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O governo do Paraná, através da Secretaria do Estado da Educação (SEED), implantou um Programa de Avaliação do Rendimento Escolar dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, pela Resolução n. 2270 de 1995, que resolve: 

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Avaliação do Sistema Educacional do 	             Paraná, com os seguintes objetivos: 
I   - promover a avaliação continuada do Sistema de Ensino; 
II  - oportunizar à  escola a prática da avaliação do rendimento escolar, com vistas à melhoria da qualidade do ensino;
III - gerar dados para subsidiar as políticas educacionais para o Sistema  Estadual de Ensino. (PARANÁ, 1995)
 
	Também, nessa resolução, foi definido que esse programa de avaliação deveria acontecer no período de 1995 até 1998, atingindo os alunos dos períodos da 4a e 8a séries do Ensino Fundamental e os da 2a série do Ensino Médio. O programa ainda teria a função de avaliar o desempenho e a qualidade da escola. As provas seriam aplicadas simultaneamente, em todas as escolas da Rede Pública (Municipal / Estadual).   
O presente trabalho analisa questões referentes à avaliação tanto no âmbito escolar, quanto em nível mais abrangente, como é o caso desse programa de avaliação, proposto para todo o Estado do Paraná.
	Assumindo a ótica de Foucault Michel Foucault (1926-1984), filósofo francês que revolucionou o pensamento filosófico contemporâneo, questionando seus temas mais tradicionais, como a noção de sujeito. Sua produção percorre um período que se inicia em 1954 e se estende até 1984, ano de sua morte., de que os homens, em seus discursos, falam de práticas, de relações de poder e que veiculam um discurso que relata e constrói realidades, são analisados os discursos presentes nos documentos referentes a esse programa de avaliação, usando a via arqueológica (análise do saber) e a genealógica (análise do poder). Dessa forma, o objeto deste estudo situa-se no campo da prática da avaliação. 
	Assim, a análise do material tem como referência a discussão foucaultiana da relação saber/poder, ou seja, como um determinado saber expressa relações de poder, que se concretizam em práticas disciplinares. Se esta discussão é o centro da especulação teórica, os documentos do Programa de Avaliação do Sistema Educacional do Paraná - que incluem manuais, relatórios e resultados de avaliações do referido programa - são o material empírico que dá suporte à análise.
Parte-se da idéia de que a linguagem não é mais vista como simples meio de representar o mundo, transmitir pensamento e comunicar. Ela faz muito mais que isto, e é marcada pelo tempo e pelo espaço. Foucault imprime a expressão prática discursiva para mostrar que há uma...

...tarefa inteiramente diferente, que consiste em não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. (FOUCAULT, 1986, p. 56)     

