conjunto de 

signos, nem estruturado em um regime de verdades.  O que importa é o fato de essa função 

enunciativa caracterizar-se por quatro elementos básicos: um referente (ou seja, um princípio 

de diferenciação), um sujeito (no sentido de posição a ser ocupada), um campo associado (isto 

é, coexistir com outros enunciados) e uma materialidade específica por tratar de coisas 

efetivamente ditas, escritas, gravadas em algum tipo de material, passíveis de repetição. Para 

Foucault enunciado é: 

uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da 

qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição se eles „fazem 
sentido‟ ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e 

que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). Não há 

razão para espanto por não se ter podido encontrar para o enunciado critérios 

estruturais de unidade; é que ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma 

função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com 

que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço (FOUCAULT, 2000, 

p. 99). 

 

 O sujeito possui a responsabilidade de proferir o enunciado e anunciar o mesmo, não 

sendo necessário que o mesmo seja o autor do enunciado e este se propague e, assim, 

fortaleça e anuncie as medidas que estão sendo tomadas para que a avaliação se faça presente 

no contexto escolar, dando a elas efeitos de verdade.  

 Segundo Foucault (1995, p.111), “pode-se dizer que, uma sequência de elementos 

linguísticos só se torna enunciado se estiver imersa em um campo enunciativo em que apareça 

como elemento singular”, ou seja, o campo associativo permite ter um contexto determinado, 

dotando de sentido a enunciação, que pode derivar de outros enunciados.   

 Possenti (2009) interpreta a palavra enunciação como parte da análise do discurso 

assim:  

A enunciação pode ser concebida como um ato histórico e social. Portanto, não é 

independente de outras enunciações. Se, em algum sentido, há nela algo de 

irrepetível – não haverá outra exatamente igual, pois pelo menos algum traço das 
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circunstâncias necessariamente se alterará -, é também, em mais de um sentido, uma 

retomada de outras enunciações. (POSSENTI, 2009, p.18) 

 

 

 A enunciação ocorre a partir de outras enunciações e se transforma com o passar do 

tempo e diante das necessidades que ocorrem na sociedade e empregabilidade do discurso em 

questão, sempre partindo de uma enunciação antes proferida e alterada formando uma nova 

enunciação. 

 

Uma enunciação não ocorre no vazio, mas em posições enunciativas prévias aos atos 

singulares de enunciação, que são relativamente estáveis, embora historicamente 

mutáveis. As palavras vêm de discursos prévios e são retomadas enquanto tais, 

trazendo consigo ecos de enunciações anteriores. Em consequência, não é verdade 

que cada enunciação produz um sentido novo e irrepetível. (POSSENTI, 2009 p.18) 

 

 Assim, os discursos são a partir das enunciações que retomam outros discursos e vão 

se modificando em determinados tempos históricos e se renovando para se tornarem 

plausíveis de repetição.  

 O conceito foucaultiano de materialidade entende que o enunciado se torna um objeto 

específico, passível de manipulação, transformação, produção, composição, decomposição. 

Conforme o discurso toma forma e força no ambiente, ele se materializa em sua concepção, 

no seu dizer. Foucault estabelece que, por mais que o enunciado não seja oculto, nem por isso 

é visível; ele não se oferece à percepção como portador manifesto de seus limites e caracteres.  

 

Em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2012, p. 09).  

 Mediante o exposto, pode-se inferir que a sociedade é a esfera que propaga o discurso 

e, em suas diversas formas, restringe e controla a condução que este pode ou não tomar. Na 

obra “A ordem do Discurso”, Foucault contribui para analisar as formas e os limites que são 

impostos aos discursos de acordo com o lugar em que ele se insere, os seus agentes de 

propagação, o seu alcance e os sujeitos que fazem parte da sua materialização. A própria 

sociedade restringe o alcance deste, bem como sua a abrangência. Desse modo, Foucault 

pondera: 

O discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual era preciso 

submeter-se, porque ele reinava, era o discurso pronunciado por quem era de direito 

e conforme o ritual requerido; era o discurso que pronunciava a justiça e atribuía a 

cada qual sua parte; era o discurso que, profetizando o futuro, não somente 

anunciava o que ia se passar, mas contribuía para a sua realização, provocava a 
adesão dos homens e se tramava assim com o destino. Ora, um século mais tarde, a 
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verdade a mais elevada já não residia mais no que era o discurso, ou no que ele 

fazia, mas residia no que ele dizia: chegou um dia em que a verdade se deslocou do 

ato ritualizado, eficaz e justo, de enunciação, para o próprio enunciado: para seu 

sentido, sua forma, seu objeto, sua relação a sua referência (2012, p. 15). 

 Percebe-se que as condições sócio históricas de produção agem na sociedade e geram 

efeitos de verdades. A sociedade, como esfera de circulação, toma ações que delegam aos 

enunciados uma forma de controle, para manter o discurso dentro de padrões de 

possibilidades de circulação. 

 Foucault (2012) define duas formas diferentes de controle, os internos e externos. A 

interdição (palavra proibida) significa uma limitação quanto ao que pode ser dito, funciona 

como o limite colocado para a proliferação do enunciado. A separação e a rejeição trazem a 

reflexão em torno do que pode ser utilizado ou não. O verdadeiro e falso (vontade da verdade) 

que segundo Possenti (2009, p.173), “Foucault não trata de qualquer verdade, mas de 

verdades que são produzidas segundo regimes discursivos especiais, os dos saberes ou os das 

ciências.” busca desvelar o que se pretende dizer, procura estabelecer o que é falso ou 

verdadeiro no discurso. A sociedade define o que pode ser dito.  

 

O discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro caso, de leitura, no 

segundo, de troca, no terceiro, e essa troca, essa leitura e essa escritura não jamais 

põem em jogo senão os signos. O discurso se anula, assim, em sua realidade, 

colocando-se na ordem do significante (FOUCAULT, 2012, p.47). 

 

 O mesmo autor ainda (1995, p.103) assegura que “o enunciado forma o lugar, a 

condição do campo de emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou dos 

objetos”, define possibilidades de aparecimento e de limitação de sentido atribuindo valor às 

frases. Consideremos o enunciado da apresentação da Prova Brasil, com este esclarecimento 

do MEC (2009, p.25): 

 

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são 

avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo 

de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a 
partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos.  

 

 Aqui pode-se notar que a palavra “diagnóstico” é apresentada como uma forma de 

amenizar a presença da avaliação e que classifica as escolas e parte para uma amostragem que 

favoreça a constituição de um quadro possível na análise da Educação Básica. Ao apresentar o 

objetivo de “avaliar” a “qualidade” se propõe que as escolas possam desenvolver esse 
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diagnóstico contribuindo para a construção de um ranking que mostre a qualidade do serviço 

que está sendo desenvolvido pelas escolas e seus professores à comunidade, enquanto que, ao 

apresentar a visibilidade do quadro de condições que esta qualidade apresenta, possa a partir 

do mesmo melhorar a qualidade dos serviços.  

 A partir da criação do IDEB, as metas estabelecidas se tornam o objetivo principal a 

ser almejado. Com isso, os professores trabalham objetivando alcançar sempre os melhores 

resultados possíveis e, assim, favorecer o crescimento das médias do ranking nacional das 

escolas de Educação Básica.  Existem metas crescentes de evolução, partindo de um sistema 

educacional frágil que busca melhorias constantes e mudanças positivas em torno do ensino 

oferecido na rede pública. Apesar da voluntariedade exposta pela Portaria nº 931, de 21 de 

março de 2005, fica subentendido que o MEC estará disposto a intervir nas escolas, caso não 

estejam de acordo a cumprir e aderir às metas do IDEB, sob pena de controle das ações 

educativas das localidades. 

 Para melhor entender como estão vinculados os interesses do MEC e seus reflexos na 

atuação do professor, torna-se necessário entender a relação de poder exercida nas escolas. No 

material enviado pelo MEC a todos os professores das séries que passam pelo exame da Prova 

Brasil, são passíveis de análise citações, como a que segue: 

 
No que tange à educação básica, as metas do PDE contribuem para que as escolas e 

secretarias de educação possam viabilizar o atendimento de qualidade aos alunos. 

Isso, porque para conseguirmos atingir as metas traçadas para a educação brasileira é 

necessário, em primeiro lugar, que as iniciativas do MEC possam beneficiar as 

crianças na sala de aula. (BRASIL, MEC, 2011, p.4). 

 

 Ao se propor as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação com o intuito de 

“viabilizar” o atendimento aos alunos, o que realmente se pretende é que a partir das metas o 

trabalho pedagógico seja direcionado a atingir as mesmas e, para isso, conta-se com o 

material enviado aos professores para que adequem as suas aulas, tratando-se de ações do 

MEC para “beneficiar” os alunos, ou seja, o gerenciamento das ações dos profissionais que 

atuam na Educação Básica.  

 O material em forma de livro traz, resumidamente, propostas pedagógicas para serem 

aplicadas em sala de aula pelo professor, e a apresentação do livro começa reforçando o que 

foi apresentado na legislação mencionada no capítulo anterior. Na apresentação da avaliação 

externa, enfatiza que os sujeitos devem se voltar para as metas, com o intuito de melhorar a 

educação oferecida pela rede pública. Considera, ainda, que os melhores resultados 

beneficiarão a sua demanda, que são os alunos. 
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 Todo processo ocorre por meio da enunciação que retrata na qual está presente o 

objeto em discussão, que é a Prova Brasil e a importância que esta tomou frente ao ambiente 

escolar e seus agentes, os professores. E como o controle toma forma na escola e nas ações 

pedagógicas, que procuram atingir índices para a sua classificação.  

 

2.2 O discurso em uma nova forma de governar 

 De acordo com os estudos de Foucault, a sociedade sofre mutações em sua forma de 

controle sobre os indivíduos. A partir do século XVII, o poder é descentralizado e passa a ter 

um desempenho que deixa de lado a soberania do Estado e se torna mais sutil, com caráter de 

adestramento sobre as multidões. Surge, então, a disciplina que “fabrica” os sujeitos 

(FOUCAULT, 2002, p. 143). A função desta é fazer com que o poder seja relacional e que se 

sustente por seus próprios mecanismos. 

 Observa-se que o poder disciplinar, segundo Foucault (2002), se manifesta por meio 

de instrumentos simples: um olhar hierárquico, uma sanção normalizadora, exame 

implementando a punição por meio da violência típica, e demonstrações de poder da 

soberania (repressão). A isto, se relacionam os atos, os desempenhos, os comportamentos 

singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo de comparação, espaço de diferenciação e 

princípio de uma regra a seguir. Diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros e em 

função dessa regra de conjunto  

 

Esse poder é então exercido por instituições que Foucault chama de “blocos”, em 

que a utilização de três tipos de relações – “capacidades técnicas”, “relações de 

comunicação” e “relações de poder” – estão acomodados uns aos outros, e que, por 

esse motivo, podem ser chamados de “disciplinas”. Numa instituição escolar, por 

exemplo, tudo converge para que o objetivo de produção de subjetividades seja 
assegurado. (PANIAGO, 2005, p.98). 

 

 Nota-se que a escola é caracterizada, segundo a autora, como um bloco disciplinar e 

que, por meio de sanções normalizadoras, “controla” o comportamento tanto dos seus alunos 

quanto de seus professores, ressaltando a norma a ser seguida e também a punição que será 

aplicada caso o comportamento dos seus membros não seja satisfatório. Isso se faz não por 

meio de uma repressão, mas por meio de normalização, em conformidade com o que se espera 

do comportamento humano nesta esfera. 

 Para que exista uma forma de condução do comportamento dos sujeitos se encontra a 

norma que, segundo Revel (2011), corresponde ao surgimento de um biopoder, isto é, de um 
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poder sobre a vida. O que passa a ser preocupação como forma de controle é o poder sobre o 

corpo, e as formas pelas quais este corpo se articula. As suas condutas, atitudes e a forma de 

atuar no mercado de trabalho. A norma faz com que os sujeitos tenham um caminho a ser 

percorrido, que favorece o controle da disciplina sobre os mesmos, e faz com que a Lei 

funcione mais como caráter normativo. Nesse sentido, Foucault (2002, p.152) esclarece que 

 

“o poder da norma [funciona] facilmente dentro de um sistema de igualdade formal, 

pois, dentro de uma homogeneidade que é a regra, ele introduz, como um imperativo 

útil e resultado de uma medida, toda a gradação das diferenças individuais”. 

 
 

        Veiga Neto (2005, p.90) corrobora a ideia de Foucault a esse respeito e pontua: 

A norma é o elemento que, ao mesmo tempo em que individualiza, remete ao 

conjunto dos indivíduos; por isso, ela permite a comparação entre os indivíduos. 

Nesse processo de individualizar e, ao mesmo tempo, remeter ao conjunto, dão-se as 

comparações horizontais – entre os elementos individuais– e verticais – entre cada 

elemento e o conjunto. E, ao se fazer isso, chama-se de anormal aqueles cuja 

diferença em relação à maioria se convencionou ser excessivo, insuportável. Tal 

diferença passa a ser considerada um desvio, isso é, algo indesejável porque des-via, 

tira do rumo, leva à perdição.  

 

 

 Assim, pode-se inferir que a norma está presente na escola e sua função determina a 

diferença entre o que pode ser considerado normal e anormal. Esse processo apresenta-se 

como natural na instituição escolar, que possui todos os procedimentos para que os alunos se 

portem de maneira satisfatória: sentar em filas, ter horários determinados para se ausentar da 

sala, lanchar, entrar e sair, o horário de mudar os professores de sala, e como o aluno deve se 

portar nesse momento. Ao professor as normas são desde o horário para a chegada, o início e 

o término de cada aula, os prazos para a entrega de avaliações, notas, diários aos quais a não 

realização implica advertências. A partir da ruptura de qualquer comportamento, pode se 

enquadrar os sujeitos como anormais, fora das normas. “As sanções para o reenquadramento 

do comportamento são realizadas de maneira sutil, são as ações reguladoras do 

comportamento, caracteriza-se assim a norma disciplinar” (FOUCAULT, 2002, p.302).  

 Na visão de Foucault (2002), a norma de segurança se distingue da norma disciplinar 

na determinação do normal. Dessa forma, é por meio da estatística que se identificam as 

regularidades, as doenças, as epidemias, os comportamentos de uma parcela da população, 

que podem estar mais próximos ou mais afastados da faixa de normalidade. As médias das 

estatísticas farão com que o normal e o anormal se aproximem ao máximo, perdendo um 

caráter discrepante, a segurança do normal antecede a norma.   
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       Nesta perspectiva, Paniago (2005) procura mostrar que a lógica disciplinar assim se 

justifica:  

 

Docilidade e utilidade caminham juntas na lógica disciplinar, por isso a disciplina, 

segundo Foucault, na mesma medida em que amplia as forças do corpo, em termos 

econômicos de utilidade, reduz essas mesmas forças, em termos políticos de 

obediência, já que Ela [disciplina] dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado 
uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado 

a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição 

estrita. (PANIAGO, 2005, p.232). 

 

 O sujeito se encontra submerso em uma relação de poder enquanto desenvolve seu 

trabalho de maneira dócil e útil. A docilidade vai se caracterizar pelo desenvolvimento do 

trabalho subjugado pela obediência às normas de conduta para a realização de suas atividades 

na sua individualidade, e a utilidade se relaciona com o processo produtivo, é uma tentativa de 

aumentar a eficiência deste. O caráter político se manifesta na instituição escolar, a qual 

apresenta ao sujeito um espaço, e as normas para a condução das suas atividades, designando 

a conduta que o mesmo deve manter na esfera da instituição, com caráter de aceitação, e 

Foucault (2015, p.227) esclarece: 

Quero dizer que as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada 

instante, abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há possibilidade de 

resistência e resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter com 

mais força, tanto mais astúcia, quanto maior for a resistência.  

