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CUSTO ALUNO QUALIDADE

Ana Valeska Amaral  Gomes

O presente documento tem a finalidade de atualizar um trabalho
elaborado sobre o tema custo aluno qualidade em 2006, com base em estudos e simulações
realizadas por entidades e pesquisadores da área de educação. O assunto está inserido de alguma
forma nas normas mais relevantes da área - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Plano
Nacional de Educação, FUNDEF e FUNDEB, e vem se consolidando como demanda da
sociedade a partir da baixa qualidade do ensino público no País, verificada em exames nacionais e
internacionais.

I – MARCO LEGAL

A Constituição Federal, bem como a Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e a Lei nº 10.172/2001, que institui o Plano Nacional de Educação,
fazem referência ao dever do Estado em garantir padrões mínimos de qualidade de ensino. (C.F.,
artigo 206, inciso VII)

A LDB, em seu artigo 4º, inciso IX, define padrões mínimos de
qualidade de ensino como “a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”. Mais adiante esclarece:

“Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino
fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino
de qualidade.

Parágrafo único: O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela
União ao final de cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando
variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino.”

Assim, temos duas palavras chaves: custo e qualidade a serem
combinados e aplicados por aluno do sistema público de ensino como parâmetro para a oferta de
um padrão mínimo de oportunidades. Mas o que é qualidade? E quanto custa uma escola de
qualidade? Essas não são perguntas fáceis de responder e fontes de dissensos na área educacional,
que, aliadas às restrições de ordem econômica do Estado brasileiro, retardaram avanços neste
tema. Pouco se fez, e ainda menos se discutiu junto à sociedade o significado do chamado  “custo
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aluno qualidade” ou CAQ, e suas implicações políticas, financeiras e técnicas para a educação
pública do país.

Tanto a LDB como o PNE dão parâmetros do que se espera de uma
escola de qualidade. Cito, a seguir, alguns exemplos:

a) Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional

“Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar
relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições
materiais do estabelecimento.”

“Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o
período de permanência na escola.

.......
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo

integral, a critério dos sistemas de ensino.”
“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades

especiais:
......
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns”;

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira
do magistério público:

......
III – piso salarial profissional;
......
V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga

de trabalho”;

b) Lei nº 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação

A – Objetivos e metas na educação infantil

 A.1 “Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infra-estrutura
para o funcionamento adequado das instituições de educação infantil (creches e pré-escolas)
públicas e privadas, que, respeitando as diversidades regionais, assegurem o atendimento das
características das distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo quanto a:
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 espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o
espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento sanitário;

 instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças;

 instalações para o preparo e/ou serviço de alimentação;

 ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades,
conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da educação infantil, incluindo o repouso, a
expressão livre, o movimento e o brinquedo;

 mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos;

 adequação às características das crianças especiais.”

B - Objetivos e metas na educação fundamental

B.1 Sobre infra-estrutura

São incluídos tópicos como: espaços para esporte, biblioteca, informática
e equipamento multimídia.

B.2 Sobre materiais didático-pedagógicos

O Poder Público deve prover literatura, textos científicos, obras básicas
de referência e livros didático-pedagógicos de apoio ao professor.

B.3 Sobre escola em tempo integral

Ampliação progressiva da jornada para abranger um período de pelo
menos sete horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número suficiente.

C – Objetivos e metas no ensino médio

C.1 – Sobre formação de professores

“Assegurar, em cinco anos, que todos os professores do ensino médio possuam
diploma de nível superior, oferecendo, inclusive, oportunidades de formação nesse nível
de ensino àqueles que não a possuem.”

C.2 – Sobre infra-estrutura

O Poder Público deve prover, dentre outros, laboratórios de ciências e
bibliotecas atualizadas. Deve também assegurar que, em cinco anos, pelo menos 50% e, em dez
anos, a totalidade das escolas disponham de equipamento de informática para modernização da
administração e para apoio à melhoria do ensino e da aprendizagem.
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D – Para todos os níveis de ensino da educação básica, o PNE determina
que sejam elaborados, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de infra-estrutura

II – O FUNDEF E O VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO

A Lei nº 9.424, de 1996, que criou o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF, estipulou que o valor mínimo anual gasto
por aluno “nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula
total do ensino fundamental no ano anterior”, e determinou que  deveria haver uma diferenciação
de custo por aluno, segundo os níveis de ensino e tipos de estabelecimento, distinguindo os dois
segmentos do ensino fundamental (1ª a 4ª; 5ª a 8ª), a educação especial e a educação no campo.
(Arts. 6º, §1º e  2º, § 2º)

Para os ajustes progressivos do valor mínimo anual por aluno, previsto
na legislação do FUNDEF, deveria ser considerada a correspondência com um padrão de
qualidade de ensino definido nacionalmente. Para tanto, os critérios elencados foram:

“Art. 13 ...................
I – estabelecimento do número mínimo e máximo de alunos em sala de aula;
II – capacitação permanente dos profissionais de educação;
III – jornada de trabalho que incorpore os momentos diferenciados das

atividades docentes;
IV – complexidade de funcionamento;
V – localização e atendimento da clientela;
VI – busca do aumento do padrão de qualidade do ensino.”

