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RESUMO

Este trabalho analisa a capacidade estatal do Estado de Goiás na área da educação, considerando
o resultado obtido pelo Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em
2017, na rede pública estadual de ensino. Pressupõe-se que a qualidade da educação depende
de uma gestão pública adequada. Nesse sentido, acionou-se duas dimensões de capacidades
estatais: a técnico-administrativa e a político-relacional para tal compreensão. Para tanto, a
análise utilizou-se de estatística descritiva de dados secundários oriundos da Pesquisa de
Informações Básicas Municipais-MUNIC-Educação e da Sinopse Estatística da Educação
Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP,
ambos de 2018, dos 246 municípios goianos. Constatou-se que, a princípio, a estrutura
burocrática e o padrão de relação entre Estado e sociedade civil na área educacional justifica
parcialmente o êxito do Estado de Goiás no IDEB de 2017, pois apesar de uma considerável
qualificação técnica dos docentes, o tipo de vínculo predominante é por contrato, um tipo de
vínculo instável, além da nomeação dos gestores escolares ser predominantemente por
indicação, estando sujeitos a interferências políticas. Da mesma forma, embora os Conselhos
na área da educação estejam presentes em praticamente todos os municípios, a frequência de
reuniões demonstra uma baixa atividade. Além do mais, o estudo revela que a hipótese
weberiana, a qual associa a capacidade administrativa à efetividade da atuação estatal, pode ser
falha em determinadas políticas-públicas.
Palavras-chave: Capacidade Estatal. Capacidade Burocrática. Capacidade TécnicoAdministrativa. Capacidade Político-Relacional. IDEB. Educação Básica.
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ABSTRACT
This paper analyzes the capacity of the State of Goiás in the area of education, considering the
result applied by the Basic Education Development Index (IDEB) in 2017, in the state public
school system. The quality of education is assumed to depend on proper public management.
In this sense, two dimensions of state capacities were triggered: the technical-administrative
and the political-relational for such understanding. For this, the analysis used descriptive
statistics of secondary data from the Municipal Basic Information Research-MUNIC-Education
and the Basic Education Statistical Synopsis of the National Institute of Educational Studies
and Research Anísio Teixeira-INEP, both from 2018, from 246 municipalities of Goiás. It was
found that, at first, the bureaucratic structure and the pattern of relationship between state and
civil society in the educational area partially justifies the success of the State of Goiás in 2017
IDEB, because despite a considerable technical qualification of teachers, the type of the
predominant bond is by contract, a type of unstable bond, and the appointment of school
managers is predominantly by appointment, being subject to political interference. Similarly,
although education councils are present in virtually all municipalities, the frequency of
meetings shows low activity. Moreover, the study reveals that the weberian hypothesis, which
associates administrative capacity with the effectiveness of state action, may be flawed in
certain public policies.
Keywords: State Capacity. Bureaucratic Capacity. Technical-administrative Capacity.
Political-relational Capacity. IDEB. Basic Education.
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INTRODUÇÃO
Os debates sobre capacidades estatais têm sido acionados em diversos estudos da
Administração Pública e da Ciência Política contemporânea com o objetivo de aprofundar o
entendimento sobre os processos e variáveis que permitem que o Estado cumpra suas missões
organizacionais (GOMIDE, PEREIRA, MACHADO, 2017). Apesar do seu conceito ser
disputado, o termo pode ser definido como a habilidade dos governos de mobilizarem e
combinarem uma série de recursos que viabilizam a efetividade da ação estatal. De forma geral,
a capacidade estatal está relacionada a fatores políticos, institucionais, administrativos e
técnicos e dentro de cada abordagem destaca-se a importância de uma burocracia
profissionalizada e estável na efetivação de uma política pública.
Considerando a descentralização administrativa implantada pela Constituição Federal
de 1988, os governos municipais passaram a ter uma função primordial na promoção e
implementação de políticas públicas, dentre elas as da área da educação básica. Desde então, a
Constituição de 1988 promoveu descentralização política com transferência de receitas,
responsabilidades e autoridade administrativa, fiscal e política para governos subnacionais,
associada à maior disponibilidade de recursos financeiros gerada pelo incremento em receitas
próprias e de transferências intergovernamentais (MARENCO, STRONHSCHOEN, JONER,
2017). Nesse sentido, apesar de grande parte dos estudos sobre capacidades estatais se
concentrar no nível federal, estudos que analisem as capacidades estatais dos municípios
brasileiros são bem-vindos.
O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n° 13.005, de 25 de junho de
2014, constitui um marco fundamental para as políticas públicas brasileiras (PNE 2014-2024,
p. 9). Dentre as metas estabelecidas pelo PNE, destaca-se a de fomentar a qualidade da educação
básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem dos
estudantes de modo a atingir, até em 2021, determinadas médias nacionais, sendo que essas
duas dimensões de qualidade constituem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB). Em 2017, o Estado de Goiás superou a meta do IDEB estabelecida para o referido ano,
obtendo o primeiro lugar no ranking nacional nas modalidades Ensino Médio (1ª a 4ª série) e
Ensino Fundamental Regular-anos finais- (6º ao 9º ano), além do segundo lugar no Ensino
Fundamental Regular-anos iniciais- (1º ao 5º ano).
É preciso reconhecer que todas as medidas utilizadas em avaliações
educacionais são imperfeitas, por não levarem em conta todos os aspectos que
se gostaria de considerar e por medir com erros (sistemáticos e/ou aleatórios)
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os aspectos que elas se propõem avaliar. Se isso vem a ser um problema grave
ou não, depende da extensão dessas imperfeições e, principalmente, do uso
que se pretende dar às avaliações. Embora boa parte dos problemas acima
levantados já estivesse presente há muito tempo nas avaliações educacionais,
eles não costumavam criar tanta polêmica como nos dias de hoje. A polêmica
atual está ligada à nova função que os exames assumem nas políticas de
accountability, cujo cerne é considerar não apenas os alunos, mas escolas,
professores, diretores e gestores como responsáveis pelo desempenho dos
estudantes (FERNANDES; GREMAUD, 2009, p. 216).