 No entanto, as resistências quanto às normas a serem seguidas para a realização no 

trabalho de cooperação e preparação do aluno para realizar a Prova Brasil, se encontra na 

forma de que existem profissionais que não se adaptam ao processo e se recusam a participar 

e colaborar para a preparação do aluno, como forma de protesto mediante as exigências da 

avaliação. A estes profissionais são designadas outras funções que não tenham tanta 

influência e que não estejam ligadas diretamente ao preparo e treino para que tal 

comportamento não se torne influente na conduta dos demais profissionais que se propõem a 

fazer o processo acontecer.  

 Apresenta-se, assim, um controle sutil sobre os sujeitos, por meio de uma tecnologia 

disciplinar. 

O poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em duas formas 

principais, primeiro no corpo como máquina: no seu adestramento, na ampliação de 

suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo da sua utilidade e 
docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos. O 

segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século XVIII, 
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centrou-se no corpo espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e 

como suporte dos processos biológicos. (FOUCAULT, 1999, p. 150). 

 

 No final do século XVIII, a preocupação passa a ser mais ampla e parte do controle do 

sujeito para o controle da população, como uma maneira de regulamentação para todos. 

Emprega-se, assim, o termo biopolítica, sendo que segundo Revel (2011, p.24): 

O termo biopolítica designa a maneira pela qual o poder se encaminha para a 

transformação, entre o fim do século XVIII e o inicio do século XIX, a fim de 

governar não só os indivíduos por meio dos seres vivos que compõem a população: 

a biopolítica – por meio dos biopoderes locais – se ocupará, portanto, da gestão da 
saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade etc., na medida em 

que se tornaram apostas políticas. (REVEL, 2011 p. 24) 

 

 Em vez de proceder por individualização de corpos-subjetividades, como fazem as 

disciplinas, a biopolítica procede por massificação. Assim, ela incide sobre “uma massa 

global, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como o 

nascimento, a morte, a produção, a doença, etc.” (FOUCAULT, 1999, p.289). 

 Tomando-se essas afirmações, podemos considerar que as tecnologias políticas vão 

investir sobre o corpo, a saúde, as formas de se alimentar e de morar, e em relação às 

condições de vida, em todo o espaço da existência. Sobrepõe-se assim, ao poder sobre a vida 

por meio da morte, e passa a controlar a maneira de viver da população e suas necessidades 

básicas, e ser passível ao controle da política vigente. Encontra-se assim, a superação do 

poder sobre o indivíduo (biopoder) para o poder sobre a população de uma forma ampla que 

contempla necessidades de todos os indivíduos (biopolítica). Observa-se que, com essa 

caracterização de manter sob controle a população, surge à necessidade de rever como se 

governa, na atualidade. Dessa forma, segundo Foucault (2015), faz-se necessária uma nova 

arte de governar, para conseguir manter o controle, e que Revel (2011) relata sob a ótica de 

Foucault o termo governamentalidade: 

 

A governamentalidade moderna coloca, pela primeira vez, o problema político da 

“população”, isto é, não a soma dos sujeitos de um território, o conjunto de sujeitos 

por direito ou a categoria geral da “espécie humana”, mas o objeto construído pela 

gestão política global da vida dos indivíduos (biopolítica). (REVEL, 2011 p.75) 

 

 O poder parte do controle individual para a população, e as maneiras pelas quais este 

novo poder age exigem que a política seja diferenciada, e passe a atuar por e sobre a 

população.  
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A população aparece, portanto, mais como fim e instrumento do governo como força 

do soberano; a população aparece como sujeito de necessidades, de aspirações, mas 

também como forma de objeto nas mãos dos governantes; como consciente frente ao 

governo, daquilo que ela quer e inconsciente em relação àquilo que se quer que ela 

faça. O interesse individual- como consciência de cada indivíduo constituinte da 

população – e o interesse geral – como interesse da população, quaisquer que sejam 

os interesses e as aspirações individuais daqueles que a compõem – constituem o 

alvo e o instrumento fundamental do governo da população. Nascimento, portanto, 

de uma arte ou, em todo caso, de táticas e técnicas absolutamente novas. 

(FOUCAULT, 2015, p.293) 

 

 Por meio do exposto, pode-se entender que a população é vista como o alvo de 

controle do governo, e aquela, ao mesmo tempo em que se impõe, também apresenta 

necessidades básicas e assim se torna vulnerável. O governo, por sua vez, vem suprir as 

necessidades essenciais da própria população. 

 A necessidade que a política exige é a forma do poder sobre a vida, de maneira a 

controlá-la, o poder de morte existente outrora na relação do soberano com seus súditos se 

transforma e passa, na contemporaneidade, a estar presente no direito de deixar viver, e de 

proporcionar condições para que os sujeitos continuem produzindo e se superando na 

quantidade e melhoramento de seu trabalho, de forma dócil, tendo as suas necessidades 

atendidas por uma política organizada, que faz de tudo para não perder o controle sobre a 

população, e camufla seus interesses de poder com benfeitorias para satisfazer a população, 

fornecendo saúde, segurança, educação.  

 Convém argumentar que o governo precisa deixar as características tradicionais da 

forma de governar e se situar em uma nova forma de controlar a população, de exercer o 

poder que, para Foucault (2015, p.296), “trata-se de um triângulo: soberania-disciplina-gestão 

governamental, que tem na população seu alvo principal e nos dispositivos de segurança seus 

mecanismos essenciais”.   

No entanto, o que pode mudar em cada situação é a forma pela qual o poder é exercido 

e a forma de controlar: nos primórdios, através da opressão da soberania. Seguida pela 

disciplina com caráter normalizador e chega ao estágio atual de governar que se utiliza de 

uma maneira de manifestar o poder sutil e insidioso, investindo na saúde, na natalidade, 

higiene e segurança. Tudo isso a um custo político e econômico mínimo. Foucault (2015, 

p.296) expõe 

De modo que é preciso compreender as coisas, não como a substituição de uma 

sociedade de soberania por uma sociedade de disciplina, depois de uma sociedade de 

disciplina por uma sociedade, digamos, de governo. Tem-se, de fato, um triângulo: 
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soberania-disciplina-gestão governamental cujo alvo principal é a população, e cujos 

mecanismos essenciais são os dispositivos de segurança. 

 

Dentro dessa perspectiva, a Educação também pode ser inserida, e pode fazer parte das 

condições para o desenvolvimento da população. Desse modo, na ótica de Anadon (2012, p. 

252): 

Na perspectiva foucaultiana, a manifestação de verdade é condição para o exercício 

do poder. Segundo Foucault (2010), para bem governar é necessário possuir 

conhecimentos suficientes sobre o que se governa, é preciso saber sobre como se 

organizam, como se conduzem, como se comportam diante das adversidades os 

diferentes indivíduos de uma população. Nesse sentido, para o autor na nova arte de 

governar, faz-se necessário um rol de saberes advindos das mais diferentes áreas de 

conhecimento que proporcionem informações suficientes, verdadeiras, racionais, nas 

quais aqueles que governam possam justificar suas escolhas. Isso se impõe porque o 
exercício de poder como ato de governar os homens necessita de tais indivíduos, 

para além de atitudes obedientes e submissas, atos de verdade.  

 

 

  Mediante as considerações tecidas, a escola possui suas normas que procuram 

controlar alunos, professores ou mesmo outras pessoas que se encontram no seu âmbito de 

ação, como as famílias dos alunos e se torna um local em que se organiza de um lado o poder 

advindo do estado que estabelece a forma com que os profissionais precisam se portar e 

adaptar, e de outro as relações das conduções dessas normas que ora são exercidas pela 

direção, coordenação e ora por professores, fazendo com que as relações de micropoderes 

apareçam na condução do trabalho de organização e preparação para a avaliação externa. 

Tecendo uma rede de relações em que o poder-saber produzem verdades que se propagam e 

se fundem no ambiente escolar. 

 

2.3 Dispositivo: Prova Brasil 

 Para entender como o controle é realizado, faz-se necessário compreender o conceito 

de dispositivo, tendo em vista, principalmente, nossa intenção de defender que a Prova Brasil 

pode ser considerada como exemplo de dispositivo. Agamben (2009, p.29) pontua sobre o 

conceito de dispositivo: 

1) É um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico e 

não linguístico no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de 

segurança, proposições filosóficas etc. o dispositivo em si mesmo é a rede que se 

estabelece entre esses elementos. 
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2) O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre 

em uma relação de poder. 

 

 Segundo Agamben (2009) as teorias Foucaultianas contribuem com as análises em 

torno do dispositivo que determinam a formação da identidade do sujeito. 

Foucault assim mostrou como, em uma sociedade disciplinar, os dispositivos visam 

através de uma série de práticas e de discursos, de saberes e de exercícios, a criação 
de corpos dóceis, mas livres, que assumem a sua identidade e a sua "Iiberdade" 

enquanto sujeitos no processo mesmo do seu assujeitamento. O dispositivo é, na 

realidade, antes de tudo, uma máquina que produz subjetivações. (AGAMBEN, 

2009, p.46). 

 

 As práticas de subjetivação procuram fabricar corpos dóceis. O dispositivo dita as 

normas e as regras a serem cumpridas de maneira livre, sem coerção, e o sujeito passa a 

cumprir as exigências julgando inquestionavelmente, que estas são necessárias, contribuindo 

para que o dispositivo cumpra seu papel para a formação da subjetividade.  

 Outra definição é trazida por Deleuze (1996, p.28): 

 

Mas o que é um dispositivo? É antes de mais uma meada, um conjunto multilinear, 
composto por linhas de natureza diferente. E, no dispositivo, as linhas não delimitam 

ou envolvem sistemas linguagem, etc., mas seguem direções, traçam processos que 

estão sempre em desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam uma das 

outras (...). Por isso, as três grandes instâncias que Foucault vai sucessivamente 

distinguir, Saber, Poder e Subjectividade, não possuem contornos definidos de uma 

vez por todas; são antes cadeias de variáveis que se destacam uma das outras. 

  

  Nota-se que, segundo Deleuze (1996, p.30), características que, em determinado 

momento, aparecem mais evidentes, se entrelaçam para formar o dispositivo e se caracterizam 

em um processo no qual se definem como tendo o mesmo objetivo. 

Formam figuras variáveis. Inseparáveis de um dispositivo ou de outro – não remete 

para uma luz em geral que viria iluminar os objetos preexistentes. Cada dispositivo 

tem seu regime de luz, uma maneira como cai à luz, se esbate e se propaga, 

distribuindo o visível e o invisível, fazendo com que nasça ou desapareça o objecto 

que sem ela não existe. E, se as curvas são elas próprias enunciadas, é por que as 

enunciações são curvas que distribuem variáveis, e, assim, uma ciência, num dado 

momento, ou um género literário, ou um estado de direito, ou um movimento social, 
são definidos precisamente pelos regimes de enunciados a que dão origem. 
 

 De acordo com o exposto, observa-se que o dispositivo é a luz que ilumina e faz 

transparecer o objeto em questão, que pode ou não aparecer e ser iluminado. Segundo 

Deleuze (1996), “a dimensão do poder é a terceira dimensão do espaço, interior ao 

dispositivo, variável com os dispositivos. É uma linha composta com o saber, tal como o 
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poder. Finalmente Foucault descobre as linhas de subjectivação”. E, por isso, o poder é 

considerado variável de acordo com cada dispositivo e seu contexto e envolve o saber e a 

subjetivação. Revel (2011, p.146) esclarece que: 

O termo “subjetivação” designa, com Foucault, um processo pelo qual se obtém a 

constituição de um sujeito, ou, mais exatamente, de uma subjetividade. Os “modos 

de subjetivação” ou “processos de subjetivação” do ser humano correspondem, na 

verdade, a dois tipos de análise: por um lado, os modos de objetivação que 
transformam os seres humanos em sujeitos – o que significa que há apenas sujeitos 

objetivados e que os modos de subjetivação são, nesse sentido, práticas de 

objetivação; por outro lado, a maneira pela qual a relação com o si, por meio de uma 

série de técnicas de si, permite ao ser humano se constituir como sujeito de sua 

própria existência.  

 

 O poder que emana das relações entre o objeto e o contexto em que ele está inserido 

faz surgir às subjetivações, ou seja, a constituição do sujeito por meio da objetivação vai ao 

encontro da formação de identidade norteada pelo discurso da Prova Brasil, que propõe ações 

que constituem o sujeito frente a uma nova forma de conduzir-se. 

 Foucault (2000, p.243) caracteriza o dispositivo como um conjunto de elementos que 

englobam discurso, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. 

Assim, o dispositivo tece uma rede entre esses elementos por meio do discurso que envolve o 

objeto e o seu contexto, estabelece a aceitação dessa relação na qual esta rede de poder 

encontra na sociedade o espaço para se estabelecer de maneira concreta científica ou não. 

Enfatiza que, na sociedade disciplinar, o dispositivo assume forma na relação com o sujeito 

que cria sua identidade perante o objeto e a sua sujeição quanto a ele.   E frente a essa relação 

se constroem subjetividades, nas quais se enquadram as identidades.  Deleuze (1996) trata 

o dispositivo como um processo de desequilíbrio, composto por linhas que divergem ou que 

se cruzam durante o seu movimento, ora se aproximam e ora se afastam. Nesse panorama, a 

relação entre o poder, o saber e a subjetividade vai ser traçada para caracterizar o dispositivo.  

 A Prova Brasil, em sua rede de relações de poder entre as necessidades criadas pelo 

governo, cria efeitos de verdade que fazem com que as escolas se sintam responsáveis por 

resultados. E faz com que a comunidade assimile e classifique tanto as instituições como os 

profissionais que nela atuam. O ranking apresentado a cada etapa realizada da Prova Brasil 

procura trazer resultados que ditam a postura dos profissionais inseridos nas instituições, os 

quais têm o seu trabalho classificado como bom ou como ruim. 
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 A Prova Brasil se caracteriza como um dispositivo utilizado pelo governo para 

adentrar as escolas públicas do país, ou seja, apresentar a relação entre o saber e o poder, 

produzindo subjetividades e, ainda, dar ao enunciado de que o processo avaliativo pode ser a 

única forma de obter dados para a melhoria da educação básica do país. A Prova Brasil é um 

dispositivo de disciplinamento na medida em que produz subjetividades por meio dos 

discursos que possuem uma função estratégica concreta e se inscrevem sempre em relação de 

poder.  

 O poder se estabelece em forma de controle do espaço escolar sobre os alunos e os 

profissionais. E, a partir desse ponto, chega-se à necessidade da construção de uma identidade 

do professor voltada a adaptação para uma condução do seu trabalho de acordo com a 

necessidade de resultados, de uma prática pedagógica, que é estipulada para atender as 

habilidades e competências exigidas pela Prova Brasil.  

 Nessa discussão, convém argumentar que o professor que está dentro da sala de aula 

tem que fazer o processo acontecer e sua prática pedagógica tem que ser adaptada para atingir 

essas metas, sob o argumento do Estado de fixar ao seu trabalho características benéficas que 

atinjam a comunidade de maneira satisfatória, mostrando um trabalho eficaz na construção de 

uma Educação Básica de qualidade.  

 O trabalho docente deve ser realizado, continuamente, numa rotina de reprodução e de 

comportamento pré-estabelecido, como citado nos manuais enviados aos professores. Por fim, 

o resultado da atuação do docente deve ser útil para as estatísticas que compõem o quadro de 

resultados do IDEB, favorecendo a reprodução do discurso de melhoria da educação básica, 

com base nos parâmetros da Prova Brasil, como fonte estratégica da busca de resultados. 

 Para Foucault (2002, p.154), “O exame é um controle normalizante, uma vigilância 

que permite qualificar, classificar e punir. Nele vêm-se reunir a cerimônia do poder e a forma 

da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade”. O autor se refere ao 

exame como forma de normalizar e controlar de forma inquestionável e a escola torna-se 

assim aparelho de exame, nela a todo tempo se mede e sanciona e o poder se faz presente e 

nele é constantemente renovado.  