A Emenda Constitucional nº 14, em 1996, que modificou os artigos 34,
208, 211 e 212 da C.F. e deu nova redação ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, previa que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão
progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir
um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido
nacionalmente.

Desta forma, o valor mínimo anual por aluno do FUNDEF deveria
obedecer a dois tipos de critérios:

a) Nos primeiros cinco anos, entre 1996 e 2001, o valor referencial
deveria basear-se na relação entre o montante de recursos formadores do Fundo e o número de
matrículas, ou seja, a conjuntura fiscal determinaria o gasto por aluno. (Tabela 1)
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b) No segundo período, de 2002 a 2006, o valor mínimo deveria
corresponder ao custo aluno qualidade, observados os parâmetros legais já citados aqui mais
aqueles definidos nacionalmente.

Os valores mínimos fixados pelo Governo Federal para o FUNDEF
foram:

TABELA 1 – VALORES MÍNIMOS FUNDEF – 1997 A 2006

Valor Mínimo (em R$1,00)

Ano 1ª a 4ª séries 5ª a 8ª série e Ed.

Especial

Ato Legal

1997 300,00 300,00 Art. 6º, § 4º, Lei 9.424/96

1998 315,00 315,00 Dec. 2.440, 23/12/1997

1999 315,00 315,00 Dec. 2.935, 11/01/1999

2000 333,00 349,65 Dec. 3.326, 31/12/1999

2001 363,00 381,15 Dec. 3.742, 01/02/2001

2002 418,00 438,90 Dec. 4.103, 24/01/2002

2003
446,00

462,00

468,30

485,10

Dec. 4.580, 24/01/2003

Dec. 4.861, 20/10/2003

2004
537,71

564,63

564,60

592,86

Dec. 4.966, 30/01/2004

Dec. 5.299, 07/12/2004

2005 620,56* 651,59* Dec. 5.374, 17/02/2005

2006 682,60* 716,73* Dec. 5.690, 03/02/2006
Fonte: www.planalto.gov.br/legislacao
* Valores para escolas urbanas

Em março de 2003, um Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MEC
nº 71, de 27/01/2003, com o objetivo de estudar e apresentar propostas relacionadas à fixação do
valor mínimo nacional por aluno/ano do FUNDEF. apresentou as seguintes conclusões no
relatório final1:

                                                          
1 Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MEC nº 71, de 27/01/2003 e nº 212, de 14/02/2003.
http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=section&id=11&Itemid=200
Ver FUNDEF no www.mec.gov.br/seb .
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a) O diferencial de custos estabelecido em 5% entre o segmento de 1ª a
4ª série e para o da 5ª a 8ª e Educação Especial “não foi respaldado por um necessário e criterioso
estudo de custos que pudesse justificá-lo”;

b) As duas pesquisas contratadas junto à Fundação Economia de
Campinas – FECAMP, da Universidade Estadual de Campinas, cuja finalidade era subsidiar a
definição de custos alunos diferenciados, não resultaram em análises seguras das diferenças, “seja
em relação ao custo aluno entre a 1ª a 4ª série e a 5ª a 8ª, seja no custo entre escolas rurais e
urbanas”. Nesses estudos, nem a educação especial, e tampouco o custo aluno qualidade foram
levantados, conforme demanda a legislação;

c) Sob as contestações da sociedade civil organizada, TCU e Ministério
Público acerca do critério de fixação do valor mínimo fixado pelo Poder Executivo Federal, o
relatório informa “[a] fixação do valor mínimo nacional por aluno/ano para 2003, vem sendo
realizada sem a integral observância dos critérios que orientam sua definição, tanto no que diz
respeito à diferenciação de valores, de forma compatível com os custos praticados entre a 1ª e 4ª
séries, a 5ª e a 8ª, a Educação Especial e o ensino rural, quanto no que se refere à metodologia de
cálculo que recomenda a observância do valor médio nacional como limite mínimo”;

d) E, por fim, indica a necessidade de pesquisas para identificar o custo
aluno qualidade do ensino, “tendo em vista sua adoção como referencial mínimo a ser observado
para fins de repasses dos recursos do FUNDEF”.

III – O FUNDEB E O PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE

As informações a respeito da legislação do FUNDEF foram aqui
mantidas a título de registro do percurso histórico do tema “custo aluno qualidade” e para
reconhecimento de que não foi a falta de previsão legal que impediu a adoção da proposta como
política governamental nos últimos anos. Como se sabe, desde 2007, a educação pública brasileira
conta com um mecanismo de financiamento mais amplo, abrangendo toda a educação básica.