Neste trabalho, pressupõe-se que a qualidade da educação depende de uma gestão
pública adequada. Nesse sentido, os resultados na área educacionais serão explicados a partir
de variáveis e dimensões de capacidades estatais. Para March, Olson & Olsen (1983), deve-se
atentar para os atributos das estruturas, instituições e procedimentos do Estado que gravitam
em torno das políticas, visando dotá-lo de recursos para implementar seus objetivos, sobretudo
reforçar suas capacidades burocráticas (GRIN, 2012, p. 163). Isso demonstra a relevância do
mapeamento de toda a funcionalidade dos municípios para um melhor aproveitamento de
recursos no alcance de resultados das políticas públicas e para o desenvolvimento de sua
capacidade burocrática. É importante ressaltar que a capacidade estatal pode ser abordada a
partir de várias perspectivas como a capacidade do governo em arrecadar impostos e
consequentemente autonomia, a capacidade de ampliar o seu poder de agência e aumentar o seu
poder de negociação como nível federal etc.
Nesse sentido, este trabalho aciona duas dimensões de capacidades estatais: a técnicoadministrativa e a político-relacional, por meio das quais pretende-se analisar a capacidade
estatal do Estado de Goiás, na área da educação, dentro do contexto em que o Estado alcançou
os seus melhores índices do IDEB, que foi em 2017. Para tanto, a análise será pautada pela
utilização de estatística descritiva de dados secundários obtidos da Pesquisa de Informações
Básicas Municipais-MUNIC-Educação e da Sinopse Estatística da Educação Básica do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP, ambos de 2018.
Assim, pergunta-se: a estrutura da burocracia e o padrão de relação entre Estado e sociedade
civil na área educacional, nos municípios do Estado de Goiás, justifica o alcance de resultados
referentes à qualidade do ensino? A hipótese é que a presença de um corpo burocrático
qualificado associado ao controle social na gestão escolar são variáveis relevantes com
potencial de explicar os resultados de uma educação pública de qualidade.
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O presente trabalho está organizado em quatro capítulos, além desta introdução:
referencial teórico sobre capacidades estatais e gestão municipal; estudo de caso com as sessões
metodologia e desenho de pesquisa, e o IDEB e sua norma legal e dinâmica de funcionamento;
análise dos dados; e considerações finais.
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1. CAPACIDADES ESTATAIS E GESTÃO MUNICIPAL
Entende-se por governos subnacionais a divisão administrativa de um país conferindo,
no caso, aos municípios uma maior autonomia e responsabilidades da gestão pública na
promoção e efetivação de políticas públicas locais. Essa nova atribuição dos governos
municipais no âmbito da administração pública nos remete ao conceito de capacidade estatal
devido a sua relação direta à capacidade de formulação, elaboração e implementação de
políticas públicas. Assim, a autonomia dos governos municipais, por implicar na atribuição de
competência para prestação de serviços em determinada área, depende de suas capacidades
políticas, técnicas, administrativas e institucional, ou seja, está diretamente interligada a sua
capacidade estatal.
Grin e Abrucio (2018) ressaltam que, no Brasil, desenvolver capacidades estatais
municipais é um desafio existente, o que reforça a necessidade de analisar os arranjos
institucionais e os resultados do federalismo com as interdependências intergovernamentais que
foram intensificadas com a descentralização de políticas públicas. O fortalecimento dessas
capacidades tornou-se uma condição para uma descentralização administrativa menos desigual,
visto que as novas atribuições assumidas pelos municípios ampliaram as exigências para
qualificar sua gestão.
Pode-se definir capacidade estatal como o conjunto de instrumentos e instituições de
que dispõe o Estado para estabelecer objetivos, transformá-los em políticas e implementá-las
(SOUZA, 2015, p. 8). No âmbito de políticas públicas da educação básica, a qual engloba o
ensino fundamental e o ensino médio, (hipoteticamente) a presença de um corpo burocrático
qualificado, bem como a presença de instrumentos de participação social como os Conselhos
locais podem ser determinantes na qualidade e efetividade das políticas públicas educacionais
e principalmente na ampliação do poder de agência do município, conferindo-lhe maior
autonomia do governo federal.
A capacidade estatal é composta por várias dimensões e a construção do seu conceito
pode variar de acordo a teoria adotada. A aplicação da concepção multinível de Goertz (2006)
ao conceito de capacidade estatal, desenvolvida por Gomide, Pereira e Machado (2017), é
composto por três níveis (vide figura 1), sendo: básico (ontológico), embasado pela análise do
que constitui a ação do Estado, investigando que tipo de resultado será produzido pela
capacidade estatal (“capacidade para quê?); secundário (constitutivo), que compreende as
múltiplas dimensões que produzem capacidades estatais – como a política e a administrativa; e
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terciário (indicativo), em que se buscam indicadores que viabilizam a mensuração e a avaliação
de capacidades estatais no governo considerando os níveis anteriores.
Figura 1 - Concepção de Capacidade Estatal de Gomide, Pereira e Machado