 Após o resultado da Prova Brasil, o ranqueamento das escolas em todo Brasil é 

largamente apresentado por veículos midiáticos, que procuram atingir a população. As 

propagandas em torno dos resultados positivos de cada município se tornam um grande 

argumento em campanhas eleitorais, estabelecendo a relação dos resultados das escolas com o 

interesse público em melhorias da Educação. 

 



 

 

CAPÍTULO 3: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELOS GOVERNOS MUNICIPAL E 

ESTADUAL COMO PRÁTICA DE SUBJETIVAÇÃO  

 No capítulo 3 a análise será realizada com o objetivo de apresentar como os governos 

municipais e estaduais estão relacionando os resultados da Prova Brasil nos meios midiáticos 

e como esta relação se faz presente no contexto escolar. Os discursos aparecem como forma 

de conduzir o trabalho do professor, fazendo com que o mesmo se refaça diante da busca de 

resultados e como consequência a subjetivação aparece no contexto que se apresenta na 

realidade escolar. 

3.1 Práticas de subjetivação 

 O processo de formação de sujeitos, conhecido na terminologia foucaultiana como a 

prática de subjetivação, se define de maneira dual segundo REVEL (2011) como, de um lado, 

uma atividade de exercício de poder capaz de formar indivíduos, chamada objetivação e, de 

outro, uma realização interior, na relação do sujeito consigo mesmo, em que se governa e 

cuida de si.  Nosso objeto de estudo está relacionado às práticas de subjetivação delineadas 

numa tentativa de tornar o professor útil e dócil no contexto escolar. O poder se faz nas 

micropráticas diárias. 

Esta forma de poder aplica-se à vida cotidiana imediata que categoriza o indivíduo, 

marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria identidade, impõe-lhe 

uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os outros têm que reconhecer 

nele. É uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos. Há dois significados 

para a palavra sujeito: a) sujeito a alguém pelo controle e dependência e b) preso à 

sua própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem 

uma forma de poder que subjuga e torna sujeito. (FOUCAULT, 1995, p.235) 

 

 Conforme evidenciado por Foucault, os enunciados são dotados de efeitos de verdade 

nas relações sociais que são também relações de poder. Assim, percebe-se que o exercício do 

poder, em uma de suas facetas, é responsável por construtos de identidade. As metas 

estabelecidas e por ela verificadas são as molas propulsoras para criação de verdades sobre o 

comportamento docente. 

Nossa reflexão sobre a relação entre o discurso e as práticas de subjetivação faz-se, 

portanto, considerando que as coisas são construídas pelas palavras, que o mundo é 

constituído pelos discursos, ou seja, que tudo, inclusive os sujeitos, são constituídos 

por meio de nossas cotidianas práticas discursivas, aqui entendidas como atos de 

linguagem carregados de “verdades”, que se repetem em tempos e espaços 
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determinados, manifestados por uma pessoa ou uma instituição (FOUCAULT, 1995, 

p.272). 

 

 No caso da Prova Brasil, verifica-se que há um discurso materializado na constituição 

de uma certa identidade de professor, por meio das leis que a constituem. A escola se torna 

um dos ambientes para a circulação das verdades estabelecidas por esta avaliação. Isso faz 

com que a instituição de ensino desenvolva uma necessidade de ter em seu quadro 

funcionários aptos a desenvolver um trabalho de acordo com as regras. 

Afirmamos, assim, que existe uma relação entre os resultados da Prova Brasil e a 

subjetivação do indivíduo através do trabalho. No caso aqui discutido, a docência é a 

atividade na qual desponta, segundo regras específicas, uma demanda por um certo tipo de 

sujeito. Tenta-se transfomar o indivíduo no seu lugar de trabalho. Por meio dos resultados dos 

testes, as instituições podem produzir verdades sobre o rendimento de quem educa. Se há um 

baixo desempenho na prova, a verdade que se constrói será a de que o docente não está 

agindo do modo adequado, da maneira que o material produzido pelo governo quer que ele 

aja.  

A Prova Brasil carrega consigo o poder de estabelecer, por meio dos discursos que a 

envolve, uma carga de responsabilidade que se torna gradativamente a verdade que deve ser 

proferida e adaptada no contexto escolar pelos profissionais que nele atuam. Nesta 

perspectiva, Paniago (2005, p.94) afirma que é preciso olhar o exercício do poder com outros 

„olhos‟, ou seja, que também tem seu aspecto positivo e, assim, escreve: 

 

Nesse sentido, procuramos voltar nosso olhar menos para as grandes leis que regem 

a escola e mais para onde o poder se torna verdadeiramente capilar, microfísico, nas 

interações linguísticas que se estabelecem cotidianamente na sala de aula, nos 

discursos que partem não apenas do “rei”, da “soberania em seu edifício único” 

(FOUCAULT, 2001c, p. 181), mas também dos “súditos”, em suas cotidianas 

práticas discursivas que determinam as múltiplas sujeições que existem e funcionam 

no interior da escola. Procuramos destituir nosso olhar da tendência de se considerar 
todo poder como repressivo, como negativo, e procuramos ver de que forma as 

relações de poder que se estabelecem nas práticas discursivas têm positividade, ou 

seja, de que forma têm produzido sujeitos. (PANIAGO, 2005, p.91) 

 

 A autora apresenta reflexões acerca do papel do sujeito como agente do poder, 

analisando como, por meio das relações sociais, existe um tipo de interação, realizada na 

produção de verdades, em um determinado local, que tenta direcionar o professor a seguir um 

determinado comportamento.  Este sujeito pode ou não seguir as determinações. No último 

caso, exerce a resistência, processo que também é passível de análise, como explica Revel 
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(2011): “trata-se [...] de descrever a maneira pela qual um indivíduo singular [...] consegue, de 

maneira voluntária ou fortuita, “escapar” dos dispositivos de identificação, de classificação e 

de normalização do discurso”. Destarte, podemos ressaltar que os “súditos” também podem 

resistir exercer um tipo de poder e, assim, se verifica que o poder circula tanto de forma 

ascendente como descendente, numa rede na qual se pode subjetivar e ser subjetivado. O 

sujeito passa da passividade para a atividade na relação que envolve o seu trabalho. 

Assim, para Foucault, a sociedade industrial produz não apenas mercadorias, mas 

também subjetividades. E é seguindo essa perspectiva que tentamos levar a cabo 

nossa tarefa de examinar práticas de subjetivação, mais especificamente aquelas que 

se realizam através dos dispositivos do contexto escolar. (PANIAGO, 2005, p.106) 

 

 A prática de subjetivação pode objetivar o sujeito através de dispositivos, que, no 

nosso caso, se materializam na Prova Brasil, e criam, através desta, a necessidade de um tipo 

de professor adequado, que atenda às expectativas esperadas de um profissional, atuando de 

maneira eficiente e dócil, com uma nova postura e assim identidade. Toda essa investida em 

cima do docente é feita de maneira insidiosa e discreta, e, em seus lugares de ocorrência é 

classificada, pelos que a realizam como um benefício é algo que a instituição quer que o 

sujeito objetivado perceba como altamente benfazejo:  

O poder na sociedade de controle é tão sofisticado, tão invisível por estar tão 

pulverizado, que, embora o exercício do poder esteja muito mais eficiente, aos 

ouvidos dos dominados podem chegar apenas os discursos dissimuladores de 
“liberdade”, “saúde”, “qualidade”, “bem-estar”. E é assim que, em nossa sociedade 

de controle, são produzidos discursos que nos governam, que nos adestram, que 

disciplinam o nosso corpo, que direcionam as nossas escolhas, e que são altamente 

eficientes porque nos dão a impressão de que somos livres. (PANIAGO, 2005, 

p.133) 

 

Os enunciados que ressaltam a busca de resultados para atingir parâmetros de 

“qualidade” da Educação Básica tomam conta do ambiente escolar como verdades absolutas, 

que proclamam a possibilidade, por meio da avaliação externa Prova Brasil, de se pensar toda 

a estrutura e a qualidade dos serviços prestados à população. A partir dessa concepção, o 

poder governa, adestra e disciplina os profissionais da Educação que se veem em um 

momento crítico que enfatiza como necessária a adaptação, a transformação da identidade. 

 Nota-se que o movimento de implantação e realização da Prova Brasil veio tomando 

espaço, desse modo, o professor se insere como ser útil ao processo de avaliação e dócil 

quanto à maneira de reconstruir a sua prática pedagógica. E a impressão de que o profissional 

é livre para escolher a melhor forma de realizar as suas atividades mascara a presença do 
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poder que hoje predomina na sociedade de controle materializado nas tecnologias de 

transmissão de informações, e tanto produz quanto faz circular as verdades no objetivo de 

difundir modos de ser, ensinando o que deve ser feito, pedagogizando (FISCHER, 2001) o 

cidadão. 

 

3.2 O ideb como prática de subjetivação 

3.2.1 Passos realizados em preparação para prova 

 Para compreender como os alunos do nosso recorte espaço temporal são preparados 

para a realização da Prova Brasil e, em todo o processo seguinte, de análise de resultados e 

comparação com as metas, foram utilizados documentos disponíveis na Secretaria Municipal 

de Educação do Município de Rio Verde/GO. 

 A Educação é tomada como uma ação biopolítica, a mesma é utilizada por órgãos 

tanto estaduais como municipais para convencer a sociedade de que o trabalho é realizado de 

maneira satisfatória pelo poder público. Conforme a legislação já apresentada neste trabalho, 

são tomadas medidas para que os resultados apareçam e, diante de novas exigências, é 

possível estabelecer que, mesmo antes dos resultados, os professores se sintam responsáveis 

pela nota final alcançada pela escola, seja ela alta ou baixa. É possível verificar a 

responsabilidade colocada ao professor no excerto a seguir. 

 

Acreditamos, pois, que você, professor, possa fazer uso desse instrumental para uma 

reflexão sobre sua prática escolar e sobre o processo de construção do conhecimento 

dos alunos, considerando-se a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para o alcance das competências exigidas na educação 

básica. (BRASIL, MEC, 2011, p.05, grifo nosso). 

 

 Ao oferecer um material em que apresenta a forma de conduzir as aulas, ou seja, um 

“instrumental”, o MEC espera que o docente não reflita sobre sua prática; apenas reproduza as 

atividades propostas. E como a própria citação ressalta as competências são “exigidas” e não 

sugeridas. 

 De acordo com o decreto nº 6.094, de 24 de Abril de 2007, as escolas possuem o 

direito à adesão voluntária para participarem da Prova Brasil.  

 

 

Capítulo III 

da adesão ao compromisso 
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Art. 4o A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Compromisso far-

se-á por meio de termo de adesão voluntária, na forma deste Decreto. 

Art. 5o A adesão voluntária de cada ente federativo ao Compromisso implica a 

assunção da responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da educação 

básica em sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento de meta de 

evolução do IDEB, observando-se as diretrizes relacionadas no art. 2o. (BRASIL, 

DOU, 2007) 

 

 

 “Adesão voluntária” não é bem o que acontece, já que, se as escolas não se 

cadastrarem, sofrerão intervenção para que possam mostrar os seus resultados junto aos 

órgãos superiores. De acordo com o “§ 3o O Município que não preencher as condições 

técnicas para realização da Prova Brasil será objeto de programa especial de 

estabelecimento e monitoramento das metas”. Assim a voluntariedade se vê negada diante 

da intervenção que o município sofrerá diante da não aceitação das condições para 

assumir o compromisso de adesão para a realização da avaliação externa.  

 Para que não ocorressem “erros” na prática pedagógica, as secretarias de Educação, 

inclusive a de Rio Verde/GO, começaram a oferecer cursos de formação continuada, que 

ajudariam o professor a preparar suas aulas de maneira que o aluno se tornasse apto a realizar 

a prova. Assim, os professores se tornam subjetivados mesmo antes da aplicação da prova.  

 Conforme os primeiros resultados foram sendo divulgados, nas primeiras edições da 

Prova Brasil em 2007 e 2009, as prefeituras e estados começaram a perceber o impacto que os 

mesmos causavam na opinião pública e, então, passaram a tomar medidas nas escolas que 

obtiveram médias baixas no intuito de aumentar os índices destas e acompanhar os melhores 

resultados, a fim de evitar a queda nos gráficos e incentivar a sua constante evolução, de 

acordo com a tabela fixada pelo PNE, para que uma média igual à dos países desenvolvidos 

fosse alcançada para o ano de 2020. 

 O município de Rio Verde conta, em seu quadro de funcionamento, com o 

departamento PROFOCO – Programa de Formação Continuada, que orienta os professores da 

rede municipal, em suas ações junto a seus alunos, para oferecer melhores condições de 

aprendizagem e de um melhor desempenho na avaliação externa, bem como oferecer 

subsídios para a realização do trabalho docente em diferentes modalidades, tanto na 

alfabetização, quanto na primeira e segunda fase do ensino fundamental. 

Observa-se que esse acompanhamento se dá de maneira muito próxima à comunidade 

escolar, com visitas e cursos de atualização oferecidos aos professores para que os mesmos 

possam melhorar sua atuação na sala de aula. Uma medida que merece destaque é a realização 

de simulados mensais (em anexo III), que a própria equipe da SME elabora e aplica nas 
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escolas municipais. Após esta ação, um gráfico é elaborado, ranqueando as escolas da rede 

municipal, que se preparam para realizar a avaliação externa. O acompanhamento é realizado 

por uma equipe de profissionais de Língua Portuguesa e Matemática que elabora os simulados 

e os aplica sem que o professor regente tenha acesso prévio às questões. 

 Os profissionais da SME marcam a data para a realização dos simulados e se 

deslocam até as escolas para realizar a aplicação, assim como o MEC prescreve. A SME se 

encarrega da correção e, só após a divulgação dos resultados, os professores tem acesso ao 

simulado que foi aplicado, tal como ocorre no exame aplicado pelo MEC, para que a 

comunidade escolar se adapte à avaliação. 

As escolas recebem informes como o modelo que segue para se prepararem para os 

simulados. 

 

                                                                  MUNICIPIO DE RIO VERDE – GO 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DOS DESCRITORES DE MATEMÁTICA DO 9° ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL/2013 

MARÇO 

D1-Identificar a localização/movimentação de objeto 

em mapas, croquis e outras representações gráficas. 
D2-Identificar propriedades comuns e diferenças 

entre figuras bidimensionais e tridimensionais, 

relacionando-as com suas planificações. 
D12-Resolver o problema envolvendo o cálculo de 

perímetro de figuras planas.  

D16-Identificar a localização de números inteiros na 
reta numérica. 

D17-Identificar a localização de números racionais 

na reta numérica.  

D18-Efetuar cálculos com números inteiros 
envolvendo as operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão e potenciação). 

D19-Resolver o problema com números naturais 
envolvendo diferentes significados das operações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação). 
D36-Resolver o  problema  envolvendo  informações  

apresentadas  em  tabelas. 

ABRIL 

D3-Identificar propriedades de triângulos pela 

comparação de medidas de lados e ângulos. 
D4-Identificar relação entre quadriláteros, por 

meio de suas propriedades. 

D13-Resolver o problema envolvendo o 
cálculo de área de figuras planas. 

D20-Resolver o problema com números 

inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação).  

D21 -Reconhecer as diferentes representações 

de um número racional.  
D22 -Identificar a fração como representação 

que pode estar associada a diferentes 

significados.  
D23 -Identificar as frações equivalentes. 

D24 -Reconhecer as representações decimais 

dos números racionais como uma extensão do 
sistema de numeração decimal, identificando a 

existência de “ordens” como décimos, 

centésimos e milésimos.  

