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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de mestrado que buscou analisar como o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) vem interferindo na gestão pedagógica escolar, visto que, esse índice,
como um instrumento de controle da qualidade educacional, pode tornar-se um modelador de práticas educativas. Na
busca por compreender a problemática elencada, tomou-se uma metodologia comparativa com base nas orientações
qualitativas de pesquisa, analisando-se duas escolas, uma com indicador elevado e outra com o índice baixo. Além da
observação nessas instituições, realizou-se entrevistas com coordenadores e professores, em que suas falas foram
analisadas com base na técnica de análise do conteúdo. Os dados levantados confirmam que o IDEB, em formatos
diferentes, vem modelando as ações das escolas pesquisadas.
 
Palavras-chave: Gestão pedagógica. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Políticas educacionais.
 
Resumen: Este trabajo presenta los resultados de una investigación Maestro que buscaba analizar cómo el Índice de
Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) está interfiriendo con la gestión educativa de la escuela, ya que este índice
como un instrumento de control de la calidad educativa, puede hacer Si un modelador prácticas educativas. En la
búsqueda de la comprensión de elencada problemática, tomó una metodología comparativa basada en las directrices de
investigación cualitativa, el análisis de dos escuelas, una con alta indicador y el otro con la tasa baja. Además de la
observación de estas instituciones, que se celebró entrevistas con los coordinadores y profesores, donde se analizaron
las líneas de base en el análisis de contenido técnico. Los datos recogidos confirman que el IDEB en diferentes
formatos, es el modelado de las acciones de las escuelas encuestadas.
 
Palabras clave: Gestión de la educación. Índice de Desarrollo de la Educación Básica. Las políticas educativas.
 
 

Introdução
As políticas educacionais criadas a partir da reforma educacional de 1990, como parte da proposta da redefinição do
Estado, redesenharam a maneira como as unidades escolares devem ser conduzidas a partir de novas orientações
políticas, como a criação de uma gestão centrada nas escolas que toma como base os princípios que são apresentados
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, dentre eles, estão a Gestão Democrática, a autonomia e a
descentralização.
No entanto, ao fazer a análise de como estes princípios vêm sendo operacionalizados na realidade escolar, como
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também nas políticas atuais, é perceptível que o processo de autonomia das escolas padece com uma grande influência
das avaliações em larga escala, que, em muitas instituições, passam a ser o norte para as propostas e decisões
escolares. E com relação ao princípio de descentralização, este também deve ser objeto de problematização nas
discussões atuais pelo fato de que, como afirma Bruel (2010, p.60), “as políticas implementadas com esse título muitas
vezes transferem a responsabilidade pela execução de tarefas do governo central para os governos locais sem,
contudo, transferir o poder decisão sobre o rumo de tais ações”.
Após fazer a afirmação anterior, a autora confirma que diversos estudiosos, ao pesquisarem a descentralização no
Brasil e alguns países da América latina e Caribe, argumentam que está mais caracterizada como uma
desconcentração do que propriamente com a descentralização de poder, pois as políticas educacionais estão centradas
na transferência de deveres dos Estados para a comunidade escolar. Essa desconcentração, de acordo com Bruel
(2010), apresenta três dimensões essenciais: a transferência de responsabilidade dos governos centrais para os locais;
transferências de obrigações para escolas, em algumas destas, responsabilidades vêm transfiguradas como se fossem
um ato de autonomia; e transferência da esfera pública do Estado para a esfera da sociedade civil e do mercado.
O princípio de descentralização compartilha com o processo de minimização do Estado e com os ideais neoliberais
presentes na nova faceta do aparelho estatal, que “valorizam, sobretudo o mercado e a liberdade de escolha dos
indivíduos, defendendo a diminuição da interferência do Estado na vida privada” (AFONSO, 2009, p.73).
 