Nível Ontológico

Nível Constitutivo

Nível Indicativo

Recursos humanos,
financeiros e
tecnológicos adequados
e disponíveis

Técnico-Administrativa

Instrumentos de
coordenação intra e
intergovernamentais

Estratégias de
monitoramento e
avaliação das ações
Capacidade Estatal

Mecanismos de
interação das burocracias
do Executivo com atores
do sistema políticorepresentativo

Político-Relacional

Canais
institucionalizados de
participação da
sociedade nos processos
decisórios
Articulação com os
órgãos de controle
interno e externo

Fonte: Gomide, Pereira e Machado (2017)

Gomide e Pires (2014) trabalham com uma perspectiva dualista para explicar a criação
e a sustentação de capacidades estatais: endogenamente, a partir de uma perspectiva técnicoadministrativa, pautada pelo desenvolvimento de sistemas de gestão capazes de formular e
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implementar políticas com a presença de profissionais especializados, recursos financeiros e
organizacionais; e exogenamente, a partir de uma perspectiva político-relacional, embasada,
sobretudo, pela natureza das ligações e associações entre Estado e sociedade (GOMIDE;
PEREIRA, 2018, p. 938).
A dimensão técnico-administrativa destaca as estruturas internas do
Estado enfatizando atributos como profissionalização, autonomia e coesão da
burocracia para a ação estatal (Evans, 1993). A importância da
profissionalização da burocracia pública remonta os trabalhos clássicos de
Weber. Para Skocpol (1985), a profissionalização, influenciada pelo
recrutamento meritocrático e por um conjunto de incentivos de carreira (tais
como promoção e salários competitivos), permite que os burocratas avaliem
os problemas e proponham soluções tecnicamente adequadas. Por sua vez, a
autonomia pode ser entendida como a não subordinação dos burocratas aos
interesses imediatos dos grupos ou classes sociais. A autonomia seria
necessária para que os burocratas elaborassem políticas coerentes, evitando a
“balcanização” do Estado (Rueschemeyer e Evans, 1985). A autonomia
também se refere à maneira como os políticos ou principais atribuem mandatos aos burocratas, que atuam como seus agentes. Por fim, a coesão pode
ser entendida tanto como os laços formais e informais entre os burocratas
(Evans, 1993) e o alinhamento das diversas organizações estatais a uma
mesma orientação, evitando redundâncias e contradições no alcance dos fins
definidos; ou seja, refere-se à capacidade de ação da burocracia estatal de
forma coordenada (Rueschmeyer e Evans, 1985) (GOMIDE; PEREIRA,
2018, p. 938).