D37-Associar as informações apresentadas em 
listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as 

representam e vice-versa 

MAIO 
 D5-Reconhecer a conservação ou modificação de 

medidas dos lados, do perímetro, da área em 

JUNHO 
D8-Resolver o problema utilizando a 

propriedade dos polígonos (soma de seus 
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ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 

malhas quadriculadas.  

D6-Reconhecer ângulos como mudança de direção 

ou giros, identificando ângulos retos e não-retos.  
D14-Resolver o problema envolvendo noções de 

volume. 

D25-Efetuar os cálculos que  envolvam operações  
com  números  racionais  (adição, subtração, 

multiplicação, divisão e potenciação).  

D26-Resolver o problema com números racionais 
que envolvam as operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão e potenciação).  

ângulos internos, número de diagonais, cálculo 

da medida de cada ângulo interno nos 

polígonos regulares). 

D9-Interpretar informações apresentadas por 
meio de coordenadas cartesianas. 

D15-Resolver o problema envolvendo relações 

entre diferentes unidades de medida. 
D27-Efetuar os cálculos simples com valores 

aproximados de radicais. 

D29-Resolver o problema que envolva 
variações proporcionais, diretas ou inversas 

entre grandezas. 

D30-Calcular o valor numérico de uma 

expressão algébrica.  

 

Os simulados ocorrem durante os dois anos que antecedem a prova e coloca os 

professores e alunos em constante preparação. Para isso, as turmas são escolhidas para passar 

pelos simulados. Os professores veem sua prática pedagógica ser voltada à preparação dos 

seus alunos para a garantia de bons resultados. A partir dos descritores selecionados o 

professor realiza as suas aulas. 

Após a correção é construído um ranking que é divulgado entre as escolas, para que 

tomem providências junto a seus professores para aumento dos índices. A tabela a seguir 

reproduz o resultado obtido pelas escolas de Rio Verde em outubro de 2013. Segue o modelo. 

 

MUNICIPIO DE RIO VERDE – GO 

   SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

                SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

    Resultado do Simulado – 9º ano 

OUTUBRO/2013 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

  

Escola Classificação % 

Emef. Professor Luiz Alberto Leão 74,37 

Emref. São José do Pontal 63,28 

Emef. Antônio Gomes de Lima 59,05 

Emef. Selva Campos 57,18 

Emref. Vale do Rio Doce 56,15 

Emref. Escadinha do Futuro 55,28 

Emef. Areno Martins 54,01 

Emref. Breno Araújo 49,33 

Emef. Clóvis Leão de Almeida 45,37 
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Emef. Professor Francisco 43,75 

   

Matemática 

  

Escola Classificação % 

Emef. Professor Luiz Alberto Leão 48,75 

Emef. Antônio Gomes de Lima 46,76 

Emref. Escadinha do Futuro 43,75 

Emref. Vale do Rio Doce 42,94 

Emef. Areno Martins 41,63 

Emef. Selva Campos 38,50 

Emref. Breno Araújo 37,93 

Emref. São José do Pontal 36,71    

Emef. Professor Francisco 33,49 

Emef. Clóvis Leão de Almeida 33,01 

 

 

Classificação Geral 

 

 Escola Classificação % 

1º Emef. Professor Luiz Alberto Leão 58,50 

2º Emef. Antônio Gomes de Lima 48,61 

3º Emref. São José do Pontal  46,84 

4º Emref. Vale do Rio Doce 46,23 

5º Emref. Escadinha do Futuro  45,51 

6º Emef. Selva Campos 45,33 

7º Emef. Areno Martins 44,42 

8º Emref. Breno Araújo 42,79 

9º Emef. Clóvis Leão de Almeida 36,29 

10° Emef. Professor Francisco 36,27 

 
 É importante ressaltar que são escolhidas para realizar os simulados mensais, as 

turmas que realizarão a avaliação no ano de sua aplicação, ou seja, as demais turmas que não 

farão o exame não são submetidas a esse controle por parte da SME. Pode-se concluir que o 

“treino” fica visível quanto à condução para que os alunos não se sintam intimidados pela 

prova e sim aptos a desenvolver suas questões dentro do tempo estipulado e com uma 

probabilidade de acertos maiores. O que configura o sucesso do trabalho do profissional 

assistido por um departamento que dá suporte à ação do professor. 

 A aplicação da Prova Brasil ocorre sempre de dois em dois anos, a partir de 2005, 

marcado como ano de implantação. Os resultados são divulgados sempre nos anos seguintes.  

Apenas as turmas que se submeterão ao exame são preparadas para ele, para que as metas 

estabelecidas para o ano de 2020 sejam alcançadas.  A comparação com os países 

desenvolvidos, a partir do resultado de 2015, dá início à busca pelo resultado de 2017 e 2019, 
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prazo final de alcance desses índices. As turmas que não realizarão essa avaliação possuem 

aulas diferentes das turmas que realizarão o exame, ou seja, o professor assume posturas 

distintas na realização do seu trabalho. 

 

3.2.2 Articulação de resultados por órgãos municipais e estaduais 

 

 A colocação dos resultados da Prova Brasil em um ranking se torna a principal prática 

de subjetivação do professor, e apresenta-se como uma forma de conduzir a opinião a partir 

da apresentação dos resultados do IDEB. No Estado de Goiás, atitudes como a de colocar o 

resultado do IDEB em placas afixadas na frente das escolas mostram como o governo articula 

para que os professores se esforcem ao máximo com o objetivo de conseguir aumentar os 

índices. 

 

Figura 2 – Imagem das placas indicadoras das notas das escolas na rede estadual. Fonte: Disponível em: 

http://g1.globo.com/goias/index.html, acesso em 20/10/2014. 

 Percebe-se que a imagem ilustra o resultado de apenas uma escola, mas esse tipo de 

placa está exposto em todas as instituições de ensino estaduais de cada um dos municípios do 

Estado de Goiás. Nota-se que a intenção é informar à sociedade a nota que a escola, 

juntamente com os seus profissionais, conseguiu atingir no último processo de aplicação da 

Prova Brasil. Assim, mostra-se como o trabalho está sendo realizado. Se a escola obtiver uma 

nota baixa, será considerada ruim, mas se a mesma conseguir atingir uma média esperada 

pelos índices ou se sobressair às demais é considerada boa ou ótima. O enunciado que se 

encontra na placa “Aqui tem trabalho do governo de Goiás” ilustra o discurso de que o Estado 
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tem contribuído para os resultados que a escola conseguiu atingir, e faz com que a 

comunidade veja que o governo está acompanhando todo o trabalho que é oferecido à 

população.  

 A escola se utiliza dos resultados obtidos para conseguir atrair mais alunos para a 

instituição.  

  

 

Figura 3 – Imagem da faixa estampada na porta das escolas. Fonte: Disponível em: 

http://g1.globo.com/goias/index.html, acesso em 20/10/2014. 

 Aqui é possível ver a forma como a Educação veicula o discurso de que o IDEB 

realmente cumpre o seu papel e consegue selecionar e classificar as escolas e, como 

consequência, os seus profissionais. No caso exposto, não foi o Estado que colocou a faixa no 

portão da Escola; foram os próprios professores e a gestão escolar que tomaram a providência. 

Com esse exemplo, vê-se como o governo estadual tem conduzido as ações dos profissionais 

das escolas. Esses acabam por propagar as verdades que o governo deseja que atinjam a 

população, tentando mostrar que existe um trabalho para a melhoria da Educação Básica e que 

os professores estão tentando atingir os índices e melhorar o trabalho oferecido para a 

comunidade escolar.  

 Pode-se observar que as conduções da gestão escolar em busca do aumento dos 

índices do IDEB não param por aí. A título de exemplo, pode-se citar uma reportagem 

veiculada pela TV Anhanguera no dia 28 de maio de 2013, em que a seguinte chamada serviu 

de destaque: “GOIÁS: Escolas estaduais são suspeitas de expulsar alunos para melhorar 

Ideb”. De acordo com a reportagem, um aluno teria sido expulso da escola após extrapolar o 
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número de faltas, o que caracterizaria uma reprovação e, como consequência, refletiria no 

resultado do IDEB da escola. Em um documento enviado ao Conselho Tutelar, o diretor se 

justifica. 

 

Figura 4 – Imagem do documento enviado pelo diretor da escola. Fonte: Disponível em: 

http://g1.globo.com/goias/index.html, acesso em 20/10/2014. 

 

Pode-se inferir que a direção escolar faz o jogo do controle do governo. Vimos na 

Portaria n° 89.05/2005 que os recursos serão destinados às escolas de acordo com os 

resultados alcançados no IDEB, e isso contribui para controlar as ações da gestão escolar em 

busca de bons resultados, para receber recursos destinados às instituições, já que as verbas são 

repassadas de acordo com o desempenho de cada escola. A justificativa apresentada pelo 

Diretor da instituição é a de que se está em ano de “medição do IDEB” e, por isso, a escola 

tem que se preocupar se seus alunos podem contribuir para o avanço das médias, já que a 

evasão, repetência, as faltas contribuem de forma negativa e podem abaixar as médias das 

escolas. O governo exerce controle sobre as ações e atitudes de quem está diretamente ligado 

à gestão escolar, que controla as ações dos seus subordinados, no caso, os professores.  

Nesse contexto, a ação pedagógica passa a sofrer as consequências que a presença da 

Prova Brasil no contexto escolar acarreta. Por meio do material complementar, que contempla 

habilidades e competências que o aluno precisa desenvolver para realizar o exame, o 

professor “precisa” mudar a sua postura profissional.  

Para enfatizar o caráter biopolítico da Prova Brasil e do IDEB, pode-se destacar. 
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Figura 5 – Chamada do Jornal O popular sobre IDEB em Goiás. Fonte: Disponível em : 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidades acesso em 20/10/2014. 

O Jornal O Popular estampou esta notícia assim que saiu o resultado do IDEB em 

2013 e encontrou o país em época de campanha eleitoral para Governo de Estado. A partir 

desse resultado, houve uma grande articulação para fazer com que a população entendesse 

que a Educação do Estado estava ótima. “Salto para o 1º lugar no IDEB é conquista do 

Governo Marconi que aniquila a oposição e mostra que Goiás tem a melhor Educação do 

país” (O Popular/2013). Assim, o IDEB se tornou uma ferramenta importantíssima na 

condução da campanha eleitoral.  

Os resultados tornaram-se um aliado na campanha eleitoral seja por meio da mídia 

escrita e televisionada e em todas as matérias destacava-se a colocação da Educação no 

ranking nacional. 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidades
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Figura 6 – Ranking IDEB 2013. Fonte: Portal Inep. Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/notas-do-ideb-2013-no-ensino-medio-caem-em-16-redes-estaduais-

rio-sobe-para-quarto-lugar-13840795, acesso em 10/11/2014. 

Esse é o último ranking do resultado da Prova Brasil de 2013. A tabela mostra que a 

maioria dos estados teve resultado inferior em relação à avaliação de 2011. Os dados revelam 

que, na verdade, existe um caráter preocupante quanto à nota que as escolas atingiram com 

esse exame, realizado em 2013. A população nem sempre tem acesso a esses dados, pois se 

divulgam somente os resultados positivos, mostrando o “avanço” de um Estado ou município. 

A busca de mostrar à população que o governo faz um bom trabalho na Educação nos 

permite pensar que toda esta estrutura é voltada muito mais para o fazer  político do que 

realmente atender às demandas da população. A biopolítica está presente na ação do governo 

de fornecer as condições mínimas de que a população necessita, mantendo o seu controle 

sobre a escola e seus agentes, fazendo-os aderir ao jogo da articulação dos enunciados que 

envolvem a Prova Brasil. As instituições escolares se tornam a principal ferramenta de 

http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/notas-do-ideb-2013-no-ensino-medio-caem-em-16-redes-estaduais-rio-sobe-para-quarto-lugar-13840795
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/notas-do-ideb-2013-no-ensino-medio-caem-em-16-redes-estaduais-rio-sobe-para-quarto-lugar-13840795
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controle da população, e propagam as “verdades” que envolvem o processo de avaliação 

externa.  

            Convém informar que a administração do município de Rio Verde/GO, assim como a 

administração do Estado, utiliza o resultado do IDEB para ressaltar a “qualidade” da 

Educação Básica do município e assegurar que oferece uma Educação diferenciada de outros 

municípios goianos. De acordo com os resultados obtidos e divulgados por meio da SME 

(Secretaria Municipal de Educação), o IDEB aparece com um crescimento acima da média 

nacional desde sua primeira aplicação e, a partir de então, o município tratou logo de melhorar 

ainda mais esses índices. A primeira medida realizada no município, a partir desses 

resultados, foi não deixar com que a média caísse e Rio Verde passou a ter a missão de 

continuar a avançar.           

É importante ressaltar que, logo após a divulgação dos resultados, a SME procura 

agraciar cada escola da rede com um certificado contendo a nota que a escola conseguiu 

atingir em suas respectivas séries de 5° e 9° anos. Uma reportagem divulgada no site oficial 

da cidade Rio Verde/GO ressalta os resultados obtidos pela rede municipal. 

 

Superando as médias e surpreendendo pelos elevados índices, a educação de Rio 

Verde serve de exemplo para o país. Com o progresso alcançado pela transformação, 

o resultado comprova que quando se investe em formação continuada de 

educadores, melhoria de infraestrutura, de merenda e ensino de qualidade, o objetivo 

é alcançado. (RIO VERDE, 2013) 
 

 

           Por meio dos resultados, a Prefeitura Municipal enfatiza o compromisso do seu papel 

com a Educação, com a formação continuada dos professores e com infraestrutura das escolas 

e relaciona todos esses aspectos com o resultado do IDEB, como se tais necessidades fossem 

provocadas pela busca de resultados no IDEB. 

Uma cerimônia para entrega de certificados de reconhecimento é realizada e apenas  

os professores regentes das turmas que alcançaram as médias boas são convidados. O caráter 

de controle fica camuflado frente à meritocracia estabelecida. Esse fato mostra que os 

professores são estimulados a acreditarem na verdade que o Estado procura construir: bons 

professores conseguem boas notas no IDEB e merecem ter seu trabalho reconhecido 

publicamente. 

 

Para as professoras do 5º ano da EMEF Prof. Luiz Alberto Leão, escola com a maior 

média do município, Letícia Ataídes e Rosana Faria para se obter os resultados 

desejados o educador precisa se dedicar, trabalhar muito e ter amor pelo que faz. “O 

professor é espelho do aluno, precisamos fazer aulas de forma simples, mas também 

inovadora”, ressaltaram. (RIO VERDE, 2013) 
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          Salienta-se que a maior nota obtida no município de Rio Verde foi de 8,1 no 5° ano do 

ensino fundamental na EMEF Prof. Luiz Alberto Leão.  As professoras, Letícia Ataídes e 

Rosana Faria foram homenageadas juntamente com a equipe de gestão da sua escola e 

reforçam que a entrega e o compromisso com o processo que envolve a realização da Prova 

Brasil formam sujeitos dóceis e úteis que propagam os enunciados da “qualidade” do ensino 

apresentados por meio de estatísticas de resultados das escolas. 

 

 

“O trabalho na educação municipal deve continuar para que os índices cresçam a 
cada nova avaliação, de modo que a qualidade do ensino seja sempre reconhecida, 

mas também para que Rio Verde continue a formar cidadãos de bem, conscientes de 

seu papel em sociedade e profissionais de sucesso que possam contribuir com o 

município futuramente”. (Jammes Miller Bessa - Secretário de Educação – 

Município de Rio Verde/GO, grifo nosso).  

 

 

            O então secretário de Educação produziu uma fala de agradecimento e também de 

convocação para que os profissionais que ali estavam continuassem a desenvolver o seu 

trabalho de forma eficiente e que contribuíssem para que o município não fosse alvo de 

especulação da mídia, o pedido que “deve continuar” é uma convocação para que os 

professores “continuem” a se esforçarem na busca e elevação dos índices. Como se os índices 

conseguissem garantir a formação geral dos cidadãos, fazendo-os homens de bem, ou bons 

profissionais para a sociedade. 