A aprovação da Emenda Constitucional nº 53, de 2006, que instituiu o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  e de Valorização dos
Profissionais da Educação, o Fundeb, suprimiu a referência a custo aluno qualidade. No texto
constitucional em vigor inscreveu-se “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir padrão
mínimo definido nacionalmente”.
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O valor anual mínimo por aluno, tal como acontecia no Fundef, foi
mantido, mas desta vez determinado por fórmula de cálculo,  a ser definida na regulamentação.
Ante as incertezas da inserção de milhões de novas matrículas no mecanismo de financiamento,
assegurou-se por um lado uma complementação mais significativa por parte da União (10% do
total do Fundo a partir do 4º ano de vigência) e, de outro, a irredutibilidade e correção dos valores
referentes ao aluno do ensino fundamental praticado em 2006.

Na Lei nº 11.494, de 20/06/2007, que regulamentou o Fundeb,
assegurou a participação popular e da comunidade educacional no processo de definição do
padrão nacional de qualidade referido na Emenda Constitucional 53.

De fato, o desafio de definir referenciais de custo aluno qualidade são
enormes - mas não intransponíveis, como se verá a seguir – e podem ganhar uma dimensão
diferenciada se a sociedade estiver mobilizada para discutir que “padrão mínimo” a escola pública
brasileira deve ter. De que mínimo estamos falando e quanto custa? A lógica do governo sempre
foi e será articulada a partir da limitação dos recursos e da pressão de múltiplas e legítimas
demandas. Cabe àqueles que acreditam na educação como direito humano, como fator de
desenvolvimento e como mecanismo de inclusão sócio-econômica exigir que ela avance e esteja
na pauta de nossos representantes e dos agentes responsáveis por políticas públicas.

IV – CUSTO ALUNO QUALIDADE

Um passo importante, iniciado a partir do Fundef e aprofundado com o
advento do Fundeb, foi o reconhecimento de que os diferentes níveis, etapas e modalidades de
educação apresentam custos diferenciados – caracterizado nas ponderações fixadas a partir de
coeficientes que variam de 0,7 a 1,3 (Lei nº11.494/2007)2. Características como tamanho da
jornada escolar, relação adequada aluno/professor e salas com recursos especializados (no caso da
educação especial) influenciam os valores per capita.

Outro avanço foi a compreensão de que qualidade é um conceito
socialmente construído. Não é possível ter uma definição única do que seja um padrão de
qualidade, mas, sem dúvida, é possível construir consensualmente um patamar mínimo sobre o
qual deve se assentar o processo educacional de qualquer cidadão.

Neste sentido, discutir um valor mínimo a ser gasto por aluno, no Brasil,
é pertinente em função da baixa eficiência dos sistemas de ensino (que se reflete em taxas altas de
repetência e evasão), dos resultados ruins de aprendizagem dos alunos (demonstrados nos índices
de proficiência em Português e Matemática do Saeb e do Prova Brasil e, mais recentemente, na
alfabetização deficiente dos alunos de 8 e 9 anos, como aponta o Provinha Brasil), e, sobretudo,
                                                          
2 Uma Comissão Intergovernamental de Financiamento (prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 11494/2007) é responsável por fixar
as ponderações aplicáveis às diferentes etapas, modalidades e estabelecimentos de ensino de educação básica.
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na baixa eqüidade dos sistemas, nos quais recebe uma educação pior quem mais precisa de uma
formação escolar de qualidade.

Além das desigualdades regionais, a discussão sobre a distribuição dos
fundos públicos deve ser considerada na abordagem sobre custo aluno/ano. No Fundeb, é
grande a disparidade entre os valores anuais por aluno das séries iniciais do ensino fundamental
urbano (considerado coeficiente base). Em 2009, o menor valor (R$1.350,093) representava
menos da metade do maior (R$2.890,08, em Roraima).

Uma das primeiras tentativas de estimar o custo aluno qualidade,
produzida no âmbito do MEC, pode ser encontrada no Relatório do Grupo de Trabalho sobre
Financiamento da Educação, consolidado pelo pesquisador José Marcelino de Rezende Pinto
(Brasil, 2001).

No Relatório, declara-se “com menos de R$1.000/aluno-ano dificilmente
é possível construir uma escola de qualidade, mesmo considerando as diferenças regionais” e
apresenta-se uma estimativa de gasto para custeio de uma escola de ensino fundamental de
qualidade para 600 alunos. O custo aluno-ano hipotético seria de R$1.799,86 para classes de 25
alunos no segmento de 1ª a 4ª e de 35 alunos no de 5ª a 8ª , sendo a jornada escolar em período
integral, conforme mostrado na Tabela 2.