Essa dimensão administrativa de capacidades estatais tem forte inspiração weberiana.
Assim, quando Weber (1984) teorizou sobre a burocracia estatal, enfatizou sua importância em
gerar capacidade técnica para o Estado intervir como “indutor” da vida social. Sobretudo,
porque a burocracia funciona com uma racionalidade administrativa baseada na estabilidade
das normas, o que melhora suas condições de incidir no contexto social. Portanto, a burocracia,
por sua estrutura institucional, contribui para reforçar as capacidades estatais de intervenção, o
que torna o seu desenvolvimento técnico uma condição necessária à racionalidade política e
organizacional. Por isso, construir e qualificar o aparato burocrático são as primeiras tarefas
para não limitar a capacidade de ação, além de gerarem um “mútuo reforço”: fortalecem as
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habilidades do Estado como ator corporativo e as condições para implementar políticas (Olsen
2005; Evans 1995; Evans & Rueschmeyer 2002; Geddes 1986; Selznick 1984) (GRIN, 2012).
Segundo Souza (2017), a capacidade administrativa/burocrática existe em algumas
políticas e em outras não. Isto é, uma das principais premissas do conceito de capacidade estatal,
que é a capacidade do poder público de formular e implementar políticas públicas é desigual
entre as diversas políticas públicas. E umas das formas de viabilizar o poder do Estado para
alcançar distintos grupos sociais e territoriais estaria na construção de burocracias profissionais.
Além disso, a combinação entre a diminuição dos aportes financeiros do governo nacional e as
crescentes incapacidades dos governos locais requerem a “construção e melhoramento de
capacidades” de gestão. Sendo assim, a reestruturação do Estado a partir da Constituição
Federal de 1988, e o fortalecimento de suas capacidades organizacionais e institucionais, são
um suporte necessário a esse poder de agência (GRIN, 2012, p. 160).
A dimensão político-relacional enfatiza o apoio social, a qualidade dos relacionamentos;
os processos de articulação; a gestão de conflitos e conciliação de interesses. Conforme Evans
(2011), o Estado deve buscar sinergias com a sociedade civil para produzir políticas públicas
de forma mais efetiva. O relacionamento com a sociedade civil seria fundamental não só para
obter informações acuradas acerca dos problemas a serem enfrentados, aumentando a
inteligência do Estado e o aprendizado social, mas também para conquistar o engajamento da
população beneficiária na implementação dos programas (GOMIDE; PEREIRA, 2018).
Seguindo a indicação de Sá e Silva, Pires e Lopez (2010), o ambiente políticoinstitucional no qual se insere a produção de políticas públicas no Brasil contemporâneo pode
ser decomposto em três dimensões: a político-representativa, a de controles horizontais e a
participativa. A primeira dimensão remete à questão da governabilidade e à da produção de
políticas nacionais em um sistema federativo, presidencialista e multipartidário. A segunda
dimensão envolve o conjunto de instituições e atores formalmente “empoderados” para a
fiscalização, combate à corrupção e promoção da transparência da atividade estatal e a defesa
dos interesses sociais. Por fim, a terceira dimensão se refere aos canais e formas institucionais
de participação social nos processos de políticas públicas que se disseminaram nos três níveis
de governo e sob os mais diferentes formatos - conselhos, conferências, audiências e consultas
públicas, dentro outros (PIRES; GOMIDE, 2016). Desse modo, a análise dos arranjos
institucionais das políticas públicas seria uma das formas de identificar e analisar as
capacidades estatais, considerando que governança pode estar associada a Estados mais capazes
e que há um ponto de vista relacional à ação governamental (PIRES; GOMIDE, 2016).
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Portanto, a fim de conciliar as abordagens tradicionais sobre as capacidades estatais com
as noções contemporâneas de governança, propõe-se uma calibração conceitual, pois uma
análise sobre as capacidades estatais apenas em função da clássica noção associada à qualidade
burocrática não irá capturar as transformações e potencialidades produzidas pelas reformas
democráticas – como no caso brasileiro pós-1988. Para perceber tais possibilidades, portanto,
é necessário adicionar a nova dimensão dedicada a capturar as capacidades derivadas da
inclusão e interações entre os múltiplos atores nos processos de políticas públicas. Deste modo,
neste trabalho, entende-se que as capacidades do Estado precisam ser analisadas sob duas
dimensões: i) técnico-administrativa, que envolve as capacidades derivadas da existência e
funcionamento de burocracias competentes e profissionalizadas, dotadas dos recursos
organizacionais, financeiros e tecnológicos necessários para conduzir as ações de governo de
forma coordenada; (ii) político-relacional, associadas às habilidades e procedimentos de
inclusão dos múltiplos atores (sociais, econômicos e políticos) de forma articulada nos
processos de políticas públicas, visando à construção de consensos mínimos e coalizões de
suporte aos planos, programas e projetos governamentais (PIRES; GOMIDE, 2016).
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2. ESTUDO DE CASO
2.1 METODOLOGIA E DESENHO DE PESQUISA
Considerando a amplitude e complexidade na implementação de políticas públicas no
contexto atual, em que a descentralização administrativa delegou novas competências e
responsabilidades na área da educação aos governos subnacionais, além de trazer para o campo
da gestão pública a participação da sociedade civil no controle social das ações dos gestores
públicos, adotou-se no presente trabalho o conceito de capacidade estatal no que diz respeito à
capacidade técnico-administrativa e à capacidade político-relacional.
A pesquisa parte da indagação se a estrutura da burocracia e o padrão de relação entre
Estado e sociedade civil na área educacional dos municípios goianos/Estado de Goiás explica
o alcance de resultados referentes à qualidade de ensino, considerando o estudo de caso do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) obtido pela rede estadual do Estado de
Goiás em 2017, ano em que o Estado obteve os melhores resultados do IDEB no país no ensino
fundamental regular-anos finais e no ensino médio regular. Diante disso, pressupõe-se que a
capacidade estatal nas dimensões apresentadas anteriormente pode influenciar o resultado
alcançado. Para isso, a metodologia adotada consiste na análise descritiva de dados secundários
quantitativos e qualitativos, utilizando-se programas específicos no tratamento dados, não
havendo a intenção de estabelecer nenhuma correlação ou relação de causa entre as variáveis
apresentadas. O objeto de estudo trata-se dos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do
Estado de Goiás e apesar de o estudo de caso ser de 2017, as variáveis selecionadas referem-se
ao ano de 2018, período em que ocorreu o último levantamento estatístico de dados municipais
da educação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na análise da estrutura burocrática da educação, no que tange à capacidade técnicoadministrativa, serão analisados os indicadores da burocracia weberiana relativos às habilidades
técnicas como o número de docentes da Educação Básica por nível de escolaridade e formação
técnica, e por situação funcional, regime de contratação ou tipo de vínculo oriundos da Sinopse
Estatística da Educação Básica do INEP de 2018, e o tipo de nomeação dos diretores das escolas
da rede municipal de ensino a partir dos dados do MUNIC-Educação de 2018, sendo tais
variáveis obtidas por unidade da federação, no caso, o Estado de Goiás. Em relação à
capacidade político-relacional, serão adotados como parâmetros a existência de Conselhos
Municipais da área da educação e suas respectivas quantidades de reuniões nos últimos 12
meses.
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Tabela 1 – Capacidade Estatal: dimensões e variáveis de análise
Capacidade estatal
Dimensão
Técnico-Administrativa

Variáveis
Nível de escolaridade e formação técnica dos
docentes do Ensino Básico
Regime de contratação ou tipo de vínculo dos
docentes do Ensino Básico
Tipo de nomeação dos diretores
Existência de Conselhos Municipais

Política-relacional
Quantidades de reuniões nos últimos 12 meses
Fonte: Elaborada pela autora.