Assim, no cenário atual das políticas educacionais, as avaliações em larga escala ganham grande ênfase pelo fato
destas permitirem ao Estado uma racionalização dos recursos direcionados à educação, refletindo os ideais neoliberais
da livre escolha dos indivíduos, como também a diminuição de suas responsabilidades para com este campo em que o
aparelho estatal por meio desses instrumentos passa a responsabilizar a comunidade escolar por seus resultados.
Nesta perspectiva, em 2007 o governo brasileiro criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), sendo
um dos programas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), com o interesse de aferir a qualidade das escolas
brasileiras. Esse indicador é justamente composto pela Prova Brasil, que é realizada com alunos do Ensino
Fundamental e Médio, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, como também em sua composição é
considerado os dados do censo relacionados ao fluxo escolar. Neste sentido, é importante considerar que para a escola
obter um bom índice faz-se necessário que o aluno obtenha sucesso nestas provas e apresente um bom
aproveitamento, ou seja, não venha ser reprovado ou desistir. A meta é que o Brasil atinja nota 6 até 2022, para isto
estados e municípios devem traçar metas para atingi-la.
Dentro desse cenário de avaliações em larga escala como o IDEB, Afonso (2001) afirma que a autonomia das escolas é
ameaçada pelo aumento da interferência e do controle estatal sobre as políticas curriculares e de gestão dos
professores que é influenciada pela lógica competitiva e individualista.
Com base nisto, o presente trabalho, resultante de uma pesquisa desenvolvida durante o processo de mestrado
acadêmico em um Programa de Pós-graduação em Educação, na linha de História e Política, se debruçou na busca por
resposta do seguinte questionamento: Como o IDEB vem interferindo na gestão pedagógica escolar?
Considerando a problemática levantada, esta pesquisa objetivou analisar como a gestão pedagógica e os professores
vêm articulando a sua prática pedagógica com as habilidades (descritores) exigidas no IDEB, buscando compreender
quais as metamorfoses que ocorrem ou não na sala de aula. Neste sentido, com a pretensão de atingir o objetivo
elencado, tomou-se o método comparativo como caminho a ser seguido dentro de uma vertente qualitativa, por analisar
duas escolas públicas estaduais, localizadas na cidade de Maceió, com condições semelhantes e resultados díspares
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Sendo assim, esse trabalho inicialmente realiza uma análise do
surgimento do IDEB como instrumento de avaliação da qualidade educacional dentro do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) e seu Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, em seguida, será abordado à gestão
pedagógica mediante a esse indicador a partir da análise dos resultados da pesquisa nas duas escolas campo de
investigação.
 
 A implantação do IDEB como um “termômetro” da qualidade educacional brasileira
 
 
Para a compreensão de como se configura o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica faz-se necessária uma
análise do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e seu Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação
que o legitima como um “termômetro” da qualidade educacional brasileira.
O primeiro momento em que foi ratificado o interesse em criar um Plano de Desenvolvimento para Educação aconteceu
quando o então ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva lança, em janeiro de 2007, o Programa de Aceleração do
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Crescimento (PAC), um plano que agrega diversas políticas econômicas com a finalidade de acelerar o crescimento
econômico do país. Sob esse prisma, o Ministério da Educação também lançou o PDE, que diferentemente do Plano
Nacional de Educação (PNE), que se configura como uma política de [i]Estado, esse plano foi promulgado como uma
política de governo, visando a “superar algumas dificuldades do PNE em torno de uma questão central: o tratamento
dado à qualidade” (BRASIL, 2008, p.21).
Saviani, ao traçar uma análise crítica do PDE, afirma que da forma como este plano está configurado “não traz garantias
de que as medidas propostas surtirão o efeito pretendido e esperado”, pois, de acordo com esse autor, da maneira
como foi proposto, ele está passível de manipulações por parte dos municípios para garantir o recebimento de recursos.
(SAVIANI, 2007, p.1232).
Esse plano, o PDE, está estruturado em torno de uma visão sistêmica de educação, que, segundo um documento
apresentado pelo MEC em 2008, trata de “uma concepção substantiva de educação que perpassa todos os níveis e
modalidades educacionais”, ou seja, nesta perspectiva, os níveis e modalidades de educação são encarados como
momentos de um mesmo processo (BRASIL, 2008, p.7). Afirmando atender a essa concepção, o plano foi dividido em
quatro eixos: educação básica, educação superior, educação profissional e alfabetização, estruturado em mais de 40
programas.
Apesar de o plano defender a visão sistêmica de educação, Saviani (2007) alerta para o fato de que os programas
expostos no PDE estão apresentados como um “aglomerado de ações”, com perfis e objetivos totalmente diferentes
entre si, não havendo articulação entre eles.
Nessa direção, Camini (2009) afirma que tais programas possuem um “caráter provisório”, sendo assim, estão
constantemente sendo alterados, o que pode ser comprovado pelo aumento expressivo do número de programas e
ações, pois quando foi cogitada a intenção de criar um plano de desenvolvimento, esse estava estruturado em 20
ações, mas, no mês de novembro de 2009, em pouco tempo de sua promulgação, o plano já contava com 208 ações.
Cumpre observar que, na verdade, o PDE “aparece como um grande guarda-chuva que abriga praticamente todos os
programas em desenvolvimento pelo MEC”. (SAVIANI, 2007, p.1233).
A partir de um documento exposto pelo MEC no ano seguinte à promulgação do PDE, com autoria do então Ministro da
Educação, que explicita os princípios desse plano, é possível perceber que os pressuposto e finalidades que embasam
essa política:
 