                                                          
3 Presente em nove estados: AL,AM,BA, CE, MA, PA,PB, PE, PI, conforme Portaria Interministerial nº 221, de
10/03/2009.
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TABELA 2 – ESTIMATIVA DE GASTO HIPOTÉTICO DE UMA ESCOLA DE ENSINO

FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
(Extraída do Relatório sobre Financiamento da Educação. In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v.82, n.200/201/202, p.117-136,
jan/dez 2001.)

Número de alunos: 600
Número de Classes: 20
Alunos/classes: 1ª a 4ª séries/25; 5ª a 8ª série/35
Jornada do aluno: 8h-15h (jornada integral)
Jornada do professor: 7h30-16h

Nº Custo unitário Custo total/ano Custo aluno/ano % do total
Custos em sala de aula
Professores 20 2.400 639.840 1.066,40 59,2
Auxiliar (estagiário) 60 240 57.600 96,00 5,3
Material didático (kit) 600 30 18.000 30,00 1,7
Equipamento 10.000 16,67 0,9
Subtotal 725.440 1.209,07 67,2
Custos no âmbito da escola
Administração geral
Direção 1 3.000 39.990 66,65 3,7
Secretaria 1 1.500 19.995 33,33 1,9
Vigilância 2 1.000 26.660 44,43 2,5
Limpeza 2 1.000 26.660 44,43 2,5
Subtotal 113.305 188,84 10,5
Suporte pedagógico
Coordenação pedagógico 1,0 2.000 26.660 44,43 2,5
Psicólogo 0,5 2.000 13.330 22,22 1,2
Supervisor de recreio 2 400 10.664 17,77 1,0
Bibliotecário 1 2.000 26.660 44,43 2,5
Subtotal 77.314 128,86 7,2
Operação e manutenção
Água/luz/telefone 12 meses 1.800 21.600 36,00 2,0
Conservação predial 12 meses 500 6.000 10,00 0,6
Manutenção equipamentos 12 meses 300 3.600 6,00 0,3
Subtotal 31.200 52,00 2,9
Alimentação
Merendeiras 2 1.000 26.660 44,43 2,5
Alimentos (refeições) 1.200 0,2 48.000 80,00 4,4
Subtotal 74.660 124,43 6,9
Custos na administração central
Formação profissional 20 200/professor 4.000 6,67 0,4
Administração e supervisão 5% do custo total 53.996 89,99 5,0
Subtotal 57.996 96,66 5,4
Total geral 1.079.915 1.799,86 100,0
Gasto por aluno-ano como % do PIB per capita (2003)

Fonte e elaboração: INEP/MEC Relatório do Grupo de Trabalho sobre Financiamento da Educação.
O estudo incluiu a construção de um cenário de demanda de recursos

para a melhoria progressiva no padrão de gasto aluno-ano, no período 2003-2011, considerando
as metas fixadas no Plano Nacional da Educação.  Pelos dados indicados, “o Brasil sairia de um
patamar de gastos de 4,3% do PIB (sem considerar inativos), em 2003, para atingir, em 2011, 8%
do PIB em gastos com educação pública, um índice não muito distante daquele constante do
PNE (que é de 7% do PIB), mas que foi vetado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso”.
(Tabela 3)
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TABELA 3 – RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS METAS DO PNE.