Segundo análise weberiana, para atingir racionalidade plena na aplicação das regras
técnicas e normas que permeiam a ação da burocracia, torna-se imprescindível a qualificação
profissional de seus integrantes (BISPO, 2016, p. 1). A capacidade técnico-administrativa
remete a essa ideia, a qual é pautada na racionalidade técnica, impessoalidade nas relações,
especialização, formalidade das comunicações, atuação baseada nas normas e regulamentos,
hierarquia, rotina ou padronização da atuação do burocrata, estando sempre relacionado à ideia
de eficiência e eficácia. Nessa perspectiva, ao entender a estrutura da burocracia, os indicadores
mais usuais são as formas de recrutamento, qualificação profissional, especialização técnica,
dentre outros.
Na dimensão político-relacional, os indicadores selecionados se justificam pelo fato de
que a capacidade estatal depende também da habilidade do gestor local, como os diretores das
escolas, em implementar e acompanhar a execução das políticas públicas demandadas, além de
a participação social no que tange à gestão pública e ao controle social proporcionar maior
aproximação e interação entre uma política pública e o contexto local, o que exige do gestor
público um maior compromisso com os resultados pretendidos.
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2.2 O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB): NORMA
LEGAL E DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO
Enfatizada nos últimos anos, a descentralização da educação vem sendo há muito
debatida no decorrer da história brasileira. Do ponto de vista jurídico, pode-se dizer que ela já
ocorreu, a partir de 1834, quando o Ato Adicional entregou às províncias a responsabilidade
direta pela educação primária e média, descentralizando um “sistema” que, de fato, não existia.
A Constituição de 1824 deu respaldo legal ao “município”, embora sua atuação fosse
inviabilizada, na prática, pela ausência de mecanismos de dotação financeira. Assim, até
recentemente, predominou, no país, uma gestão centralizada da educação, dentro de um
contexto histórico marcado por avanços e recuos no que tange à concentração ou
desconcentração do poder público (Sari, 1999) (VERHINE, 1999, p. 132).
A Constituição de 1988 propiciou uma série de estímulos à descentralização.
Reconheceu, pela primeira vez, a autonomia do sistema municipal de ensino, que deixou de ser
subordinado às agências dos governos estaduais, e delegou às autoridades estaduais e
municipais o controle de fontes importantes de receita previamente gerenciadas pelo governo
federal (VERHINE, 1999, p. 134). Segundo Gomes (2009), em síntese, há três tipos de
diretrizes nacionais utilizadas pelo governo central que objetivam produzir um ordenamento
nacional na provisão dos serviços: normas que restringem a liberdade de gasto dos governos
subnacionais; normas que definem responsabilidades ou competências dos entes da federação
com relação à provisão e à gestão de determinadas políticas públicas; ou normas que criam
incentivos para que os governos subnacionais passem a assumir a responsabilidade de prover
políticas, especialmente as de cunho social. A contra partida necessária é a diminuição da
autonomia decisória dos governos subnacionais com relação às formas de alocação de recursos
públicos e/ou de prioridades de políticas. No entanto, a simples definição desses marcos legais
não é suficiente para garantir a provisão dos serviços pelos governos subnacionais.
Ao optar por um determinado formato de financiamento, o poder
público está, mesmo que não explicitamente, pressupondo e implementando
as condições que permitam que seja alcançado certo padrão de qualidade para
educação ofertada. No Brasil, até o momento, o padrão de qualidade está
diretamente relacionado aos recursos mínimos disponibilizados pela
vinculação constitucional. Se é indiscutível que a política de vinculação tem
sido elemento fundamental para impedir um sucateamento, ainda maior, dos
sistemas públicos de ensino, pois, nos momentos em que esta vinculação foi
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retirada, os gastos com educação despencaram, é evidente também que a
adoção de tal medida, por si só, não garante uma escola de qualidade (PINTO;
ADRIÃO, 2006, p. 42).

Assim, em seu art. 214, a Constituição Federal de 1988 também define que a lei
estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o
sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas. A partir desta premissa, surgem os programas e indicadores
da educação básica no Brasil.
O Decreto Presidencial n° 6.094, de 24 de abril de 2007, dispôs sobre a implementação
do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação pela União em regime de colaboração
com os Municípios, Distrito Federal, Estados e sociedade civil mediante programas e ações de
assistência técnica e financeira, com o intuito de promover uma mobilização social em prol da
melhoria da qualidade da educação básica. Em seu art. 3°, Parágrafo único, estabelece que o
IDEB será o indicador objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo
de adesão ao Compromisso.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo MEC a partir
de estudos elaborados pelo INEP para avaliar o nível de aprendizagem dos alunos. Tomando
como parâmetros o rendimento dos alunos (pontuação em exames padronizados obtida no final
das 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª do ensino médio) nas disciplinas Língua Portuguesa
e Matemática e os indicadores de fluxo (taxas de promoção, repetência e evasão escolar),
construiu-se uma escala de zero a 10. Aplicado esse instrumento aos alunos em 2005, chegouse ao índice médio de 3,8. À luz dessa constatação, foram estabelecidas metas progressivas de
melhoria desse índice, prevendo-se atingir, em 2022, a média de 6,0, índice obtido pelos países
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que ficaram entre
os 20 com maior desenvolvimento educacional do mundo (SAVIANI, 2007, p. 1234).
De acordo com Fernandes e Gremaud (2009), os chamados programas de accountability
educacional diferem em uma série de aspectos. Entretanto, alguns elementos comuns podem
ser destacados:
1. Ênfase no aprendizado dos alunos, o qual pode ser aferido por testes padronizados. Os
indicadores para accountability podem incluir outras informações (e.g. frequência, evasão e
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alguma medida da qualidade e quantidade dos insumos escolares), mas o destaque é dado aos
resultados dos testes padronizados.
2. Professores, diretores e gestores são corresponsáveis pelos resultados de seus estudantes e,
assim, eles devem, ao menos em parte, responder pelo desempenho dos estudantes nos exames.
3. Presença de um sistema de incentivos para que os responsáveis pela educação dos estudantes
moldem suas ações com o objetivo de que seus alunos obtenham bons resultados nos exames.
Esse sistema de incentivos envolve, necessariamente, a publicidade dos resultados dos testes
por unidade de accountability (sistemas educacionais, escolas e, em alguns casos, até por
professores individuais). O sistema de incentivos pode conter, ou não, prêmios e punições
atrelados aos resultados dos alunos.
Os resultados de aprendizagem dos estudantes apurados no Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb), que consiste na aplicação pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) de questionários de Língua Portuguesa e Matemática
por meio da Prova Brasil aos alunos da educação básica que associados às taxas de aprovação,
reprovação e abandono apuradas pelo Censo Escolar constituem o IDEB. Enquanto o Saeb
reflete os níveis de aprendizagem, o IDEB é considerado como um indicador de qualidade
educacional em que são estipuladas metas para sua melhoria ao longo dos anos.
As metas projetadas são diferenciadas para cada unidade, rede e escola. Elas são
apresentadas bienalmente, desde 2007 até 2021, de modo que os estados, municípios e escolas
deverão contribuir em conjunto para que o Brasil atinja a meta 6,0 em 2022 – o mesmo patamar
educacional da média dos países participantes da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) (INEP, 2015)1. A adesão à participação do Saeb por
parte das Secretarias de Educação é voluntária, sendo que os resultados das escolas participantes
são amplamente divulgados e acessíveis por qualquer cidadão de forma contextualizada no
portal do Inep através do Boletim da Escola. Da mesma forma, o acesso ao IDEB dos resultados
e metas por escola, Estados, regiões e Municípios são disponibilizados também no site do Inep.
Conforme a Nota Técnica n° 1 do Inep, os indicadores educacionais como o IDEB são
desejáveis por permitirem o monitoramento do sistema de ensino do País. Sua importância, em
termos de diagnóstico e norteamento de ações políticas focalizadas na melhoria do sistema
educacional, está em:

1

Fonte: http://inep.gov.br/consulta-ideb.
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a) detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa performance em termos
de rendimento e proficiência;
b) monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou redes de
ensino.
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3. ANÁLISE DOS DADOS
A descrição da capacidade burocrática da educação básica do Estado de Goiás neste
trabalho foi fomentada pelo êxito alcançado pelo Estado na superação das metas estipuladas no
IDEB para o ano de 2017, nos níveis fundamentais I, II e Ensino Médio, conforme o ranking
nacional descrito na Tabela 2. O Inep, por meio da Nota Técnica n° 2, apresenta a metodologia
utilizada no estabelecimento das metas intermediárias, a partir de 2007, para o Brasil, Estados,
Municípios e Escolas, a cada dois anos, com a meta final para 2021. As premissas assumidas
para as projeções do IDEB foram que suas trajetórias têm o comportamento de uma função
logística e devem contribuir para a redução das desigualdades em termos de qualidade
educacional, e que o esforço de cada rede de ensino seja a partir de metas individuais
diferenciadas para o alcance da meta estipulada no tempo adequado. No caso em tela, as metas
e índices alcançados do IDEB pelo Estado em 2017 constam na Tabela 3:
Tabela 2 – Ranking Nacional do IDEB 2017- Educação básica- rede pública estadual
Classificação em ordem decrescente por resultado do IDEB 2017 das Unidades da
Federação
Ensino Fundamental-Anos Iniciais
Meta

Resultado

Ceará

4,9

6,7

Goiás

5,6

6,6

São Paulo

6,1

6,5

Minas Gerais

6,4

6,5

Paraná

6,5

6,3

Ensino Fundamental-Anos Finais
Meta

Resultado

Goiás

4,8

5,2

Rondônia

4,7

4,9

São Paulo

5,3

4,8

Santa Catarina

5,5

4,8

Acre

5,0

4,7
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Classificação em ordem decrescente por resultado do IDEB 2017 das Unidades da
Federação
Ensino Médio2
Meta

Resultado

Goiás

4,2

4,3

Espírito Santo

4,4

4,1

Pernambuco

4,0

4,0

Rondônia

4,3

3,8

Ceará

4,3

3,8

Fonte: MEC/Inep atualizado em 07 de junho de 2019

Tabela 3 - Metas e Índices de Desenvolvimento da Educação Básica em 2017-Rede
Estadual
Etapas

Brasil
Projeções

Goiás
Resultados

Projeções

Resultados

Ensino
Fundamental
Regular-Anos
Iniciais

5,2

5,5

5,6

6,6

Ensino
Fundamental
Regular-Anos
Finais

4,7

4,4

4,8

5,2

Ensino Médio
Regular

4,4

3,5

4,2

4,3

Fonte: MEC/Inep atualizado em 07 de junho de 2019.