Dois imperativos se desdobram dos propósitos do Plano: responsabilização (o que se conhece na literatura como
accountability) e mobilização social. Se a educação é definida, constitucionalmente, como direito de todos e dever do
Estado e da família, exige-se considerar necessariamente a responsabilização, sobretudo da classe política, e a
mobilização da sociedade como dimensões indispensáveis de um plano de desenvolvimento da educação. Com efeito,
a sociedade somente se mobilizará em defesa da educação se a incorporar como valor social, o que exige
transparência no tratamento das questões educacionais e no debate em torno das políticas de desenvolvimento da
educação. Desse modo, a sociedade poderá acompanhar sua execução, propor ajustes e fiscalizar o cumprimento dos
deveres do Estado. (BRASIL, 2007, p.11)
 
 
Com base na citação acima e na de outro documento que é afirmado que o MEC pretende mostrar à sociedade tudo o
que se passa dentro e fora da escola, é possível vislumbrar o fato de que nesse plano educacional, o PDE, há uma forte
defesa de modelos de prestação de contas por parte da escola à sociedade, que legitimam a ideologia de mercado no
campo educacional. Nesta perspectiva, a instituição escolar passa a ser encarada como mercadoria, por isso os seus
resultados devem ser aferidos para demonstrar em que medida os recursos aplicados renderam resultados favoráveis
esperados.
Diante disso, gestores e professores serão considerados os grandes responsáveis pelo produto (resultado) apresentado
pela escola já que essa prestação de contas será acompanhada por toda sociedade, que, assim como um consumidor,
passará a exigir da escola a apresentação de melhores resultados.
As fortes pressões exercidas aos educadores podem ser até mesmo notadas nos discursos presentes em alguns
documentos oficiais do governo federal que atribuem os resultados escolares não as condições materiais da escola e a
origem social dos alunos, mas a prática desenvolvida nas escolas. Um exemplo bem enfático de tal argumento estar
presente em documento lançado em 2009, que após realizar uma análise dos dados da Prova Brasil, levando em
consideração as diferenças, afirma que “a diferença entre escolas de uma mesma linha não está nos alunos esta deve
ser procurada na gestão pedagógica, na forma de ensinar, na cultura ou nos valores da escola ou no projeto
pedagógico”. (BRASIL, 2009, p.10). Desse modo, “essa avaliação pode funcionar como um elemento de pressão, para
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pais e responsáveis, por melhoria da qualidade da educação de seus filhos, uma vez que, a partir da divulgação dos
resultados, eles podem cobrar providências para que a escola melhore.” (BONAMINO; SOUSA, 2012 P.379).
No que concerne à Educação Básica, inicialmente, o plano estava estruturado em 17 ações, dentre as quais, para o
acompanhamento dos objetivos propostos nos programas do PDE voltados à Educação Básica, foi criado o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que “pretende ser o termômetro da qualidade da educação básica em
todos estados, municípios e escolas do Brasil” (BRASIL, 2009, p.4).
Com base nisso, o IDEB surge com o pressuposto de verificar a qualidade da educação básica brasileira, sendo assim,
para que uma escola venha a ser considerada como uma instituição de qualidade, faz-se necessário que ela obtenha
uma boa média nesse instrumento. No entanto, avaliação das condições da educação no Brasil na forma como ela vem
sendo apresentada ainda é muito limitada, pois seria “necessário observar outros conceitos, como políticas