Nível e modalidade de ensino 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Creche (até 3 anos)
Matrículas no setor público (em mil) 756 1.208 1.730 2.689 2.959 3.256 3.583 3.943 4.339
Gasto/Aluno (% PIB per caputa) 15,53 16,50 17,53 18,63 19,80 21,03 22,35 23,75 25,23
Recursos financeiros (% PIB) 0,07 0,11 0,17 0,27 0,32 0,36 0,42 0,49 0,56
Gasto/Aluno (R$) 1.188 1.290 1.405 1.543 1.694 1.859 2.039 2.236 2.459
Recursos financeiros (R$ milhões) 898 1.557 2.431 4.150 5.012 6.052 7.306 8.818 10.671
Pré-Escola (4 a 6 anos)
Matrícula no setor público (em mil) 3.838 3.990 4.175 4.400 4.719 5.060 5.426 5.819 6.241
Gasto/Aluno (% PIB per capita) 11,83 12,57 13,35 14,19 15,08 16,02 17,02 18,09 19,22
Recursos financeiros (% PIB) 0,26 0,28 0,31 0,34 0,38 0,43 0,49 0,55 0,62
Gasto/Aluno (R$) 905 982 1.071 1.176 1.290 1.416 1.553 1.704 1.873
Recursos financeiros (R$ milhões) 3.474 3.919 4.470 5.173 6.089 7.165 8.429 9.913 11.691
Ensino Fundamental
Matrícula no setor público (em mil) 31.524 31.133 30.715 30.122 29.211 28.199 27.091 25.599 24.444
Gasto/Aluno (% PIB per capita) 11,83 12,57 13,35 14,19 15,08 16,02 17,02 18,09 19,22
Recursos financeiros (% PIB) 2,11 2,19 2,26 2,33 2,37 2,41 2,43 2,41 2,42
Gasto/Aluno (R$) 905 982 1.071 1.176 1.290 1.416 1.553 1.704 1.873
Recursos financeiros (R$ milhões) 28.538 30.580 32.883 35.410 37.695 39.931 42.083 43.609 45.788
Ensino Médio
Matrícula no setor público (em mil) 7.865 8.586 9.302 10.274 11.168 11.837 12.202 12.638 12.574
Gasto/Aluno (% PIB per capita) 12,41 13,43 14,53 15,71 17,00 18,39 19,89 21,52 23,28
Recursos financeiros (% PIB) 0,55 0,64 0,75 0,88 1,02 1,16 1,28 1,41 1,51
Gasto/Aluno (R$) 950 1.049 1.164 1.302 1.455 1.625 1.815 2.026 2.268
Recursos financeiros (R$ milhões) 7.472 9.011 10.832 13.374 16.247 19.236 22.147 25.609 28.520
Educação Superior
Matrícula no setor público (em mil) 965 1.213 1.470 1.697 1.921 2.142 2.360 2.576 2.779
Gasto/Aluno (% PIB per capita) 150,0 142,6 135,5 128,8 122,5 116,4 110,7 105,2 100,0
Recursos financeiros (% PIB) 0,82 0,97 1,10 1,19 1,27 1,33 1,37 1,41 1,43
Gasto/Aluno (R$) 11.480 11.143 10.865 10.673 10.481 10.290 10.098 9.907 9.745
Recursos financeiros (R$ milhões) 11.082 13.520 15.975 18.114 20.135 22.040 23.834 25.519 27.084
Educação Especial (EF)
Matrícula no setor público (em mil) 104 113 125 138 151 167 183 202 250
Gasto/Aluno (% PIB per capita) 23,66 25,14 26,71 23,38 30,16 32,04 34,05 36,18 38,44
Recursos financeiros (% PIB) 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05
Gasto/Aluno (R$) 1.811 1.964 2.141 2.351 2.581 2.832 3.107 3.407 3.746
Recursos financeiros (R$ milhões) 189 223 267 323 390 472 570 688 937
Alfabetização de Adultos
Matrícula no setor público (em mil) 4.006 4.006 4.006 4.006 - - - - -
Gasto/aluno (% PIB per capita) 5,91 6,28 6,68 7,10 - - - - -
Recursos financeiros (% PIB) 0,13 0,14 0,15 0,15 - - - - -
Gasto/Aluno (R$) 453 491 535 588 - - - - -
Recursos financeiros (R$ milhões) 1.813 1.967 2.144 2.355 - - - - -
EJA – Fundamental
Matrícula no setor público (em mil) 3.803 4.244 4.780 5.438 6.134 6.928 7.833 8.868 10.049
Gasto/Aluno (% PIB per capita) 11,83 12,57 13,35 14,19 15,08 16,02 17,02 18,09 19,22
Recursos financeiros (% PIB) 0,25 0,30 0,35 0,42 0,50 0,50 0,70 0,83 0,99
Gasto/Aluno (R$) 905 982 1.071 1.176 1.290 1.416 1.553 1.704 1.873
Recursos financeiros (R$ milhões) 3.443 4.169 5.117 6.393 7.915 9.810 12.168 15.106 18.824
EJA – Médio
Matrícula no setor público (em mil) 1.105 1.241 1.403 1.597 1.822 2.078 2.373 2.710 3.096
Gasto/Aluno (% PIB per capita) 12,41 13,43 14,53 15,71 17,00 18,39 19,89 21,52 23,28
Recursos financeiros (% PIB) 0,08 0,09 0,11 0,14 0,17 0,20 0,25 0,30 0,37
Gasto/Aluno (R$) 950 1.049 1.164 1.302 1.455 1.625 1.815 2.026 2.268
Recursos financeiros (R$ milhões) 1.050 1.302 1.634 2.079 2.650 3.378 4.306 5.491 7.023
Total necessário (% milhões) 57.959 66.249 75.754 87.371 96.133 108.084 120.843 134.752 150.537
Total necessário (% PIB) 4,29 4,74 5.21 5,75 6,06 6,52 6,97 7,44 7,95

Fonte: Simulação realizada pelo INEP/MEC
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Em 2004, um seminário internacional organizado pelo INEP/MEC
discutiu os resultados preliminares de estudos de casos realizados  nos estados do Acre, Goiás,
Pará, Piauí, Ceará, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, onde dez escolas de cada estado serviram de
campo de observação.

Os objetivos dos estudos eram: i) estimar a relação custo aluno padrão
das escolas públicas que apresentaram condições para a oferta de um ensino de qualidade; ii)
levantar e analisar os principais componentes do custo aluno-ano; e, iii) subsidiar o governo
federal no estabelecimento de referências do custo aluno-ano nos programas do MEC.