Esse filósofo ressalta a idéia de que o discurso precisa ser visto pelo que ele é e não pelo que possa representar. Assim, o discurso não é simplesmente um meio de se chegar à realidade, de representar a materialidade. Na verdade, o discurso cria realidade, transforma e recria o mundo constantemente. Ele é materialidade, é poder.
Ao longo dos estudos realizados sobre o material recolhido, foi possível observar esse desdobramento do discurso examinando como o poder disciplinar (controle, vigilância, normatização etc.) está presente nesse programa de avaliação, através do detalhamento minucioso das várias estratégias para implementação da avaliação (trabalho dos professores, os passos a serem seguidos, papel da direção etc.). O esquadrinhamento é objetivado na “...minúcia dos regulamentos, [n]o olhar esmiuçante das inspeções, [n]o controle das mínimas parcelas da vida e do corpo [que] darão em breve, no quadro da escola, do quartel, do hospital ou da oficina, um conteúdo laicizado, uma racionalidade econômica ou técnica a esse cálculo místico do ínfimo e do infinito.” ( FOUCAULT, 1987, p. 121)
Nessa investigação foi possível relacionar a avaliação escolar com a visão de Foucault, notadamente ao se perceber a existência, consentida, de uma indiscreta e intensa perspicácia  do poder.
Foi possível perceber também que o poder de controlar estabelece-se na forma como foram dispostas as equipes envolvidas nas atividades desse programa de avaliação – permeado de estratégias eficazes e sistemáticas, com o intuito de assegurar a dominação por meio de mecanismos de controle. Essa estratégia se dá por meio de níveis que estão subordinados uns aos outros, hierarquicamente, como é possível observar-se no item sobre 'Execução do Programa', contido no documento intitulado 'Projeto Qualidade no Ensino Público do Paraná' (1995 a 1999) do 'Programa de Avaliação do Sistema Educacional do Paraná': “As equipes serão coordenadas por responsáveis em tempo integral que, por sua vez, estarão subordinados a uma Coordenação do Grupo de Avaliação Central.” (PARANÁ, 1995 a 1999, p. 03)
	As atribuições destas equipes são arroladas detalhadamente uma a uma, iniciando por aquela designada a responder por todos os outros instrumentos utilizados nesse sistema de avaliação: “Equipe de Elaboração de Instrumentos: Esta equipe será  responsável por todos os instrumentos considerados necessários para o desenvolvimento da avaliação num dado ano. As tarefas a desenvolver poderão ser utilizadas quer por elementos da Secretaria envolvida na área do Currículo, quer por pessoas a contratar pontualmente.” (ibid., p. 03)
	O controle ainda se dá pela minuciosa subdivisão das atribuições: “Equipe de Administração e Gestão Operacional: Esta equipe será responsável por todas as operações inerentes às diferentes formas de avaliação. Assim, indicam-se, entre outras, as seguintes tarefas básicas: a) Propor a contratação de terceiros; b) Viabilizar e articular os cronogramas das diferentes equipes; c)Elaborar propostas de licitação... (ibid., p. 03) 
	A divulgação dos trabalhos do programa, bem como qualquer adaptação às diferentes interpretações, também estão previstas: “Equipe de Comunicação e Divulgação: Esta equipe será responsável por toda a estratégia de divulgação da informação considerada relevante e indispensável. Em particular, deverá prever a elaboração de relatórios resultantes dos estudos de avaliação efetuados assim como a sua adaptação às diferentes interpretações.” (ibid., p. 04)

	O controle estatístico do programa, bem como o relativo à atividade intelectual, também estão garantidos:

Equipe de Análise e Pesquisas: Cabe a esta equipe delinear toda a estratégia de análise de dados recolhidos através dos diferentes instrumentos. Tal estratégia deverá considerar duas funções principais: uma referente à melhoria das provas e instrumentos e outra relativa à realização de estudos sobre o sistema. Assim, competirá a esta equipe propor a realização de pesquisas que contribuam para o enriquecimento das avaliações realizadas. Por outro lado, deverá organizar folhas de história dos itens que vão sendo aplicados onde se registrarão os diferentes índices psicométricos e estatísticos. (ibid., 
p. 04)

	As fases do projeto e as especificidades para cada série e grau de ensino, são atribuições do Grupo de Avaliação Central, minuciosamente controladas, ao qual cabe: “...a elaboração do Projeto do Programa, assim como os projetos específicos para cada série e grau de ensino. Estes apresentarão as linhas gerais do Programa, as suas diversas fases de execução, assim como os períodos e detalhamento de cada fase.” (ibid., p. 04)
	A este mesmo grupo também é dada capacitação intensiva, que no primeiro ano é incumbência da Fundação Carlos Chagas: 

O Grupo de Avaliação Central deverá ser capacitado ao longo do Programa, de forma intensiva no primeiro ano de atuação, nas áreas de avaliação, medidas educacionais, estatística e inglês instrumental. A Fundação Carlos Chagas atuará na consultoria de capacitação do Grupo de Avaliação Central, no primeiro ano do Programa, de acordo com o contrato firmado entre a referida instituição e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (ibid., p. 04)

	É possível perceber que o controle perdura durante todas as fases do Programa: “A capacitação contínua objetiva o desenvolvimento de competência técnica do grupo, no sentido de atender às exigências requeridas pelas diversas fases do Programa.” (ibid., p. 04)  
	Ao Grupo de Avaliação Central é dado o encargo de treinar outros grupos que se subdividem em um complexo esquema hierárquico:

O treinamento do pessoal que irá trabalhar no processo de avaliação nas suas diversas fases acontecerá da seguinte forma: 
a) Treinamento da Coordenação Central (SEED): Será realizado pelo Grupo de Avaliação Central. O grupo a ser treinado será composto por profissionais atuantes na SEED para acompanhar a execução de todas as fases do processo de Avaliação. 
b) Treinamento de Coordenação Regional: Este grupo será treinado pelo Grupo de Avaliação Central. O grupo será composto por representantes dos Núcleos Regionais de Educação...(ibid., p. 05).