Destaca-se que os dados apresentados na Tabela 3 referem-se aos resultados da Rede
Estadual (escolas urbanas da rede estadual) do Estado de Goiás nas três etapas de ensino, pois
de acordo com a Nota Informativa do IDEB 2017, têm-se os resultados nas categorias: Total
(escolas públicas urbanas e escolas privadas urbanas); Rede Pública (escolas urbanas públicas);

2


Apenas dois estados alcançaram a meta de 2017, Pernambuco e Goiás.
Maiores IDEBs do país em 2017.
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Rede Estadual (escolas urbanas da rede estadual) e Rede Privada (escolas urbanas da rede
privada).
Na edição de 2017, o Inep aplicou a Prova Brasil entre os dias 23/10 a 03/11/17, sendo
que os resultados do IDEB sempre são apresentados no ano subsequente. As variáveis
apresentadas para análise da capacidade burocrática da educação básica do Estado de Goiás são
inerentes à 2018 em função de os dados mais recentes da Pesquisa de Informações Básicas
Municipais-MUNIC na área da educação serem desse ano. A pesquisa que antecede é de 2015,
o que prejudicaria uma avaliação mais precisa. A Pesquisa de Informações Básicas Municipais
- MUNIC é um levantamento pormenorizado de registros administrativos sobre a estrutura, a
dinâmica e o funcionamento das instituições públicas municipais, em especial a prefeitura,
compreendendo, também, diferentes aspectos das políticas públicas setoriais sob
responsabilidade dessa esfera de governo (IBGE, 2018).
As escolas exclusivamente de Educação Profissional, de Educação de Jovens e Adultos,
de Educação Especial, de Ensino Médio Norma/Magistério, bem como aquelas com menos de
10 alunos nas etapas avaliativas e com o número de alunos participantes do SAEB 2017 abaixo
de 80% dos alunos matriculados na etapa avaliativa não possuem IDEB 2017 calculado,
conforme a Nota Informativa do IDEB 2017. No entanto, segundo o Resumo Técnico do IDEB
2005-2017, publicado pelo INEP, em 2017, houve a participação de 241 municípios na etapa
dos anos iniciais do ensino fundamental, 244 na de anos finais do ensino fundamental e 245 na
etapa do Ensino médio num total de 246 municípios presentes no Estado de Goiás.
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3.1 CAPACIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Os dados inerentes ao nível de escolaridade e formação acadêmica demonstram que
83,79% dos docentes da educação básica possuem ensino superior, dentre os quais 95,44% são
de graduação com licenciatura, o que significa que a maioria dos docentes com graduação
possuem formação específica para o exercício da docência no ensino fundamental e ensino
médio, e 40,23% possuem especialização. Ressalta-se que os dados englobam toda a rede de
docentes da educação básica, não havendo a distinção por esferas administrativas ou rede
pública e privada. No entanto, isso não impede que seja avaliada a habilidade técnica de
docentes da rede estadual, pois a formação acadêmica específica é pré-requisito para o ingresso
de docentes na rede pública. Os dados estão demonstrados nas Tabela 4 e 5, a seguir:

Tabela 4 – Número de Docentes da Educação Básica: Escolaridade e Formação
Acadêmica

Total de
Docentes

Escolaridade e Formação Acadêmica
Ensino
Ensino
Graduação
Fundamental
Médio
Total3
Com
Licenciatura4

Sem
Licenciatura

63.601

110

10.200

53.291

50.863

2.428

100%

0,17%

16,04%

83,79%

95,44%

4,56%

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica de 2018.

Tabela 5 - Número de Docentes da Educação Básica com Pós-Graduação
Total

Pós-Graduação
Especialização

Mestrado

Doutorado

53.291

21.439

1.501

352

100%

40,23%

2,82%

0,66%

Fonte: INEP/Sinopse Estatística da Educação Básica de 2018

3

No total da graduação, os docentes são contados uma única vez, independente de possuírem mais de um curso de
graduação.
4
Inclui cursos de complementação pedagógica.
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Na tabela 6, verifica-se que na rede pública a nível estadual, o Estado de Goiás apresenta
um quadro de 20.469 docentes (efetivos, contratos temporários, terceirizados e CLT) e
independente se tal quantidade atende ou não a demanda da rede pública da educação básica,
enfatiza-se que 50,05% são concursados e 49,39% são temporários. A porcentagem apresentada
na tabela refere-se ao total de docentes da rede pública estadual do ensino básico do Estado
considerando o número de docentes da Educação Básica de toda a rede pública do Estado de
Goiás, indicando que dos 35.067 docentes concursados, 29,21% (10.245 docentes) pertencem
à rede estadual do Estado de Goiás e detém a maioria dos vínculos por contrato temporário
67,18% (10.109 docentes do total de 15.047), terceirizado 68,18 % (45 docentes do total de 66)
e celetista 66,66% (70 docentes do total de 105). Isso sugere que no ambiente escolar há uma
maior rotatividade de docentes, o que pode incidir diretamente na capacidade de gestão, e uma
desvalorização da carreira, visto que a melhoria do plano de carreira, cargos e salários dos
servidores efetivos fica fragilizada.

Tabela 6 - Número de Docentes da Educação Básica da Rede Pública: tipo de vínculo e
dependência administrativa
Número de Docentes da Educação Básica da Rede Pública
Total5

Nível Estadual

% Correspondente

Concursado/efetivo/estável

35.067

10.245

29,21%

Contrato temporário

15.047

10.109

67,18%

Contrato terceirizado

66

45

68,18%

Contrato CLT

105

70

66,66%

Tipo de Vínculo e Dependência
Administrativa

Fonte: IBGE/ Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC 2018

Em se tratando dos diretores das escolas da rede estadual de ensino, o tipo de nomeação
mais comum é por indicação, correspondendo a 69,51%, o que pode viabilizar interferências
de natureza política na gestão escolar e destoantes da finalidade de políticas públicas
educacionais em curso. A nomeação por eleição é de 38,21 %. Recentemente, em junho de
2018, foi aprovada a Lei Estadual n° 20.115 que dispõe sobre o processo de escolha
democrática de diretor de unidade escolar da rede pública estadual da educação básica, tendo