Em 2006, o INEP divulgou os resultados desse trabalho no seu sítio
eletrônico e por meio da publicação “Custos e condições de qualidade da educação em escolas
públicas: aportes de estudos regionais”, que  traz uma coletânea de textos sobre custo aluno-ano e
aspectos referentes à organização e gestão escolar4. O estudo é extremamente rico porque está
permeado das diferenças regionais e, ao mesmo tempo, fica patente o esforço dos pesquisadores
em encontrar uma linha comum que harmonize os dados coletados.

As escolas pesquisadas, que deveriam enquadrar-se na condição de
“oferecer condições para a oferta de um ensino de qualidade”, foram selecionadas a partir de uma
amostra que considerou:

 Infra-estrutura: serviços básicos, equipamentos pedagógicos, infra-
estrutura pedagógica, equipamentos básicos, infra-estrutura básica;

 Perfil do docente: taxa de docentes com formação superior;

 Perfil do aluno: taxa de aprovação e taxa de adequação idade/série;

 Perfil da oferta: número médio de horas-aula diárias e número
médio de alunos por turma.

Também foram considerados outros fatores, como estabelecimentos
premiados por sua gestão escolar ou fatores subjetivos, advindas do conhecimento e da
experiência dos pesquisadores sobre as redes pesquisadas.

A publicação informa que foram levantados tanto os custos correntes,
que dizem respeito à estrutura de funcionamento (tais como, pessoal, energia elétrica e água),
como de investimento realizado, expresso pelo valor dos bens de capital. Os custos foram
sintetizados em cinco grandes categorias: instalações, pessoal, material de consumo, equipamento
e material permanente, outros insumos.

Em seguida, são apresentados muito sucintamente alguns resultados desse
trabalho.

                                                          
4 www.publicacoes.inep.gov.br
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 No Ceará, o custo aluno/ano médio é de R$1.500,00 nas escolas
municipais (R$509,34) e estaduais (R$737,75). Nas federais, o custo é bem mais elevado,
chegando a R$5.768,71.

 Em Goiás, o menor custo aluno/ano foi de R$455,19 e o maior
ficou em R$4.933,96. Contudo, sete das 12 escolas pesquisadas localizam-se na faixa entre
R$800,00 e R$1.300,00.

 Em Minas Gerais, a variação do custo aluno/ano vai de R$845,00
a R$6.636,35. Das 14 escolas pesquisadas, cinco têm um custo inferior a R$1.000,00, noutras
cinco, o valor situa-se entre R$1.000,00 e R$2.000,00.

 No Pará, o menor custo aluno/ano foi de R$274,00 e o maior foi
de R$2.367,00. Lá, de uma amostra de nove escolas, cinco  apresentaram custo inferior a
R$1.000,00, duas um custo próximo a R$1.600,00 e em outras duas escolas o custo ficou acima de
R$2.000,00.

 No Paraná, nas 13 escolas pesquisadas o custo aluno/ano variou
de R$1.079,49 a R$6.878,70,  com uma média identificada de R$2.765,24. Excetuando-se uma das
escolas, que tem apoio privado no financiamento e número reduzido de alunos, a média cai para
pouco mais de R$1.500,00, aproximando mais da realidade das redes.

 No Piauí, o custo aluno/ano médio estimado foi de R$840,92,
valor esse influenciado pelo custo mais elevado de duas escolas rurais. A variação de custos esteve
entre R$347, 07 e R$2.108,64, mas sete das doze escolas que compõem a amostra apresentaram
custo inferior à média.

 No Rio Grande do Sul, das 11 escolas pesquisadas, cinco
apresentaram custos estimados na faixa de R$2.000,00 a R$3.000,00. O menor valor aluno/ano
foi de R$1.146,28 e o maior foi de R$6.937,06.

 Em São Paulo, os valores estiveram entre R$853,00 e R$5.022,97.
A amostra composta por 12 escolas apresentou a seguinte distribuição: duas escolas com custo
aluno/ano menor que R$1.000,00, três escolas variando entre R$1.000,00 e R$2.000,00, outras
três na faixa de R$2.000,00  e R$3.000,00, e quatro escolas com custo maior que R$3.000,00.