           Na foto a seguir é possível reconhecer a satisfação dos profissionais que recebem a 

certificação como forma de reconhecimento do seu trabalho. As professoras posam para a foto 

de mãos dadas com o secretário demonstrando união, coletividade. Por meio do certificado, 

que ficará fixado na parede da escola, a comunidade poderá concluir que a nota retrata a 

competência do trabalho desenvolvido pela escola e como a nota é superior à média nacional 

como mencionado anteriormente, significa que o enunciado da “qualidade do ensino” se 

reforça a cada média atingida pela escola, ficando o seu profissional qualificado conforme a 

nota atribuída por meio da avaliação externa. 
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Figura 07 – Certificação do resultado do IDEB. Fonte: SME Rio Verde/GO. Disponível em: 

http://educacao.rioverde.go.gov.br/ acesso 15/11/2014.           Fotos: Charlene Carmo. 
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CAPÍTULO 4: A IDENTIDADE DO PROFESSOR SUBJETIVADA PELO DISCURSO 

QUE ENVOLVE A PROVA BRASIL 

 

O quarto capítulo seguirá com uma análise em torno da formação da identidade do 

professor, o qual é alvo de uma prática de subjetivação estatal, cujo dispositivo mais 

importante, e em destaque no nosso trabalho, é a Prova Brasil. O professor tem sua identidade 

profissional modificada pelos discursos que envolvem a avaliação externa, que apresentam 

uma condução do trabalho para a busca de resultados cada vez mais crescente com o IDEB. 

 

4.1 A construção de identidade na modernidade líquida 

Segundo Bauman (2001), a contemporaneidade é uma época fluida no que diz respeito 

à constituição das identidades. O sentimento de pertença do indivíduo está cada vez mais 

líquido: várias subjetividades podem se manifestar, em diferentes momentos, num único 

sujeito, e ele as assume de acordo com as posições sociais que vai ocupando ao longo da sua 

existência, pois, há uma flutuação na busca de se refazer e se reorganizar, de acordo com as 

necessidades impostas por fatores que podem gerar transformações. Bauman (2005, p.30) 

reflete sobre a modernindade que se dilui, perde características sólidas e perpassa por novos 

caminhos. 

As afiliações sociais - mais ou menos herdadas – que são tradicionalmente atribuídas 

aos indivíduos como definição de identidade: raça...gênero, país ou local de 

nascimento, família e classe social agora estão...se tornando mais ou menos 

importantes, diluídas e alteradas nos países mais avançados do ponto de vista 

tecnológico e econômico. Ao mesmo tempo, há a ânsia e as tentativas de encontrar 

ou criar novos grupos com os quais se vivencie o pertencimento e que possam 

facilitar a construção da identidade. Segue-se a isso um crescente sentimento de 

insegurança...(BAUMAN, 2005, p.30 apud LARS DENCIK) 

 

 A ordem não está mais definida, e se torna fluida juntamente com todos os aspectos 

sociais. 

O derretimento dos sólidos, traço permanente da modernidade, adquiriu, portanto, 

um novo sentido, e, mais que tudo, foi redirecionado a um novo alvo, e um dos 

principais efeitos desse redirecionamento foi à dissolução das forças que poderiam 

ter mantido a questão da ordem e do sistema na agenda política. (BAUMAN, 2001, 
p.12) 
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 As garantias de permanência e de certezas passam a dar lugar à inconstância da 

dúvida, do movimento, de contrastes e de liquidez diante de um novo cenário social. Bauman 

(2005) contribui para uma visão de um capitalismo que está em desconstrução e o relaciona 

com a formação da identidade do trabalhador que nele atua. Faz a analítica das transmutações 

do capital, de suas construções e desconstruções, e como os produtos destas metamorfoses 

necessitam de formar e deformar a identidade dos trabalhadores, visto que as oscilações 

demandam novos tipos de comportamento:   

O capitalismo pesado, no estilo fordista, era o mundo dos que ditavam as leis, dos 

projetistas de rotinas e dos servidores; o mundo de homens e mulheres dirigidos por 

outros, buscando fins determinados por outros. O capitalismo leve, amigável ao 
consumidor, não aboliu as autoridades que ditam as leis, nem os tornou 

dispensáveis. Apenas deu lugar e permitiu que coexistissem autoridades em número 

tão grande que nenhuma poderia se manter por muito tempo e menos ainda atingir a 

posição de exclusividade. (BAUMAN 2005, p.76). 

 

 Desse modo, pode-se inferir que o autor define que o capitalismo se movimenta e se 

modifica de acordo com a sua necessidade de perpetuação na sociedade e superação de suas 

crises. Acredita-se que suas especificidades sofram variâncias e se transformem para 

assegurar a produção das riquezas. Segundo Foucault “é preciso produzir verdades para 

produzir riquezas” (FOUCAULT, 2002, p. 100). Assim, as relações de poder se garantem nas 

relações de trabalho e é essencial que, nessas interações, a produção de verdades seja 

direcionada de modo a produzir subjetividades cujo pano de fundo é mercadologicamente 

assentado. 

 Assim, a sutileza da atualidade envolve a todos de maneira que as normas a serem 

seguidas sejam ditadas por autoridades que se movimentam, não sendo exclusivas ao Estado, 

e essa dominação passa por poderes de outras esferas da sociedade, e se prolifera.  

 Segundo Bauman (2001, p.76) “os poderes que liquefazem passaram do “sistema” 

para a “sociedade”, da “política” para as “políticas da vida” – ou desceram do nível “macro” 

para o nível “micro” do convívio social”. Pelas palavras do autor, as influências da dominação 

tomam uma nova face, descentralizando o poder no sistema, se fazendo presente em toda a 

sociedade. Saem, assim, do caráter de política nas mãos de poucos e perpassa pelas políticas 

de vida no meio em que o cidadão se encontra. Cria-se uma nova forma de poder que emana 

das relações em diferentes contextos, é criada, saindo do macro para o micro, se distribuindo 

entre todas as relações interpessoais, seja no trabalho, família ou qualquer outro grupo social, 

flexões que são frutos de uma sociedade fluida. 
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 Nesse aspecto, Bauman (2001) relaciona o conceito foucaultiano de biopoder, o qual 

pode ser apresentado a partir da comparação com o poder soberano. Dessa maneira, a “velha 

potência da morte em que se simbolizava o poder soberano” será agora recoberta pela 

“administração dos corpos (poder disciplinar) e pela gestão calculista da vida (biopoder)”. 

Uma característica que simboliza aspectos de mudanças na sociedade atual, tais como uma 

nova forma de circular o poder na sociedade e dentro das possibilidades de circulação o poder 

passa a ser exercido em pequenas atitudes, nas relações humanas, em micropráticas. 

 O consumo passa a ser outro ponto de reflexão para Bauman (2001), que se preocupa 

com o controle que o capital exerce sobre as pessoas, tentando moldar suas percepções, 

desejos de pertença, e assim escreve: 

 

O capitalismo não entregou os bens às pessoas; as pessoas foram crescentemente 

entregues aos bens; o que quer dizer que o próprio caráter e sensibilidade das 

pessoas foi reelaborado, reformulado, de tal forma que elas se agrupam 

aproximadamente...com as mercadorias, experiências e sensações ...cuja venda é o 

que dá forma e significado a suas vidas. (BAUMAN, 2005, p.100). 

 

 Nota-se que o quadro que se faz presente na sociedade é que o consumo passa para 

além de possuir os bens, pois o consumo também necessita das relações de trabalho para 

existir, e sua influência manipula a vida das pessoas como um todo. Nessa perspectiva, a 

partir de um quadro de transformações e novas buscas, a identidade passa a ser tomada como 

reflexão, que pode ser caracterizada por posses, pelo trabalho que é desenvolvido, pelo grupo 

social em que está inserido. 

 

Tornamo-nos conscientes de que o pertencimento e a identidade não têm a solidez 
de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 

revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma os caminhos que 

percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – 

são fatores cruciais tanto para o pertencimento quanto para a identidade. 

(BAUMAN, 2005, p.17). 

 

 Nesse sentido, ressalta-se que autor traz em sua obra pontos relevantes para a 

discussão em torno da desconstrução de identidades e a construção de um novo modo de ver e 

agir na sociedade. O sujeito, por sua vez, necessita ter consciência desse movimento em torno 

da construção de novas formas de se identificar perante a sua vivência em sociedade. A 

identidade que antes estaria ligada à perpetuação de conceitos e valores, caracterizando uma 

forma de ser pronta e acabada, dá lugar a um novo olhar. A seguridade do sólido deixa de 
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existir e a fluidez das transformações aponta para uma nova postura diante das necessidades 

criadas por uma movimentação constante do ser na sociedade.  

 Com efeito, o pertencimento pode ser flexível e se alterna, o mesmo sujeito pode fazer 

parte de diferentes grupos e participar de diferentes esferas. Para sua inserção, necessita de 

adaptações e o grupo possui características próprias para que o sujeito possa dele fazer parte. 

Cria-se a necessidade de atender a essas características, encontra-se assim a formação de 

diferentes identidades. É o caso do que está acontecendo com o professor, a partir da 

implantação da Prova Brasil, que trouxe para o contexto escolar adaptações necessárias para 

preparar o aluno para realizar a avaliação e, assim, o professor tem que refazer a sua prática 

pedagógica com o objetivo de atender as exigências que agora fazem parte do contexto 

escolar. Bauman (2005, p.11) afirma a respeito dessa questão: 

A questão da identidade também está ligada ao colapso do Estado de bem-estar 

social e ao posterior crescimento da sensação de insegurança, “com a corrosão do 

caráter” que a insegurança e a flexibilidade no local de trabalho têm provocado na 

sociedade. (BAUMAN, 2005, p.11) 

 

 

         Um ponto crucial a ser analisado é o local de trabalho. É nele que o trabalhador se 

encontra mergulhado em transformações. E a insegurança, que se instala, deixa a identidade 

vulnerável, flexibilizando as características do caráter individual. Pois é no ambiente de 

trabalho que o sujeito passa a maior parte de seu tempo e nele se encontram as principais 

necessidades de adaptação. É por meio do trabalho que se forma uma parte considerável das 

percepções de subjetividade que os sujeitos podem ter.   

 Mediante as colocações de Bauman, o pertencer à sociedade e a formação da 

identidade são pontos relevantes na análise da relação entre os sujeitos e a sua busca pela 

sobrevivência. Assim, cada esfera na qual o trabalhador se encontra dita as regras e normas às 

quais o mesmo deve se adaptar a fim de conseguir se estabelecer e realizar o seu trabalho para 

que possa ser recompensado através do salário. Diante desse quadro, cada esfera produz a 

“identidade” da qual o trabalhador tem que se apropriar para fazer parte de determinado 

grupo. 

          Ressalta-se que refletir sobre a criação da identidade a partir das relações sociais e 

humanas significa atender às necessidades individuais e às necessidades de um grupo. Assim, 

nota-se que, ao mesmo tempo em que se cria uma identidade, ela se torna coletiva e social, 

determinando necessidades e adaptações necessárias para que o sujeito possa desenvolver 
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suas atividades em seu trabalho em conjunto com as demais pessoas componentes do mesmo 

ambiente. 

 É salutar mencionar que o trabalho dos profissionais da Educação possui suas 

especificidades, mas estes também são considerados trabalhadores como os de outras esferas 

sociais quando realizam o seu trabalho. A instituição escolar define e exige posicionamentos 

dos quais o trabalhador precisa para realizar as suas funções diárias. A organização da escola 

distribui diferentes papéis que o trabalhador deve desempenhar ao tempo que supõe os 

resultados que devem ser atingidos. Nesse contexto, o trabalhador deve realizar as suas 

atividades e formar a sua identidade perante as exigências do trabalho em que se insere. O 

reconhecimento de si está na construção de uma identidade, de um modo de agir e ser, em 

determinadas organizações e, ao cumprir e se adequar, o sujeito perde e acrescenta novas 

características determinantes da sua função para contribuir com a instituição. A escola exige 

do seu profissional posturas que devem ser atendidas e, nesse círculo, o trabalhador constrói e 

se reconstrói no seu ambiente de trabalho. 

 Acredita-se que a construção da identidade parta de alguns conceitos e valores que o 

sujeito já possui e que, a partir deles, a construção da sua história de vida se mescla com as 

exigências da sua vida profissional, e isso pode resultar em uma nova forma de ver e de 

realizar as suas atividades no ofício. Os diferentes sujeitos que compõem o quadro de 

funcionários, sejam eles públicos ou não, contribuirão para enriquecer o ambiente de trabalho.   

 Nessa compreensão, Hall também analisa a questão identitária e auxilia nesse 

entendimento, “a identidade torna-se uma celebração móvel: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2011, p 13). Sendo assim, ao adentrar em 

determinada cultura, o sujeito necessita atender às expectativas e se inserir buscando a 

socialização, e sua identidade cria novos aspectos e se reconstrói diante de uma nova situação. 

 De acordo com Hall (2011) existem três concepções de identidades:  

a) Sujeito do Iluminismo 

b) Sujeito sociológico e  

c) Sujeito pós-moderno. 

O sujeito iluminismo está totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de 

razão, consciência e de ação; o sujeito sociológico reflete a crescente complexidade 

do mundo moderno, formado pela relação com o outro, é formada na “interação” 

entre o eu e a sociedade; sujeito pós-moderno o processo de identificação ao qual 

projetamos em nossas identidades torna-se mais provisório, variável e problemático. 

(HALL, 2011, p.11). 
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 Conforme as ponderações do autor, a respeito das três concepções de identidades é 

válido afirmar que o sujeito é trazido à análise em concepções diferentes. Em primeiro 

momento, um sujeito dotado de razão e centralidade, dono do seu próprio caminho. Em 

seguida, a presença de um sujeito que passa a sentir a necessidade de interação com as demais 

pessoas, com a sociedade, e no final chega-se a pós-modernidade como sujeito provisório, 

mutável. A relação do posicionamento do sujeito está diretamente ligada à sociedade líquida, 

apresentada por Bauman (2001), que vai se desprendendo da solidez, do que antes se julgava 

certo diante das incertezas propostas pela sociedade fluída que se movimenta e modifica. 

 Hall (2011) relata a posição do sujeito e a sua evolução até se encontrar na 

modernidade. O sujeito soberano entre o Humanismo Renascentista do século XVI e o 

Iluminismo do século XVIII representa a ruptura com o passado, sobrepondo à soberania, 

como sujeito da razão. Essas ideias foram perdendo força com a modernidade e, assim, surgiu 

uma concepção mais social do sujeito, e a identidade passa a ser analisada como um processo 

sempre em formação, em andamento. 

 A identidade cultural na pós-modernidade, enquanto engloba as culturas nacionais, se 

vê sujeita a sofrer o impacto da globalização, que segundo Hall (2011, p.73) “enfraquece a 

identidade local e apaga características fortes das mesmas, e se tornam flutuantes, que estão 

em contato com várias identidades diferentes, o local e o global acabam se confrontando e se 

transformando”. Desse modo, a globalização transfere interesses dos países desenvolvidos 

para as identidades locais. 

 Convém argumentar que a globalização busca abrir as fronteiras das influências 

internacionais a todos os países menos desenvolvidos, e seus parâmetros se tornam 

abrangentes e tidos como modelos a serem seguidos por outros países e aparelhos estatais são 

criados para interferência educacional nas escolas públicas, nos planos de aula, nas 

metodologias de ensino e nas metas. E os indivíduos que dependem destas estruturas para sua 

formação e inserção em estruturas de trabalho são bombardeados inconscientemente por 

informações pré-escolhidas, enunciados produzidos referentes às mudanças que acordos 

internacionais como MEC/USAID exigem para concederem financiamentos educacionais. 