pedagógicas, currículo, formação, saúde, e carreira dos profissionais, infraestrutura e violência nas escolas, relação
professor, relação profissionais/alunos, e, fundamentalmente a gestão democrática”. (CAMINI, 2009, p. 170).
Assim, o PDE atribui às avaliações externas uma grande importância na condução da educação brasileira, promovendo,
“inclusive, inéditas conexões entre avaliação, financiamento e gestão, que invocam conceito até agora ausente do nosso
sistema educacional: a responsabilização e, como decorrência, a mobilização social. (BRASIL, 2007, p.19)”. O que se
nota, a partir disso, é uma forte associação dos resultados nesses exames para a alocação e gestão de recursos, pois o
MEC tomará os resultados desse índice para identificar quais escolas necessitam de um maior apoio técnico e
financeiro.
Os indicadores do IDEB são construídos desconsiderando as avaliações internas das escolas, não considerando
também a necessidade de uma pesquisa in lócus e quando o MEC realiza pesquisas dentro das instituições, essa é feita
com o intuito de apresentar escolas, que mesmo sem as condições objetivas obtiveram uma boa média,
apresentando-as como modelo, cujo exemplo marcante disso é o estudo desenvolvido, em 2007, pela UNICEF o Aprova
Brasil, em 33 escolas de 14 estados brasileiros, procurando identificar as práticas de ensino e aprendizagem dessas
escolas que as levaram a obter um bom indicador.
Cabe atentar que esse tipo de pesquisa “pode passar a ideia de que o problema é de gestão e de falta de empenho de
professores, desconsiderando todas as variáveis que envolvem o processo de ensino-aprendizagem nas escolas, em
especial a necessidade de mais recursos para a educação” (CAMINI, 2009, p. 141). Sob esse prisma, é necessário
levantar como a gestão pedagógica escolar vem se articulado para obter uma boa média, já que na forma como está
estruturado o IDEB pode torna-se um modelador de práticas.
 
 A gestão pedagógica diante do IDEB
 
No cenário da década de 1980 e 1990, de Reforma das Políticas Educacionais, o termo administração escolar é
substituído pelo termo gestão, que Falsarella (2014, p.1) a partir de Luck expõe “que não se trata da simples troca de
um termo pelo outro, porém da proposição de um novo conceito de organização educacional”.
 Sander (2005, p.47) argumenta que “a gestão da educação abarca desde a formulação de políticas, planos
institucionais e a concepção de projetos pedagógicos para os sistemas educacionais e as instituições escolares até a
execução” Com base nisto, a gestão pedagógica para alguns autores se configura como um dos ofícios da gestão
educacional e escolar e de acordo com Hengemuhle, (2004, p.191) a gestão pedagógica é o âmbito mais importante da
gestão educacional, pois o gestor será um líder responsável pela coordenação do projeto pedagógico da instituição.
Neste sentido, de acordo com Ferreira (2013, p. 113) a gestão pedagógica:
 
A gestão do pedagógico é mais do que o planejamento, a elaboração do Projeto Pedagógico da instituição. Incluem
todas as práticas pedagógicas, as crenças, os estudos, os planejamentos, enfim, todas as ações que resultam na
atividade central da escola: a aula e na atividade básica dos professores: a produção do conhecimento sua e dos
estudantes. Não é, portanto, atividade individual. Ao contrário, é coletiva, pois exige diálogo, participação, implicação,
atitude, comprometimento, ação. Essas exigências contribuem para que os professores estejam em processos de
referência e auto-referência, entendendo-se como coletividade, porque uma ação implicará nas ações dos outros e isso
vale até mesmo para as resistências, serão sempre implicadas nas resistências dos demais integrantes da escola.
 