Importante destacar que o estudo do INEP ocupou-se de uma realidade
dada, isto é, dos processos e meios efetivamente ofertados pelas escolas para que os alunos
desenvolvam sua experiência educativa. Embora tenham sido selecionadas por se destacarem de
alguma forma em sua rede, algumas, por exemplo, não tinham cantina, quadra de esportes,
biblioteca, sala de televisão/vídeo, área livre para recreio, apresentavam baixa participação de
pais/comunidade escolar. Outra informação importante, não enfatizada aqui é a distinção de
custos entre esferas administrativas (federal/estadual/municipal) e localização (urbana/rural), e,
claro entre etapas e modalidades.
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A Campanha Nacional pelo Direito à Educação lançou, em 2007, uma
publicação com os resultados de um levantamento sobre custo aluno qualidade. O movimento
preferiu nomeá-lo de Custo Aluno Qualidade Inicial ou CAQI, numa clara indicação de que este é
o patamar mínimo  - e não o ideal - a que a comunidade educacional deve almejar.  É esperado
que o valor cresça à medida que se aprimorem as condições de funcionamento de uma escola no
Brasil. (Campanha, 2007)

Os autores do trabalho consideram que são quatro os  fatores que mais
impactam o cálculo do CAQi: i) tamanho da escola/creche; ii)jornada escolar; iii) relação
alunos/turma ou alunos/professor; iv) remuneração dos profissionais de educação, em especial
os docentes.

Do detalhamento metodológico, cabe destacar a distinção feita entre
custo de implantação e de manutenção, posto que aquele ocorre apenas uma vez e esse deve
programado e atualizado anualmente. As matrizes geradas mostraram que custos de implantação e
manutenção se equivalem, o que implica dizer que manter uma escola é como construí-la e
equipá-la todos os anos.

Para as quatro séries iniciais do ensino fundamental o valor apresentado
(R$1.724,00) está bem próximo daquele apresentado pelo estudo do MEC (R$1.799,86). Abaixo,
reproduzimos a síntese dos dados do CAQi. (Tabela 4)

TABELA 4 – SÍNTESE DO CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS COM PADRÕES MÍNIMOS

DE QUALIDADE POR ETAPA E MODALIDADE

Tipo de Escola Creche Pré-escola EF Anos
Iniciais

EF Anos
Finais

Ensino
Médio

EF Anos
Iniciais

EF Anos
Finais

Tamanho médio (alunos) 120 264 400 600 900 60 100
Jornada diária dos alunos
(horas)

10 5 5 5 5 5 5

Média de alunos por turma 12 22 25 30 30 12 25
Participação no total
“Pessoal+Encargos”

79,3% 74,3% 73,5% 73,3% 74,3% 74,9% 74,2%

Custo (Manutenção e
Desenvolvimento do
Ensino)* R$

3.783 1.659 1.618 1.591 1.645 1.997 2.166

Custo total (R$ de 2005) 4.139 1.789 1.724 1.697 1.746 2.390 2.319
Custo total (% do PIB per
capita de 2004)

39,3% 17% 16,4% 16,1% 16,6% 22,7% 22%

Diferenciação entre os
níveis
(EF Anos Iniciais= 1)

2,4 1,04 1,00 0,98 1,01 1,39 1,34

* Exclui gastos com alimentação
Fonte: Campanha Nacional pelo Direito à Educação. CAQi, 2007.
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V – OUTRAS REFERÊNCIAS SOBRE CUSTO ALUNO QUALIDADE

O Projeto de Lei nº 4.155, de 1998, de autoria do Deputado Ivan
Valente, que propunha um outro Plano Nacional de Educação,  tramitou paralelamente à
proposição que originou o atual PNE, instituído pela Lei nº 10.172, 2001, e  trazia valores de
referência para a oferta de uma educação pública de qualidade.

Dizia o texto do PL 4.155/98:

“Em 1997, 20 a 30% dos valores estimados per capita para atingir as metas
definidas em cada nível e modalidade de ensino, se situam na faixa entre
US$1.000,00 e US$1.500,00. Toma-se aqui como referência para a educação
infantil (4-6 anos), para o ensino fundamental e para o ensino médio um gasto por
estudante igual a 25% da renda per capita. Para a educação infantil (0-3 anos)
tomamos 30% da renda per capita.”

Com relação à educação especial, a proposição alertava a necessidade de
articulação com as áreas de saúde e assistência social para que o atendimento fosse realizado e
acrescia recursos da ordem de US$1.000,00 para o atendimento especializado na rede regular, para
se obter uma educação inclusiva.

Os valores estimados pelo deputado Ivan Valente para cumprimento do
PNE de sua autoria envolviam recursos da ordem de 10% do PIB e são descritos de forma
simplificada abaixo (Tabela 5):

TABELA 5 – CUSTOS PADRÃO PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DO PNE, CONFORME

PROPOSTO NO PROJETO DE LEI Nº 4.155/1998 – EM US$

Nível/Modalidade
Custo Padrão

(US$/aluno-ano)
Creche (0-3 anos) 1.500
Pré-Escola (4-6 anos) 1.000
Ensino Fundamental 1.000
Ensino Médio 1.000
Educação de Jovens e Adultos 1.000
Educação Superior 3.000

Monlevade e Friedman5, em estudo que analisou a viabilidade financeira
do Fundo da Educação Básica-FUNDEB, utilizaram ensaios realizados por alunos da