 Dentro da percepção de que a educação também é absorvida pela globalização, a 

Prova Brasil se torna o resultado das políticas internacionais que viabilizam a organização do 

ensino nos países em desenvolvimento, a partir das necessidades de mercado dos países 

desenvolvidos: se torna imperativo que estes implantem sistemas de ensino nos países 

subdesenvolvidos que atendam às suas necessidades de mão de obra externa, a educação 
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mercadológica é todo esse panorama que viabiliza os financiamentos educacionais baseados 

em índices e estatísticas advindas dos resultados da avaliação externa. 

 

4.2 As verdades que produzem identidades 

 Todo o processo da Prova Brasil é capaz de produzir verdades fundamentais na 

formação da identidade do profissional que atua diretamente na realização da avaliação 

externa. Para entender como se estabelece a relação entre o poder e a verdade em torno do 

discurso, fazem-se necessárias as ponderações que se seguem. 

Para esse filósofo (FOUCAULT, 2001h, p. 12), cada sociedade possui seu “regime 

de verdade”, sua “‟política geral‟” (aspas do autor) de verdade, o que significa dizer 
que não existe verdade fora do poder ou sem poder. Assim, a verdade é produzida a 

partir de múltiplos elementos: 

a) os tipos de discurso que cada sociedade acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 

b) os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros 
dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; 

c) as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; 

d) o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 

(PANIAGO, 2005 p.123) 

 

 A relação do poder e da verdade é engendrada por meio dos enunciados que compõem 

o discurso, como demonstrado nos dois primeiros elementos que a autora nos coloca. Os 

elementos que se seguem partem das técnicas e procedimentos para a obtenção da verdade. 

  A nossa análise continua com base em outras características, como cita Paniago 

(2005, p.123). 

Em função disso, Foucault (2001, p. 13) afirma que, em nossas sociedades, a 

“‟economia política‟” (aspas do autor) da verdade tem cinco características, que 

fazem com que: 

a) seja centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o produzem; 

b) esteja submetida a uma constante incitação econômica e política, porque tanto a 

produção econômica quanto o poder político necessitam de uma “verdade”; 

c) seja de muitas maneiras, objeto de uma grande propagação e de um grande 

consumo, porque circula nos aparelhos de educação e de informação, que, apesar de 

rigorosas limitações, têm imensa penetração no corpo social; 

d) seja produzida e difundida sob o controle dominante de alguns grandes aparelhos 

políticos e econômicos (universidade, exército, escritura, meios de comunicação);  

e) seja objeto de debate político e de luta social (as lutas „ideológicas‟) (aspas do 

autor); (PANIAGO, 2005, p.123) 
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 A verdade se faz presente na forma por meio da qual o discurso age nas instituições, e 

esse discurso circula para alcançar a maioria da população e ser aceito pela sociedade. Não se 

pode descartar o caráter de incitação política e econômica em torno da realização da Prova 

Brasil, que ao estabelecer resultados, distribui os recursos financeiros de acordo com o 

desempenho das instituições. As informações são repassadas e penetram no corpo social, 

criando verdades em torno do desenvolvimento da Educação Básica das escolas públicas do 

país. Um sentido que se pode depreender deste processo é que o ranking seria a base 

inquestionável para análise das melhores colocações, para punição e consequente vigilância 

das piores instituições, e para resolução das deficiências do sistema de ensino. 

 As verdades são produzidas e propagadas por meio de uma estratégia em que o 

discurso se torna acessível e aceitável e, por isso, circulam no ambiente escolar e produzem 

enunciados divergentes e convergentes em prol da realização da avaliação externa. O poder se 

encontra na relação com a verdade a partir da ideia exposta. 

 

O poder, para Foucault, não é algo que se possa possuir, porque não é um bem 

alienável do qual se possa ter a propriedade. Por isso, qualquer que seja a sociedade, 

não existe divisão entre os que têm e os que não têm poder. No entanto, o poder 

sempre é exercido em determinada direção, com uns de um lado e outros de outro. 

(PANIAGO, 2005, p.84) 

 O exercício do poder é relacional, ou seja, acontece entre as pessoas em uma via de 

mão dupla e não exatamente ocupa sempre o mesmo lugar ou sujeito. Faz parte de um 

movimento constante de ir e vir, de maneira natural e sutil, e, dependendo do sucesso dos 

dispositivos e estratégias que são utilizados em seu acontecimento, pode até não ser percebido 

como um controle, mas, sim, um componente imprescindível para viabilizar a busca do que 

seria , segundo as verdades produzidas estatalmente, a “melhoria” da Educação Básica. 

 Logo, as escolas almejam, nesta perspectiva do poder, alcançar sempre resultados 

melhores para comprovar que a Educação está passando por transformações, sendo melhorada 

e se tornando cada dia mais eficiente. 

Não há possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia dos discursos 

de verdade que funcione dentro e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos 

pelo poder à produção da verdade e só podemos exercê-lo através da produção da 

verdade. (FOUCAULT, 2001c, p. 179-180). 
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 Ao buscar atingir metas e contribuir com o discurso em torno da avaliação externa, o 

professor aceita estabelecer, em sua prática, as verdades estabelecidas pelo Estado, sendo 

perniciosamente subjetivado, representado nas relações de poder estabelecidas pelo  MEC 

como um indivíduo sem autonomia para criar no seu ambiente de trabalho a sua própria 

prática, reproduzindo o discurso que permeia a Prova Brasil. A prática pedagógica se volta a 

um único objetivo, que é a busca de resultados. Esses fortalecem o discurso e as verdades. 

 

O poder, no contexto dos estudos foucaultianos, compreende relações de força 

disseminadas por toda a sociedade e exercido como prática social. Exerce-se, 

pratica-se o poder que, por sua vez, circula entre sujeitos e instituições, incitando, 

induzindo, seduzindo e produzindo verdades. O saber, desse modo, está implicado 

com o poder a partir do princípio de que é no contexto das relações de poder que 

esse é produzido. É em meio às relações de poder, perpassadas e viabilizadas pelas 

linguagens, que se constituem os regimes de verdade, instaurando o saber. Constitui-

se uma dinâmica em que o poder gera saber, e o saber gera poder. As relações 

sociais se pautam pelas disputas de poder em meio às quais o saber é produzido e as 

verdades são consolidadas e disseminadas no corpo da sociedade. De outro sentido, 

o saber produzido serve para tornar o mundo e os seres humanos em suas relações 
conhecíveis, instituindo maneiras próprias, legítimas de viverem permitindo, 

consequentemente, um maior governamento da conduta dos sujeitos sociais. 

(ANADON, 2012, p.65) 

  

 O conceito foucaultiano de verdade fornece condições para a análise em torno do 

discurso que envolve a Prova Brasil. Dessa forma, o intuito de “melhorar” a Educação básica 

se torna uma verdade que circula nas instituições escolares e se propaga perante alunos e 

sociedade. O trabalho, em prol de metas a serem atingidas no IDEB, deve se iniciar através do 

agente formador e, por isso, a responsabilidade é lançada ao professor, que está diretamente 

ligado ao aluno. 

A prática pedagógica se torna manipulada e direcionada para que se consiga atingir 

metas determinadas. E o professor se torna responsável por esse processo. O discurso se 

apresenta de maneiras diferentes, mas com o intuito de buscar resultados e classificar as 

escolas. Cabe ressaltar que a meta principal para 2020 é média 6,0, a mesma dos países 

desenvolvidos.  

 Os discursos que envolvem a Prova Brasil retratam o surgimento de verdades que 

mobilizam não só instituições escolares, mas também a prática pedagógica docente em prol de 

resultados. Tais efeitos viabilizam interesses econômicos e políticos em contato com a 

Educação Básica. A avaliação externa se torna uma ferramenta para que a “verdade” se 

propague e favoreça o controle das questões políticas, sociais e econômicas que envolvem a 
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Prova Brasil. Estabelece, assim, uma relação de poder que circula e predomina sobre as 

instituições escolares. 

 O IDEB foi criado para atender a criação e para que se atingissem as metas para a o 

avanço e melhoramento da educação. Todavia, nota-se, no texto supracitado, que é mais uma 

forma de controle sobre o trabalho que as escolas fazem no seu município. Destarte, a partir 

da criação do IDEB, as metas estabelecidas pela escola se tornam o objetivo principal a ser 

almejado. Com isso, os professores trabalham objetivando alcançar sempre os “melhores” 

resultados possíveis e, assim, favorecer o crescimento das médias do ranking nacional das 

escolas de Educação Básica. 

 No Decreto n°. 6094 encontra-se o termo de adesão das escolas públicas, como se a 

aderência à avaliação fosse uma vontade e não compulsória, ressaltando o direito de realizar 

ou não a Prova Brasil. Nota-se que a palavra “voluntária” aparece várias vezes, com o intuito 

de amenizar uma obrigatoriedade. Entretanto, todos os municípios estão sujeitos a fazer parte 

e cumprir suas metas em prol da melhor qualidade da Educação Básica do país. Espera-se, 

então, que atinjam resultados positivos, contribuindo para um ranking classificatório de 

melhores e piores resultados. 

 A necessidade de melhorar resultados deverá fazer com que a verdade do discurso, 

hoje colocado como solução dos problemas da Educação Básica, se propague e consolide nas 

instituições escolares. Observa-se que ainda prevalece a vontade dos órgãos responsáveis na 

busca de conseguir melhorar resultados e mostrar, por meio do ranking, que o país tem se 

colocado entre as melhores médias, transformando seu quadro atual da Educação Básica e 

melhorando a qualidade dos serviços prestados à população brasileira.  

 A estratégia utilizada se encontra na forma em que o discurso aparece e propaga as 

“verdades”. Diante disso, nota-se que a opinião pública pode aceitar e reproduzir o ranking 

criado, como se os resultados fossem realmente suficientes para a classificação das escolas e 

seus profissionais. 

 Desse modo, com os enunciados que envolvem a Prova Brasil, nota-se qual tipo de 

professor se quer construir no contexto das instituições escolares. Tem-se a perspectiva de que 

o docente será passivo e colaborativo com a Prova Brasil. As ações do mesmo serão 

controladas pelas metas que o MEC estabelece para a realização do trabalho e a busca das 

instituições de ensino públicas será em prol de resultados positivos e crescentes do IDEB.  Já 



74 

  

o aluno, parte principal no processo ensino/ aprendizagem, será “treinado” para o alcance dos 

mesmos. 

 A partir dos resultados do IDEB é possível notar que o professor tem o seu trabalho 

julgado de acordo com o desempenho da escola, e a visão do parecer de que suas atividades 

são boas ou ruins repercute é um efeito de sentido possível de ser depreendido pelos que serão 

alcançados pela produção de verdades originada de todo o processo que circunda a Prova 

Brasil é que, se o professor trabalha em uma escola que obteve um resultado inferior, existe 

então um profissional da educação fraco ou ruim. O contrário também acontece. Se a escola 

apresenta um bom ou excelente resultado é porque os seus professores são considerados 

melhores do que os de outras instituições. Não é necessário esperar que pessoas da 

comunidade façam esse julgamento, pois ele está presente dentro da instituição escolar, que 

faz essa verdade circular entre os pais e alunos. 

 Os professores, como mostra o exemplo do município de Rio Verde/GO, foram 

subjetivados e promovem a circulação de verdades. Na fala citada dos mesmos, é possível 

notar que vários deles já assimilaram: os bons resultados os tornam profissionais melhores, 

uma verdade que se faz questão de tornar pública para o usufruto da imagem criada a partir 

desse discurso, grande fomentador da discussão de quem são os melhores e piores 

profissionais.  

 O discurso produziu e consagrou suas verdades, mascarando o poder que se estabelece 

em torno da ação pedagógica dos profissionais que enquanto lutam para atingir e manter bons 

resultados, vêem os órgãos governamentais usufruírem dos resultados do seu trabalho, 

fazendo produzir e circular, de acordo com o nível, seja municipal ou estadual, a verdade que 

o munícipio tem uma educação de qualidade e que o estado também se destaca na média 

nacional. Mas o ponto mais interessante é que, em termos de comparação mundial, o Brasil se 

destaca como um dos piores países no oferecimento do serviço de Educação. 

 A meritocracia, que é desenvolvida tanto pela esfera estadual de ensino, quanto pela 

municipal, reforçam a presença do poder de controle, ao qual os professores são subjetivados 

e estabelece a verdade de que esses profissionais merecem destaque pelo trabalho 

desenvolvido, dando-lhes um reforço para continuar a busca pelos melhores resultados. Cria-

se assim, um patamar de disputa entre os profissionais, para que estes busquem destaque e 

reconhecimento. 

 O professor realiza suas funções numa forma de trabalho contínuo, fortalecendo o 

discurso e as “verdades” que a avaliação externa Prova Brasil propaga no ambiente escolar e 
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na sociedade. Os resultados do IDEB visam ao controle das ações do professor, que reproduz 

em sua prática os interesses políticos que envolvem a realização da avaliação externa. 

 

4.3 Surge uma nova identidade 

 Observando a realidade docente na contemporaneidade, tendo como foco as formações 

identitárias existentes e as práticas de subjetivação instituídas estatalmente via Prova Brasil 

pode-se afirmar que “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e 

estável, está se tornando fragmentado” (HALL, 2011, p. 12), ou seja, a ele coloca-se a 

situação de que sua identidade sofre influências do que acontece ao seu redor. “A identidade 

plenamente unificada, segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 2011, p.13), “as sociedades 

modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e 

permanente” (HALL, 2011, p.15). 

 A situação apresentada em torno da identidade na modernidade demonstra que é uma 

fantasia acreditar que o sujeito se torne seguro quanto a seu modo de ser e agir na sociedade. 

As mudanças permanentes que Hall (2011) nos coloca vão ao encontro do pensamento de 

Bauman (2001) sobre a modernidade líquida, em que o concreto e o sólido se desfazem diante 

da sociedade, que não para de se movimentar e reinventar em todos os seus aspectos.  

 Ao desenvolver o seu trabalho, o profissional da Educação, em especial da Educação 

Básica, é submetido a normas e regras que devem ser incorporadas ao desenvolvimento da sua 

prática pedagógica. A identidade passa a perder características e ganhar novos aparatos em 

sua formação. 

 Hall (2011, p.25) acredita que “as transformações associadas à modernidade 

libertaram o sujeito dos seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas”, ou seja, um 

contexto que apresenta uma ruptura do que antes se imaginava pronto e estável para uma 

modificação e adaptação constante diante de um novo contexto apresentado ao profissional da 

Educação Básica. A partir das verdades que envolvem o discurso da implantação e realização 

da Prova Brasil, um novo professor deve ser formado com características que atendam as 

necessidades que a escola enfrenta na busca de permanecer a assegurar as verdades 

mencionadas no tópico anterior. 

 Na percepção de Bauman (2005, p.22) 

a identidade só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto; como 

alvo de um esforço, “um objetivo”; como uma coisa que ainda precisa ser construída 

a partir do zero ou escolher alternativas e então lutar por ela e protegê-la lutando 
ainda mais.  
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 Diante dessa afirmação, é possível reconhecer que o profissional é 

governamentalizado no sentido de se reconstruir com os instrumentos que são oferecidos a 

ele, e esta alternativa de conduta  que o mesmo deve incorporar à sua identidade faz com que 

ele  se integre numa prática de subjetivação. 

 Nesse sentido, Bauman (2005, p.33) pondera que “no admirável mundo do novo das 

oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, rígidas e 

inegociáveis, simplesmente não funcionam”, ou seja, as identidades hoje são percebidas como 

em constante movimento e não prontas e acabadas, assim, sendo reconstruídas e readaptadas 

de acordo com as novas demandas que lhes são apresentadas. 