Esta dimensão da gestão educacional está voltada para o objetivo primordial da escola que é o processo de
ensino-aprendizagem, em que todas as demais dimensões da gestão educacional devem estar voltadas para ela e o
papel do gestor é acompanhar as ações que estão diretamente relacionadas ao planejamento, ao ensino e a sala de
aula.
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            Na atualidade, a gestão pedagógica educacional vem sendo pressionada pelas políticas de avaliações na busca
de melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Sob essa ótica, professores e
gestores têm voltado suas práticas, mesmo que parcialmente, para as orientações propostas nestas avaliações
padronizadas pelo fato de esse instrumento consolida um processo de responsalização desses educadores mediante a
divulgação de ranking das escolas, privilegiando uma pedagogia de resultados, em que “o governo se equipa com os
instrumentos de avaliação dos produtos, forçando, com isso, que o processo se ajuste às exigências postas pela
demanda das empresas”. (SAVIANI, 2007, p. 1253).
            Com base nisso, o momento inicial da pesquisa aqui empreendida buscou compreender quais as metamorfoses
que ocorrem ou não na sala de aula. Dessa forma, nessa investigação, a partir da observação, realizada em duas
instituições, aqui denominada de escola A e escola B, e da entrevista foi possível levantar algumas ações pedagógicas
desenvolvidas ou não pelas escolas pesquisadas a fim de obter uma boa média no IDEB. Neste sentido, apesar das
estratégias tomadas pelas duas escolas na busca de um bom índice foram divergentes, entre a escola que superou as
expectativas do MEC e a que obteve uma nota baixa, é notável alguns impactos dentro dessas instituições, mesmo que
sutis, a partir da implementação desse instrumento que afere a qualidade educacional escolar.
Desse modo, pode-se obervar que a escola que mantém um bom índice e superou as expectativas do MEC parte de um
trabalho com base nos descritores avaliados pelo IDEB:
 
Sim, a gente procura trabalhar em cima dos descritores, aqueles descritores que estão em falha, esse ano mesmo nós
já tivemos o resultado da ANA, já saiu e a gente já viu o que precisa ser trabalhado. Então, as questões que a gente faz,
os simulados, os alunos, os descritores que tem mais dificuldade a gente procura enfocar as atividades naquele
descritor. (Coordenadora escola B).
Uma das professoras entrevistadas dessa escola confirma, afirmando o seguinte:
É os descritores, assim no dia a dia eu ainda tenho dificuldade em trabalhar com esses descritores, eles são
trabalhados só no ano que se vai fazer a Prova Brasil, no ano da Prova Brasil, no dia a dia é mais difícil de trabalhar
esses descritores, também são atividades mesmo que você tem que xerocar, aí fica difícil. (Professora 2 da escola B).
É possível analisar que apesar da dificuldade em trabalhar em cima dos descritores pelo fato de que esses
desconsideram que há, no Brasil, diversas realidades e níveis de aprendizagem, no ano de aplicação da Prova Brasil
eles são trabalhados.
Os trabalhos com os descritores acentua o que Afonso (2009) argumenta ao explicar que devido ao fato dessas
avaliações levantarem o rankings da qualidade educacional, acabam por pressionar a comunidade escolar, e por isso,
“tendem a transforma-se em factores que condicionam as opções pedagógicas e profissionais”, pois a tendência é que a
gestão pedagógica da escola, buscando que os alunos obtenham sucesso nessas avaliações externas, tomem apenas
como norte a construção das competências e habilidades que serão considerados nessas avaliações, ou seja, o uso
desse formato de avaliações no campo educacional[...] “muito embora se vise explicitamente garantir algum controle da
qualidade, um dos principais efeitos dessa intervenção do Estado tem sido uma considerável pressão sobre os
professores para ensinar meramente para testes”. Mediante a isso, o Estado acaba por impor os conteúdos e objetivos
que as escolas devem trabalhar.
Com efeito, o que se nota é um processo de metamorfose na gestão pedagógica dessa escola, em que os níveis de
aprendizagem são desconsiderados em razão do trabalho estar centrado nas avaliações que compõem o IDEB.
Já escola A, que é a escola que não atingiu a meta prevista pelo MEC, trabalha de forma diferente, o que se nota é
certa apatia com relação ao uso dessas habilidades e competências cobradas nessas avaliações, e isso foi notável
quando foi indagado se a escola trabalhava em cima dos resultados do IDEB e como o trabalha era feito.
 