Esses procedimentos revelam a teoria foucaultiana sobre a disciplinarização: "A disciplina exerce seu controle, não sobre o resultado de uma ação, mas sobre seu desenvolvimento."  (FOUCAULT, 1986, p. 106)
Portanto, a avaliação também está subordinada a discursos que, com a pretensão de científicos, exercem poder mediante a produção e divulgação de um determinado conhecimento tido como o mais adequado, o melhor, o 'verdadeiro'.
Dessa forma, é grande a proliferação discursiva em torno de uma necessidade generalizada de avaliar. Desde os órgãos estatais até a camada discente, a necessidade de avaliação dos diferentes âmbitos ou segmentos implicados no trabalho escolar coloca-se como uma prática indiscutível. Na busca de um pretenso intercâmbio público de análises confiáveis (por serem técnicas), avaliam-se alunos, professores, disciplinas, currículos, cursos, instituições, programas e sistemas educacionais, numa grande rede de vigilância, controle, normatização, normalização. De um exercício de poder que, para quem o exerce, aparece como produção de saber.
Percebe-se que é através da avaliação consolidada como conhecimento pedagógico, como saber específico, que se definem os lugares dos avaliados. Neste processo, a avaliação reforça a escola, que reforça o saber, que reforça o poder.
	Com relação aos saberes que foram produzidos na elaboração do programa de avaliação feito pela SEED, podemos fazer a seguinte consideração: eles estão dotados de um poder que produziu discursos de verdade (saberes), que se transformaram em práticas regulamentares e legítimas de poder (controle, vigilância, normalização, normatização e produção de conhecimentos).
Esses mesmos discursos que, em certa medida, pressupõem dominação, pressupõem também resistência.
	E essa estrutura de vigilância e controle que acontecem dentro da escola, ou fora dela, tem a possibilidade de se transformar em contra-poder e exercer-se dentro desse poder. Nesse ponto, talvez possamos concordar com Foucault, quando este destaca que:

É nesse campo de correlações de força que se deve tentar analisar os mecanismos de poder. Com isso, será possível escapar ao sistema Soberano-Lei que por tanto tempo fascinou o pensamento político. E se é verdade que Maquiavel foi um dos poucos - e nisso estava certamente o escândalo do seu 'cinismo' - a pensar o poder do Príncipe em termos de correlações de força, talvez seja necessário dar um passo a mais, deixar de lado a personagem do Príncipe e decifrar os mecanismos do poder a partir de uma estratégia imanente às correlações de força. (FOUCAULT, 1980, p. 92)

	Neste sentido, é possível pensar a prática avaliativa do Sistema Educacional, a qual expressa uma correlação de forças, onde mecanismos de poder estão atrelados à produção de saber. Mecanismos cujos instrumentos são a vigilância constante, o controle, a normatização, a normalização e a própria produção de conhecimento. 
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Esquema
TÍTULO DO PÔSTER



Relevância do tema para área da pesquisa – avaliação como política do MEC.


Suporte teórico – Michel Foucault (relação Saber/Poder).


Problema – Questões relativas à forma de implantação da Avaliação do Sistema Educacional do Estado do Paraná.


Documentos chaves sobre esse programa de avaliação, dos quais serão feitas cópias com scaner diretamente no pôster, para o entendimento da pesquisa.


Resultados da pesquisa mostrando como as escolas são classificadas em uma topologia que se presta à diferenciação sob o signo da “igualdade de oportunidades”. Mostrando ainda que esse sistema de avaliação permite que nos remetamos a alguns conceitos trabalhados por Foucault, principalmente o conceito de poder, que não se detém, mas que se exerce pela disciplina que controla, normatiza, normaliza e produz conhecimento.