 Os enunciados em torno da apresentação, da preparação e dos resultados que 

envolvem a Prova Brasil se fazem muito atuantes na modernidade líquida e funcionam 

justamente como termos fluidos, pois permitem que tudo se torne articulável e mutável dentro 

do processo de avaliação externa. E, como já foi citado, todo esse movimento se torna uma 

ferramenta de controle, um dispositivo, uma forma de subjetivar o sujeito professor a um  

modelo de orientação em sua prática pedagógica. Pode-se afirmar que estamos diante de um 

novo “tipo” de professor, o qual precisa se adaptar e se reinventar perante as exigências 

dentro do contexto escolar. 

A Prova Brasil disputa o significado do papel da educação no atual momento 

histórico. Ao dar centralidade aos testes de desempenho qualificando e/ou 

desqualificando instituições e atuações profissionais, a referida avaliação restringe o 

ato de educar, de ensinar e de aprender a instrumentalização necessária para um bom 

desempenho nas avaliações nacionais. A perspectiva de aprender para obter sucesso 

em processos avaliativos tem sido bastante disseminada em nossa sociedade 

globalizada e se coaduna, de maneira significativa, com a lógica das avaliações 

nacionais. (ANADON, 2012, p.156) 
 

 

 Ensinar o aluno a como se conduzir e atuar na sociedade tem como único objetivo 

atingir, manter e elevar índices, e a escola, juntamente com os seus profissionais, precisa 

priorizar as habilidades e competências das quais alunos necessitam para escolher a resposta 

correta em um exame de múltiplas escolhas que determina quem são os melhores e os piores 

(alunos, professores e instituições). Preocupação esta que atinge em primeiro lugar os gestores 

e professores, e estes tem o seu trabalho classificado juntamente com a nota obtida. 

 Desde sua legislação apresentada no capítulo I e também por meio das medidas que o 

MEC proporcionou às escolas, com o material complementar que determina a forma de 

conduzir as aulas, o método ensinado ao professor de como conduzir o seu procedimento em 

torno do desenvolvimento das habilidades do aluno, subjetiva o docente de uma maneira 

muito sutil. O material que chega às escolas se torna uma “obrigação”. A principal 
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recomendação aos professores de Língua Portuguesa e Matemática, nas séries de 5° e 9° anos, 

é que, ao invés de um complemento, o material fornecido pelo MEC deve ser tratado como 

principal recurso didático em suas aulas, para que o aluno assimile e atinja níveis cada vez 

melhores no IDEB. Desse modo, Anadon (2012, p.97) discorre sobre esse complemento 

didático: 

Ideia de monitorar o trabalho docente é encontrada desde a própria criação da 

avaliação externa e reforçada com as orientações de tal processo a indicação de que 
o Ministério da Educação, mais uma vez, fará a sua parte, enviando a todas as 

escolas uma publicação que elenca os conteúdos a serem avaliados nas provas. 

Preocupado com o desempenho dos estudantes, o Ministério também enviará um 

material de formação sobre alfabetização, linguagem e matemática para professores 

dos anos iniciais. Identifica-se a recorrência tanto do enunciado que constrói o 

Ministério como o responsável pela seleção do conhecimento legítimo digno de 

avaliação, quanto, o outro enunciado que reforça a necessidade dessa ação em uma 

alusão direta a não competência docente para o planejamento e a avaliação do 

processo educacional. 

 

 
 

O MEC, ao fornecer o material que o professor deve utilizar para preparar as aulas, 

estabelece o que vai ou não ser trabalhado pelo profissional que se submete ao controle da 

União. Nesse contexto, o professor se vê subjetivado a uma norma que chega em forma de 

legislação a ser cumprida, um material que deve ser utilizado sempre como primordial, e um 

objetivo que deve cada dia ser superado no resultado apresentado no IDEB a cada dois anos. 

 A identidade do professor que se encontra neste contexto a partir das verdades que o 

discurso da Prova Brasil apresenta como solução dos problemas da educação básica, não 

apresenta alternativa, senão a adaptação da identidade docente. Anadon (2012, p.98) descreve: 

 

O papel dos professores está diretamente condicionado às determinações do 
Ministério. Cabe aos professores informarem-se sobre os conteúdos a serem 

avaliados no site do Ministério; é dever dos docentes estudar o material fornecido e 

preparar os alunos para a Prova Brasil. É imperativo o engajamento de todos os 

docentes na realização das avaliações nacionais, mesmo que isso comprometa o 

estudo dos demais componentes curriculares ou a iniciativa de mestres em busca de 

metodologias de trabalho que evidenciem outras intervenções pedagógicas. Esses 

pressupostos ditados em relação ao comportamento docente vão ao encontro de 

enunciados que apontam como já mencionado anteriormente, a primazia de algumas 

áreas de conhecimento e a máxima de que as metodologias de ensino deveriam ser 

padronizadas de modo a garantir que o ensino acontecesse de igual.  

 

O professor passa a incorporar características novas à sua identidade profissional, que 

restringe o desenvolvimento do seu trabalho em prol da realização de uma avaliação externa. 

A identidade profissional do educador passa a ser “adaptada” para a realização do exame que 

dita às regras de conduta da ação pedagógica. Acredita-se que algumas verdades são geradas 

em torno do objeto Prova Brasil e que a mesma é capaz de detectar e apontar soluções para a 
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Educação Básica por meio de sua realização e por meio de seu resultado final em forma de 

ranking, e que as escolas que apresentam maiores índices são as instituições que oferecem um 

“melhor serviço” à população, possuindo os “melhores profissionais”. 

Verdades que tomam forma e força no contexto escolar e passam à comunidade a 

visão de que o Governo está trabalhando em prol de um serviço de “excelência” para a 

população, mascarando os reais interesses de apresentar aos órgãos internacionais um 

resultado que ilustre as ações tomadas como prestação de contas de um compromisso firmado 

em prol da transmissão de recursos financeiros ao país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se afirmar que o discurso que se propaga em torno da avaliação externa Prova 

Brasil envolve todo o processo educativo nos dias atuais, tanto a direção, coordenação, e 

atinge principalmente a ação pedagógica dos professores que, diante das modificações que são 

necessárias para a busca de resultados positivos no IDEB, se submetem ao controle que a 

avaliação destina às escolas públicas. Os docentes estão diante de uma nova exigência que 

determina a sua forma de agir e conduzir o seu trabalho, a sua identidade é colocada em 

questão, pois necessita se “adaptar” para se manter no ambiente de trabalho. 

Foucault nos fez refletir que é possível a existência de um controle implícito na 

realização do trabalho docente, quando se trata de trabalhar os descritores. A nova forma de 

governar elabora suas técnicas para que as ações dos professores sejam controladas de 

maneira natural, sutil. Os sujeitos se encontram submetidos a um poder que propaga certas 

verdades, e estas afetam diretamente o comportamento dos envolvidos no processo de 

realização da avaliação externa. 

A prova se torna uma ferramenta, um dispositivo que o governo utiliza para adentrar o 

ambiente escolar e fazer funcionar os interesses que reportam a internacionalização do ensino. 

O exame atende a orientações e exigências internacionais e, em sua forma de aplicação, não 

leva em consideração as particularidades dos países que aderem a esses parâmetros em busca 

de recursos financeiros. 

 As influências dos acordos internacionais em busca de melhorias na qualidade dos 

serviços prestados à comunidade se tornam o ponto de partida para que o país se organize em 

torno das políticas de condução e organização da Educação Básica, a necessidade de prestar 

contas aos órgãos internacionais em busca de conseguir recursos e financiamentos faz a 

qualidade do ensino se resumir em estatísticas que tomam forma por meio dos índices do 

IDEB. Assim, se instala na Educação a busca constante de demonstrar à comunidade e aos 

órgãos internacionais um “maquiamento” da real situação da Educação Básica oferecida no 

Brasil. 

Acredita-se que o principal condutor de todo esse processo seja o professor de 

Educação Básica que, como foi demonstrado no capítulo I, possui toda a sua ação pedagógica 

direcionada por meio de material oferecido pelo MEC. Esse mede não somente o 
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desenvolvimento de leitura e interpretação do aluno, mas todo o trabalho que o professor 

desenvolve na busca de atingir índices, mantê-los e superá-los.  

Nesse panorama, o trabalho do educador sofre uma mudança brusca de foco, que passa 

do desenvolvimento humano do seu aluno à capacidade de demonstrar, por meio de um 

exame de múltipla escolha, o seu potencial discente de encontrar uma resposta 

frequentemente óbvia, que não exige muito esforço de raciocínio, e prova que há um processo 

de treinamento para conseguir atingir bons resultados. 

Cabe ao profissional da Educação Básica se adaptar e conduzir o seu trabalho em prol 

desse objetivo: alcançar metas, e a partir desse ponto, sua identidade é modificada, ou seja, é 

necessário que o professor se torne útil quanto ao seu trabalho apresentando resultados, e 

dócil quanto à aceitação da modificação e forma de conduzir a sua prática. 

Como tratado no capítulo III as práticas de subjetivação do sujeito se caracterizam no 

controle que o governo consegue estabelecer, utilizando o dispositivo (prova) para que os 

sujeitos se sintam responsáveis por seus resultados, sejam eles positivos ou negativos, uma 

característica neoliberal da atualidade em que todo o processo de avaliação externa se 

encontra. Ao professor, cabe desenvolver o seu trabalho a contento em troca de uma 

recompensa, ou seja, de uma meritocracia que esconde os reais objetivos que o governo 

procura alcançar por meio do trabalho desenvolvido pelos profissionais da Educação Básica, 

que são os financiamentos da Educação.  

Portanto, a identidade do professor que atua diretamente no processo de avaliação 

externa perpassa por adaptações formando um sujeito que possa oferecer um trabalho de 

qualidade sem medir esforços e que sinta prazer em desenvolvê-lo, de forma satisfatória, 

como visto no capítulo II, caracterizando esse sujeito como dócil e útil em um contexto 

preparado a suprir as expectativas geradas por parâmetros internacionais que ditam a conduta 

das políticas e ações do nosso país e assim demonstram que o Brasil consegue suprir essas 

exigências e conduz prioritariamente com a qualidade do ensino, oferecido à população.  

Os objetivos propostos para essa pesquisa foram assim supridos pela teoria e dados 

apresentados para que a reflexão possa ser concluída de maneira a visualizar a formação de 

uma nova identidade do professor de Educação Básica a partir dos enunciados que formam o 

discurso em torno da avaliação externa Prova Brasil, que hoje se faz em um forte embate no 

contexto escolar, ditando regras para a condução dos profissionais que nela atuam. 
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 Anexo I – Regras para aplicadores das provas 

 

MUNICÍPIO DE RIO VERDE – GO 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EMEF. CLÓVIS LEÃO DE ALMEIDA 

 

PROFESSOR 

APLICADOR:________________________________________________________ 

 REGRAS SIMULADOS MATEMÁTICA/LÍNGUA PORTUGUESA  

8° ANOS 

- O envelope contendo as provas e gabaritos, deverá ser aberto somente no momento da 

aplicação. 

- Os simulados foram elaborados pela SME. Pensando na legitimidade dos resultados e, no 

ambiente em que os alunos já estão acostumados, este mês, os professores da escola, aplicarão 

as provas. 

- Os simulados possuem 12 questões, por disciplina, de acordo com os descritores 

mencionados a cada mês, com quatro alternativas, sendo apenas uma, a opção correta. 

- O tempo para realização do simulado é de no máximo 1h20min. 

- Os simulados, deverão ser aplicados pelos professores no primeiro horário e obedecer o 

tempo previsto. A escola poderá se organizar, caso o professor da disciplina queira aplicar em 

uma da(s) turma(s).  

- Após a aplicação, os envelopes deverão ser enviados à SME, imediatamente, com todas as 

provas e gabaritos.  

- A correção dos gabaritos será realizada pela equipe da SME, contudo, caso alguma escola 

queira saber o resultado de seus alunos, poderá corrigir e enviar corrigidos para posterior 

conferência, que será realizada pela Coordenação. 

- Não é permitido ao professor ler qualquer questão para os alunos, salvo, casos de 

ilegibilidade. 

- Não é permitido qualquer tipo de consulta, devendo o professor ficar atento às tentativas de 

fraudar a prova. 
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- O professor aplicador, deverá ler a folha inicial das provas, que contém as informações que 

o aluno necessita. Orientá-los para que não esqueçam o nome e também para que não 

respondam o gabarito a lápis ou caneta vermelha. 

- Quaisquer dúvidas e esclarecimentos falar com A Prof.ª Alexandrina (64)92086399. 
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 Anexo II – CONVOCAÇÃO DE SERVIDORES PARA APLICAÇÃO DE  

SIMULADOS  

 

 

C O N V O C A Ç Ã O Nº 01/14 

 

 
Prof. Me. Lindomar Barros dos Santos, 

Secretário Municipal de Educação de Rio 

Verde-GO, no uso de suas atribuições legais 
e etc ... 

 

 

Convoca os servidores internos da Secretaria Municipal de Educação para 

a aplicação do Simulado dos 8º anos nas Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de 

Ensino, no dia 26 de março (quarta-feira), conforme tabela abaixo: 

 

 
 

EMEF TURMA 
Nº DE 

ALUNOS 
APLICADOR ASSINATURA 

EMEF ARENO MARTINS 8° U 25 CARLOS SÉRGIO  

ANTÔNIO G. DE LIMA  

8º A 36 MARLENE (COORDENADORA)  

8º B 34 FERNANDA FAGUNDES  

8º C 35 LUZIMEIRE  

8º D 29 FERNANDA ATAIDES  

8º E 35 KAMILA  

CLÓVIS L DE ALMEIDA  

8º A 36 CARMEM (COORDENADORA)  

8º B 36 FABIANA KALIL  

8º C 37 LIDIANE  

8º D 35 MARIA APARECIDA  

8º E 36 ELISAINE  

PROF. FRANCISCO  
8º A 25 ARLETE (COORDENADORA)  

8º B 24 LIDUINA  

 

SELVA C. MONTEIRO 

8º A 40 FATIMA (COORDENADORA)  

8º B 40 ALEXANDRINA  

8º C 40 ALINE  

LUIZ ALBERTO LEÃO 

(30/10) 

8º A 35 ZAIDA (COORDENADORA)  

8º B 35 DANIELA   

8º C 35 MARCIA  

 

DOMINGOS MONI 

8º A 40 WALQUÍRIA (COORDENADORA)  

8º B 37 MARÍLIA  

8º C 37 ISA LEÃO  

8º D 37 CINTIA  

 

 

Rio Verde, 12 de março de 2014. 

 

Prof. Me. Lindomar Barros dos Santos    Rosana Guimarães Evangelista 

Secretário Municipal de Educação    Coordenadora Pedagógica 

Decreto nº 3.115/2013 
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ANEXO III – SIMULADO REALIZADO EM ABRIL DE 2014 

 

 

 

MUNICÍPIO DE RIO VERDE – GO 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Caro(A) Aluno(A), 

Teste Prova Brasil  

A Secretaria da Educação quer melhorar o ensino de Rio 

Verde. Você pode ajudar respondendo a esta prova. Sua 

participação é muito importante. 

                                                                               Obrigado!  

 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

 

 Você está recebendo uma prova de Matemática e de Língua Portuguesa e 

uma Folha de Respostas.  

 Comece escrevendo seu nome completo:  
 
 
____________________________________________________________________ 
Nome Completo do(a) Aluno(a)  
_______________________ 
Turma  

 

 

 

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.  

 Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 

escolher como certa.  
 Procure não deixar questão sem resposta.  
 Quando for autorizado pelo professor, transcreva suas respostas para a 

Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta azul ou preta.  
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SIMULADO DE MATEMÁTICA 

ABRIL/2014 

 

Questão 01 – D37 

 

A tabela seguinte mostra os números de pares de 

calçados vendidos pela loja “Pise Bem”, durante 

os meses de Janeiro a Abril deste ano de 2008? 