Fazendo exatamente, partindo sempre do princípio (fala com tom de riso), a cada ano que a gente recebe, a gente
apresenta pra os profissionais, como a gente fez essa semana, e cada um dar uma ideia de como gostaria de trabalhar
e a partir daí, né? O problema é que depois (risos)... A discussão existe, a gente discute tudo pra o que cada uma vai
fazer pra melhorar o índice, mas a cada ano a gente ver que essas discussões não tiveram muito sucesso.
(Coordenadora escola A).
 
            Entretanto, as professoras entrevistadas dessa escola deixam claro que a existência dessa única reunião para
discutir o IDEB foi muito limitada, não surtindo muito efeito, porque como está exposto na fala dessas docentes e pode
ser percebido através da observação desse encontro, não houve uma análise do que, de fato, era um descritor, como
construí-lo e quais descritores precisariam ser desenvolvidos com os alunos, é o que demonstra a fala da docente que
segue:
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Não (enfático), infelizmente a escola aqui ainda não trabalha em cima dos resultados, que deveria haver um reforço pra
os alunos que ainda têm muitas dificuldades e isso não existe na escola. A escola trabalha apenas com a rotina normal
do ano letivo (fez um barulho com a garganta) e alguns assuntos que são dados na Prova Brasil, mas fora isso a escola
não realiza nenhuma outra atividade. (Professora 2 escola A).
 
O exposto por essa professora confirma o que pode ser analisado nas observações, o fato de que ainda não há um
trabalho nessa instituição em cima dos resultados da Prova Brasil, exame esse que compõe o IDEB. Essa professora
reforça a sua afirmação:
 
Como eu falei, só foram duas reuniões, na primeira foi passado rápido, foi passado o material e ficou e ter novos
momentos, novos planejamentos, da gente buscar conhecimentos e até atividades pra melhorar o dia a dia na sala de
aula... pra preparar o aluno pra Provinha Brasil, mas não houve continuidade como eu tinha falado. Em reuniões e até
em material, deixou um pouco vago, deixou um pouco a desejar esse acompanhamento. (Professora 2 da escola A).
 
Nas colocações da professora 2 ficou explícito o fato de que ainda não há uma compreensão sobre o papel do IDEB e
que como ele é configurado, pois nessa fala como também em tantas outras, aborda a Prova Brasil como Provinha
Brasil, que é uma Prova que está direcionada a avaliar os alunos da alfabetização.
A apatia dessa escola demonstra o fato de que a implementação de uma política pública ou programas não se dá de
forma direta, com a reprodução total do que foi planejado e isso deve-se ao fato de que há uma distância entre a
dinâmica das instituições que recebem a política e o que foi planejado para essa política, “sábio e necessário admitir
que a implementação modifica as políticas públicas”. (ARRETCHE, 2002, p.2, grifo da autora).
            Cabe analisar, que a partir da observação da única reunião pedagógica, em torno do IDEB, foi possível constatar
que a estratégia desenvolvida por essa instituição deu-se a partir da orientação de que as professoras deveriam focar
em suas práticas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Esse fato foi enfaticamente explícito na fala da
coordenadora Pedagógica que elucidou o seguinte na discussão com as docentes: “Foquem o trabalho em Língua
Portuguesa e Matemática e as outras disciplinas vocês fazem trabalhinhos para casa”, apesar de que na entrevista ela
afirma o contrário:
 