5

Total refere-se à rede pública a nível federal, estadual e municipal.
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como um dos princípios a gestão democrática das unidades escolares. Os dados acima constam
na Tabela 7:
Tabela 7 – Diretores da rede estadual de ensino: tipo de nomeação

Concurso
Público6
1,22%

Diretores da rede estadual de ensino
Tipo de nomeação
Livre
Indicação
Eleição
Processo
7
Nomeação
Seletivo
100%

69,51%

38,21%

1,22%

Outro

2,03%

Fonte: IBGE/ Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC 2018

6
7

Concurso Público (para carreira de diretor escolar constituída por cargo público específico de diretor escolar).
Livre nomeação (para cargo ou função comissionada).
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3.2 CAPACIDADE POLÍTICO-RELACIONAL
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, estabelece normas para uma gestão democrática nos sistemas de ensino assegurando a
participação da sociedade civil e da comunidade escolar nas deliberações e decisões no ensino
público e privado. Essa participação se dá por meio dos Conselhos na área da educação, que
conforme os dados da Tabela 8, estão presentes em 95,12% dos municípios do Estado de Goiás.
No entanto, em relação à frequência de reuniões desses Conselhos nos últimos 12 meses dos
244 municípios, em um intervalo de 0 a 55 reuniões, 20,08 % não realizaram nenhuma reunião,
43,03% realizaram no máximo 8 reuniões, e 36,88% realizaram mais de 8 reuniões no período
citado, de acordo com a Tabela 9. Portanto, há instituído em quase todos os municípios
Conselhos na área da educação, no entanto, percebe-se que há uma discreta atividade se
ponderarmos que há políticas públicas educacionais em que a prestação de contas é mensal, por
exemplo.

Tabela 8 - Existência de Conselhos na área da Educação
Existência de Conselhos na área da Educação
Presente

Ausente

Total de
municípios

Quantidade

234

12

246

% correspondente

95,12%

4,88%

100%

Fonte: IBGE/ Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC 2018

Tabela 9 - Conselhos na área da Educação: frequência de reuniões nos últimos 12 meses
Frequência de reuniões nos últimos 12 meses
Total

% correspondente

Nenhuma

49

20,08%

De 1 a 8 reuniões

105

43,03%

Acima de 8 reuniões

90

36,88%

Total de municípios

244

100%

Fonte: IBGE/ Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC 201


O intervalo de dados correspondente é de 0 a 55, média de reuniões de 8,43 em cada 12 meses e mediana
de 5,5. Foram desconsiderados dois municípios com quantidade de 150 e 170 reuniões no período avaliado,
sendo destoante dos demais.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar os dados das variáveis descritas neste trabalho, conclui-se que o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica de 2017, alcançado pelo Estado de Goiás na rede
estadual, ocorreu em meio a uma considerável profissionalização dos docentes no que tange à
qualificação técnica com um elevado índice de contratação de docentes por contrato, isto é, um
vínculo instável, e que apesar da presença quase que integral de Conselhos na área da educação
em todo o Estado, a participação social é discreta em relação à frequência das reuniões dos
Conselhos em 12 meses. Na escolha dos gestores das unidades escolares, a nomeação por
indicação foi predominante.
Sendo assim, a princípio, a estrutura burocrática e o padrão de relação entre Estado e
sociedade civil na área educacional justificaria parcialmente o êxito do Estado de Goiás no
IDEB de 2017. A instabilidade no tipo de vínculo remete a ideia de baixa capacidade técnicoadministrativa, pois quanto mais frágil maior a rotatividade de docentes, menor a capacidade
de implementação de políticas públicas e gestão, mais incoerente e ineficiente são as ações
governamentais e maior a dificuldade em dar continuidade no trabalho desenvolvido. Por outro
lado, a profissionalização é um fator essencial no desenvolvimento e execução das ações
governamentais. A nomeação de diretores por indicação desconsidera a vontade da comunidade
escolar e local na escolha de um gestor que os representa, o que dificulta uma gestão mais
democrática e participativa. Já a presença de Conselhos da educação ativos remete à ideia de
legitimidade e transparência na gestão pública, permitindo um controle horizontal e
participativo das políticas públicas. A capacidade político-relacional também permite o
conhecimento das peculiaridades do contexto local ao estabelecer vínculos com a comunidade,
fazendo com que o desenho de determinada política pública se adeque àquela realidade.
Partindo da hipótese weberiana, a qual associa a capacidade administrativa à efetividade
da atuação estatal, o presente trabalho demonstra que ela pode ser falha em determinadas
políticas-públicas. Da mesma forma, Satyro (2016), ao analisar a capacidade estatal dos
municípios brasileiros na área da assistência social, verificou que o tipo de vínculo não gera um
diferencial na capacidade de gestão municipal e nem na taxa de execução financeira, além de a
implementação de serviços sociais nos municípios não depender da capacidade burocrática
instalada. Isso sinaliza que nas avaliações de políticas públicas, nem sempre a capacidade
burocrática é uma condição ou requisito para o bom desempenho da gestão pública.
Quanto às políticas públicas na área da educação, especificamente a educação básica, a
avaliação da qualidade do ensino envolve demais variáveis tão relevantes quanto as variáveis
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que descrevem a capacidade estatal, como parte estrutural, acessibilidade, disponibilidade de
material didático de qualidade, a própria didática de ensino, a condição psicossocial do aluno,
dentre outros. O presente trabalho abre possibilidades de estudos futuros e pontuais visando
analisar o quanto as capacidades técnico-administrativa e político-relacional podem contribuir
e estar relacionadas aos programas de accountability para avaliação da qualidade da educação
pública.
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