 

 

 
 

 

 

O gráfico que melhor representa os números de 

pares de sapatos vendidos na loja “Pise Bem”, 

nos quatro primeiros meses deste ano, 
 

(A)  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

(B)  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

(C)  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

D) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Questão 02 – D37 

 

O gráfico abaixo mostra a produção de copos 

descartáveis de uma fábrica, no período de 1995 

a 2001. 

 
 

 
 

 

É correto afirmar que: 

 

 

(A) A menor produção da fábrica ocorreu em 

1998. 

(B) De 1997 a 1998 a produção de copos 

diminuiu. 

(C) A produção de copos em 2000 foi 

aproximadamente o dobro da produção de 1998. 

(D) Em 2001 a produção de copos não sofreu 

alteração em relação ao ano anterior. 
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Questão 03 – D37 

 

A tabela a seguir apresenta o consumo de água, 

em metros cúbicos, em uma escola durante cinco 

meses. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Esses dados podem ser representados pelo 

gráfico: 
 

A)  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

B)  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

C)  
 

 

 
 

  

 

D)  

 

 
 

 

 

Questão 04 – D3 
 

Jorge para fazer um avião, pegou uma folha no 

formato de um retângulo e fez a seguinte 

observação dos passos a seguir: 
 

 

 
 

 
 

 

 

O triângulo ABC 

 

 

(A) Acutângulo e escaleno 

 

 

(B) Retângulo e escaleno 

 

 

(C) Acutângulo e isósceles 

 

 

(D) Retângulo e isósceles 

 

Questão 05 – D3 
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A figura abaixo é um triângulo utilizado para 

sinalização de trânsito. É denominado triângulo 

equilátero. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Com relação aos ângulos e lados, podemos afirmar: 
 

(A) Todos os ângulos e lados são diferentes. 

 
(B) Todos os ângulos congruentes e lados 

diferentes entre si. 

 

(C) Todos os ângulos e lados congruentes. 

 

(D) Dois ângulos congruentes e todos os lados 

diferentes. 
 

 

Questão 06 – D5 

 

Observando a ilustração abaixo, a figura II foi obtida 

a partir da figura I. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sendo assim, o perímetro da figura II, em relação ao 

da figura I, ficou: 
 

(A) Duplicado 

 
(B) Inalterado 

 

(C) Reduzido à metade 

 
(D) Quadruplicado 

 

 

 

Questão 07 – D5 

 

Paulo está confeccionando um papagaio de papel 
para uma competição que acontecerá em sua cidade 

no final de semana, conforme desenho abaixo. Para 

impressionar, Paulo deseja confeccionar um papagaio 

que tenha dimensões cinco vezes maiores que o de 
seu papagaio atual. Para isso ele deve: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(A) Dividir as dimensões do papagaio atual por 5. 

 
(B) Multiplicar as dimensões do papagaio atual 

por 5. 

 
(C) Multiplicar as dimensões do papagaio atual 

por 2. 

 

(D) Dividir as dimensões do papagaio atual por 2. 

 

 

 
 

 

 

Questão 08 – D21 

 

No Brasil, 3/4 da população vive na zona rural. 

De que outra forma podemos representar esta 

fração? 

 

(A) 15% 
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(B) 25% 

 

(C) 34% 

 

(D) 75% 

 
  

Questão 09 – D21 

 

A fração 
2

5
 pode ser representada pelo número 

decimal: 

 

(A) 0,2 

 

(B) 2,4 

 

(C) 0,4 

 

(D) 0,6 
 
 

Questão 10 – D22 

 

Dos 11 jogadores de um time de futebol, apenas 

5 têm menos de 25 anos de idade. A fração de 

jogadores desse time, com menos de 25 anos de 

idade é: 

 

(A) 
5

6
 

 

(B) 
6

5
 

 

(C) 
5

11
 

 

(D) 
6

11
 

 

 
 

Questão 11 – D22 

 

Paulo tinha 15 bolinhas de gude e deu 6 para seu 

irmão Juca. Considerando o total de bolinhas, a 

fração que representa o número de bolinhas que 

o irmão de Paulo ganhou é: 

 

(A)
6

15
 

 

(B)
9

15
 

 

(C)
15

9
 

 

(D)
15

6
 

 

 
 

Questão 12 – D21 

 

Uma confecção produziu 100 biquínis para o 

verão, desses biquínis, 25 estão com defeito. 

Qual a porcentagem que corresponde aos 

biquínis defeituosos? 

 

(A) 75% 

 

(B) 25% 

 

(C) 100% 

 

(D) 50% 

 
 

 

 

 

SIMULADO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

ABRIL/2014 

JOGO: UMA FORMA DE DIVERSÃO 

O jogo é provavelmente tão antigo quanto o 

homem. Relaciona-se com a necessidade humana 

de divertir-se, de fazer algo por gosto, sem outro 

objetivo que o próprio prazer de fazê-lo. A 

maioria envolve competição, embora muitos 

deles sejam disputados como forma de lazer, sem 

que os jogadores participantes enfoquem a 

vitória como ponto essencial. 
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Muitos jogos foram inventados ao longo da 

história da civilização. Todos têm regras, 

geralmente poucas e simples. Alguns são 

jogados individualmente e outros exigem a 

participação de dois ou mais jogadores. A 

necessidade de explicitar como cada um deve ser 

jogado, deu origem às regras de jogo. Os jogos 

podem ser classificados em dois grandes grupos: 

os sedentários, em que predomina a atividade 

mental, e os de movimento, que envolvem 

esforço físico. 

Questão 1 

D2 No trecho “ Todos têm regras, geralmente 

poucas e simples.” A palavra em destaque se 

refere à: 

(A) Jogadores 

(B) Homens 

(C) Participantes 

(D) Jogos 

 

Questão 2 

DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Você sabia que, como consumidores, todos nós 

temos direitos garantidos por leis? Temos o 

direito de pedir revisão de uma conta de água ou 

de luz cujos valores são absurdos, o direito de 

desistir de uma compra no prazo de sete dias, o 

direito de ter o dinheiro de volta quando 

desistimos de um curso, e assim por diante. 

É possível que você ou um membro de sua 

família esteja tendo, no momento, um problema 

relacionado a consumo, como uma conta de água 

ou de luz acima do normal, a necessidade de 

trocar uma mercadoria com defeito ou desistir de 

um curso ou de uma assinatura de TV, jornal ou 

revista, etc. 

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(IDEC) orienta os consumidores como proceder 

em cada situação. 

D4 De acordo com a leitura é possível inferir 

que: 

(A) Existe um órgão que ampara o 

consumidor no caso de cobranças 

indevidas ou desistência  de uma compra. 

(B) Existe um órgão para fiscalizar as 

compras dos consumidores. 

(C) Existe um órgão que manipula os 

consumidores. 

(D) Existe um órgão que gerencia as 

informações dos vendedores e 

consumidores. 

Questão 3 

Um sujeito entrou numa loja e deu de cara com 

um enorme cartaz: “Cuidado com o cão”. 

Preocupado, ele fez suas compras sempre atento 

para alguma eventual surpresa. Na saída, ele 

deparou com um cãozinho minúsculo, que cabia 

na palma da mão. 

-  Este é o cachorro com o qual eu tenho que 

tomar cuidado? 

-  Exatamente – respondeu o caixa. 

- Mas este cãozinho não tem nada de perigoso. 

- Realmente não tem – acrescentou o caixa. 

- Então, que maluquice é essa de colocar esse 

cartaz “Cuidado com o cão”? 

- É porque todo mundo pisava no coitado. 

 

(Piadas pra você morrer de rir. Belo Horizonte. 

Leitura, 2001 p.75) 

D6 A ideia central do texto é: 

(A) Um alerta sobre um cão bravo. 

(B) Um alerta sobre um cão doente. 

(C) Um alerta para informar que na loja tem 

um cão. 

(D) Um alerta para o cliente não pisar no cão. 
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Questão 4 

Meu objetivo é interpretar bem, é melhorar 

sempre, é conseguir transmitir à plateia a paixão 

que sinto pelo texto. 

Entre teatro político, teatro de vanguarda, teatro 

de revista, teatro poético, teatro expressionista, 

teatrão, teatrinho, besteirol e Cia, prefiro “teatro” 

simplesmente. 

[...] a morte do teatro foi decretada muitas vezes 

– quando surgiu o cinema, quando surgiu o 

rádio, quando surgiu a TV. 

Mas o teatro não morreu. Enquanto houver 

alguém com capacidade de vivenciar uma 

história com sua voz, seu corpo, sua cabeça e seu 

coração, haverá alguém para assisti-lo e se 

emocionar, haverá teatro. 

Paixão, palco e plateia, isto é, “teatro”, são para 

sempre. 

(Brasil: palco e paixão. Rio de Janeiro: 

Aprazível, 204/2005) 

D18 Em que oração , extraída do texto, há uma 

personificação? 

(A) Paixão, palco e plateia, isto é, “teatro”, 

são para sempre. 

(B) Meu objetivo é interpretar bem, é 

melhorar sempre, é conseguir transmitir à 

plateia a paixão que sinto pelo texto. 

(C) [...] a morte do teatro foi decretada muitas 

vezes – quando surgiu o cinema, quando 

surgiu o rádio, quando surgiu a TV. 

(D) Entre teatro político, teatro de vanguarda, 

teatro de revista, teatro poético, teatro 

expressionista, teatrão, teatrinho, 

besteirol e Cia, prefiro “teatro” 

simplesmente. 

 

 

Questão 5 

D2 Leia o poema e responda: 

 

A Língua de Nhem  

Havia uma velhinha 

que andava aborrecida 

pois dava a sua vida 

para falar com alguém. 

E estava sempre em casa 

a boa velhinha 

resmungando sozinha: 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

O gato que dormia 

no canto da cozinha 

escutando a velhinha, 

principiou também 

a miar nessa língua 

e se ela resmungava, 

o gatinho a acompanhava: 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

Depois veio o cachorro 

da casa da vizinha, 

pato, cabra e galinha 

de cá, de lá, de além, 

e todos aprenderam 

a falar noite e dia 

naquela melodia 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 

De modo que a velhinha 

que muito padecia 

por não ter companhia 

nem falar com ninguém, 

ficou toda contente, 

pois mal a boca abria 

tudo lhe respondia: 

nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem... 
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No trecho “e se ela resmungava,” a palavra em 

destaque se refere à: 

(A) Cabra 

(B) Galinha 

(C) Melodia 

(D) Velhinha 

 

 

Questão 6 

D4 Observe a charge. 

 

A ironia entendida pela fala da criança ao dizer: 

“Só pode ser um mané!”, se refere à: 

(A) Honestidade dos políticos, que está 

desacreditada. 

(B) A pergunta feita pela professora. 

(C) A falta de instrução do aluno. 

(D) A falta de instrução do eleitor. 

Questão 7 

D6 A ideia transmitida pela propaganda abaixo 

é: 

 

 

(A) Que o consumo do refrigerante da 

propaganda não engorda. 

(B) Que o consumo do refrigerante da 

propaganda engordou o Ronaldo. 

(C) Que o consumo do refrigerante faz bem à 

saúde. 

(D) Que o consumo do refrigerante foi proibido. 

 

 

Questão 8 

Observe o anúncio abaixo: 

Quem tem Ourocard leva a vida leve. Leve, 

porque ele é prático e não pesa no bolso. Leve, 

porque você pode ter dois Ourocard, Visa e 

Mastercard, pelo preço de um, e porque o limite 

vale para seus dois cartões. Assim você usa, a 

cada compra, o Ourocard que estiver na melhor 

data para você. Leve, porque dá um alívio no seu 

orçamento: você ganha mais prazo, divide mais 

parcelas e conta com uma das melhores taxas do 

mercado. Leve, enfim, porque é do Banco do 

Brasil e todo mundo conhece.  

Ourocard. Leve com você. Sempre. Ourocard. 

Leve a vida leve. 
 

D18 Assinale a alternativa que não corresponde 

aos sentidos dados à palavra “leve” no anúncio: 

(A) Portar – usar – ter. 

(B) Vida tranquila – despreocupação. 

(C) Pouco peso – pequeno – baixo custo 

(D) Premiação – riqueza – boa renda 
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Questão 9 

O que você quer fazer mais tarde? 

Seu futuro profissional, assim como os seus 

estudos, são assuntos seus. Por isso, cabe a você 

encontrar seu próprio caminho. Talvez ele seja 

diferente do caminho planejado por seus pais. 

Nesse caso, explique a eles as suas aspirações. 

Pode ser, no entanto, que você não esteja 

preparado para fazer uma escolha profissional. 

Seria preciso parar um pouco para refletir sobre 

as diversas possibilidades. O problema é que 

você tem de escolher já e definitivamente: 

humanas ou exatas? Inglês ou francês? Por onde 

começar? Em que profissão? É de deixar tonto! 

Mas não se culpe se você estiver desnorteado, ou 

se estiver se sentindo completamente bloqueado. 

Fonte: Adaptação. Maria José Audercet. A vida 

em família. São Paulo: Scipione, 1994. 

 

D18 No texto, a palavra em destaque 

“aspirações”, possui o mesmo sentido de: 

 

(A) Conquistas 

(B) Vitórias 

(C) Desejos 

(D) Lutas 

 

Questão 10 

Leia o texto abaixo: 

“No Antigo Egito, o gato foi honrado e 

enaltecido, sendo considerado como um animal 

santo. Nesta mesma época, a gata transformou-se 

na representação da Deusa Bastet, fêmea do deus 

Sol Rá. [...] Na Europa, o gato se desenvolveu 

com as conquistas romanas. Ele foi admirado 

pela sua beleza e dupla personalidade (ora um 

selvagem independente, ora um animal doce e 

afável), e apreciado ainda no século XI quando o  

gato negro invadiu a Europa. No século XIII 

desenvolveram-se as superstições e o gato 

passou de criatura adorada a infernal, associada 

aos cultos pagãos e à feitiçaria. A igreja lhe virou 

as costas. [...]No século XVIII ele voltou 

majestoso e em perfeito acordo com os poetas, 

pintores e escritores que prestam homenagem à 

graça e à beleza de seu corpo.” 

Fonte: Revista DC. Diário Catarinense, 25 de 

abril 1999. 

 

D2 No trecho: “A igreja lhe virou as costas.” A 

palavra em destaque retoma a palavra: 

 

(A) Corpo 

(B) Deusa 

(C) Egito 

(D) Gato 

Questão 11 

Asa Branca  

 

Quando "oiei" a terra ardendo  

Qual a fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação. 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação. 

 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de "prantação" 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão. 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão. 

 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

"Intonce" eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

"Intonce" eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Hoje longe, muitas léguas 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair  

de novo 

Pra mim vortar pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar pro meu sertão. 

 

Quando o verde dos teus "óio" 

Se "espaiar" na prantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu vortarei, viu 

Meu coração 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu vortarei, viu 
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Meu coração. 

 

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. 

 

D6 O tema do texto é: 

 

(A) a solidão dos sertanejos 

(B) a fauna sertaneja 

(C) a seca do Sertão 

(D) a vegetação do Sertão 

 

Questão 12 

Mãos à água! 

Elas entram em contato com muitas coisas e 

podem levar micro-organismos nocivos para a 

boca, os olhos e outras partes do corpo. Por isso, 

as mãos pedem atenção especial. Devem ser 

lavadas antes das refeições, depois de ir ao 

banheiro e sempre que tiverem contato com 

sujeira. A pele da palma das mãos é diferente do 

restante do corpo, e pode ser lavada mais vezes. 

Revista CHC 176 :: Janeiro/ Fevereiro de 2007 

Adriana Bonomo e José Marcos Cunha. 

 

È possível inferir que: 

 

(A) Devemos dar atenção aos micróbios. 

(B) Devemos lavar as mãos muitas vezes por 

dia. 

(C) Não é necessário lavar as mãos. 

(D) Devemos passar hidratante na pele da 

palma da mão.

 