Em São Paulo a lei foi mudada, não aqui a matriz curricular da gente continua a mesma, mas em São Paulo só se
trabalha Português e Matemática do 1º ao 3º ano. Então eu gostaria de implantar aqui, mas não dar porque não é o
correto porque tudo acaba indo estilo denuncia pra coordenadoria, mas seria o ideal você trabalhar só os primeiros
anos...embora você não deixa de fazer um seminário com o aluno, o professor pode continuar meia hora, discutindo um
assunto de Ciências de Religião ou de História ou de Geografia, mas focasse mais nessas duas disciplinas que são
muito cobradas
 
 
É notório que devido ao fato de que essas avaliações que medem o IDEB considerarem apenas as disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática, a gestão pedagógica das escolas, ao sentir-se pressionada, reduz o trabalho pedagógico das
escolas nessas duas áreas de conhecimento, desconsiderando, assim, as demais.
Devido às exigências feitas na reunião, as professoras foram enfáticas em afirmar que, apesar do fato de que na escola
ainda não há um trabalho mais intensivo em torno dos descritores dessas disciplinas aferidos pela Prova Brasil, há uma
priorização das disciplinas avaliadas pelo IDEB, como se nota no exposto pelas professoras:
 
Foco, e a outras eu saio, né, distribuindo, desde que dentre as outras prevaleça Língua Portuguesa e Matemática. Até
nas outras disciplinas a gente trabalha a leitura, a interpretação de texto, a gente trabalha também a questão das datas,
trazendo pra eles escalas, pra eles, medidas, então tudo... mesmo em Ciências e História a gente procura trabalhar
Língua Portuguesa e Matemática.(Professora 2 da escola A).
Há uma desconsideração as áreas de conhecimento, pois até mesmo quando se trabalha as outras disciplinas as
professoras não consideram os objetivos específicos dos demais campos de conhecimento, privilegiando apenas Língua
Portuguesa e Matemática e esse fato pode ser notado até mesmo na observação em sala, quando foram aplicados
alguns textos de História e Geografia que era enfatizado somente a interpretação de texto. Enfim, a partir dessa
investigação é possível considerar que a gestão pedagógica vem sofrendo metamorfoses em seu trabalho.
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Considerações finais
 
De fato, é possível considerar a partir dos dados e das discussões levantadas, que o IDEB como parte de uma política
estratégica de um Estado mínimo e ao mesmo tempo interventor, se configura como um possível modelo de práticas
pedagógicas na formação de competências e habilidades requeridas na atualidade por ser um instrumento de
verificação dos resultados escolares para aferir a qualidade dessas instituições e que devido a isso pressionam os
educadores a buscarem bom resultados a todo custo, desconsiderando até mesmo as especificidades locais presentes.
De forma sintética, nessa pesquisa, constatou-se, que apesar das medidas tomadas pelas escolas a fim de obter uma
boa média no IDEB serem diferentes, essas instituições têm tomado esse indicador como modelo referencial para a
prática pedagógica, seja no trabalho com descritores, como no caso da escola B que a coordenadora dessa instituição
confirma que o trabalho pedagógico se atém ao IDEB, afirmando o seguinte: “Sim, a gente procura trabalhar em cima
dos descritores, aqueles descritores que estão em falham. [...]” Ou na priorização das disciplinas consideradas na
composição desse índice, que é o caso da escola A que uma das professoras ao se indagada se focava seu trabalho
nas disciplinas avaliadas pelo IDEB, faz a seguinte afirmação: “Foco, e a outras eu saio, né, distribuindo, desde que
dentre as outras prevaleça Língua Portuguesa e Matemática [...]”.
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