                                                          
5 Monlevade, João Antonio Cabral de e Friedmann, Renato. Sobre a Viabilidade Financeira do FUNDEB. In “FUNDEB
Dilemas e Perspectivas”. Lima, Maria José Rocha; Almeida, Maria do Rosário e Didonet, Vital (organizadores). Brasília,
2005. Pp 89-108



17

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, em 2002, para arbitrar valores para custo aluno
qualidade-CAQ. (Tabela 6)

De acordo com os autores, “ o valor de cada CAQ, em tese, deve derivar
de um estudo dos componentes ou insumos que garantem a qualidade do ensino-aprendizagem, à
luz dos preços médios vigentes no mercado. Entretanto, ele não pode estar desatrelado da
potencialidade de financiamento de cada Estado”. Daí a expressão padrão mínimo de qualidade.

TABELA 6 – CUSTO ALUNO QUALIDADE, SEGUNDO MONLEVADE E FRIEDMAN, 2005.

Nível/Modalidade CAQ (em R$ aluno/ano)

Creche 2.500,00*
Pré-Escola 1.700,00
Ensino Fundamental 1.500,00
Educação Especial no EF 3.000,00**
Ensino Médio 1.700,00
Educação de Jovens e Adultos – EJA 1.500,00
* Dos quais, R$500,00 financiados pelas funções Saúde e Ação Social.
** Dos quais, R$1.000,00 financiados pelas funções Saúde e Assistência Social.
Fonte: Monlevade, João Antonio Cabral de e Friedmann, Renato. Sobre a Viabilidade Financeira do FUNDEB. In FUNDEB
Dilemas e Perspectivas. Lima, Maria José Rocha; Almeida, Maria do Rosário e Didonet, Vital (organizadores). Brasília,
2005. Pp 89-108

Encerrando esta seção, registro duas matérias recentes, publicadas pela
Revista Veja6, onde constam custos-aluno de escolas bem colocadas no Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM e/ou boas taxas de ingresso em universidades públicas. São elas: Colégio
Engenheiro Juarez Wanderley, mantido pela Embraer, em São José dos Campos; Colégio São
Bento, escola particular localizada no Rio de Janeiro; e, Escola Joaquim Venâncio, escola pública
também no RJ. O gasto aluno-ano nessas instituições é de R$10.800,00; R$11.000,00 e
R$4.000,00, respectivamente7.

                                                          
6 Revista VEJA, “O Futuro a Jato”, edição de 12/04/2006, e “As Escolas Campeãs”, edição de 22/02/2006.
7 Uma importante fonte de dados, sob a ótica dos gastos privados com educação, é a Pesquisa de Orçamento Familiar - POF,
realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estatísticas – IBGE, que identifica e distribui porcentualmente em grupos de
despesas a despesa média mensal das famílias. Esses valores, contudo, fazem referência aos dispêndios com cursos regulares
e complementares, compras de livros e revistas e outros gastos educacionais e não ao custo aluno qualidade, como deseja o
parlamentar.
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VI – A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Uma breve observação do cenário internacional nos permite apontar que
a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) e outros
organismos estrangeiros e multilaterais utilizam o conceito de gasto aluno-ano como percentual
do PIB per capita como valor de referência para comparações e avaliação de políticas públicas.

Esse indicador pode ser entendido, portanto, de forma qualitativa. A
renda per capita de um país é o resultado da divisão da produção nacional pela população total,
sendo o resultado o volume de recursos teoricamente necessário para satisfazer as necessidades
desses indivíduos.

Abaixo, há duas tabelas (Tabelas 7 e 8) com gastos públicos por aluno,
como percentual do GDP8, em onze países, bem como a natureza do gasto público com
educação. Alguns deles, como Espanha, Nova Zelândia e Polônia, vêm priorizando, em certa
medida, investimentos educacionais e outros, como Alemanha e França, são países ricos que
contam, tradicionalmente, com sistemas educacionais considerados efetivos.

Com relação aos países selecionados na Tabela 7, o gasto brasileiro se
encontra num patamar intermediário no ensino primário (15.4), mas na última colocação no
secundário (13.2), empatado com o Chile. No ensino superior, o gasto público brasileiro como
percentual do GDP per capita está atrás da Índia (57.8) e do México (41.8). (Tabela 7)

TABELA 7 – GASTOS EDUCACIONAIS, COMO % DO GDP – ANO 2005

Gasto Público por estudante como % do GDP Per Capita
País

Primário Secundário Terciário

Gasto Público Total em Educação como % do GDP

Alemanha 16.3 21.5 --- 4.5

Argentina 12.0 19.6 14.2* 4.5*

Brasil 15.4 13.2 35.1 4.5

Chile 12.0 13.2 11.6 3.4

Espanha 19.1 23.4 22.8 4.2

França 17.4 27.0 33.3 5.7

Índia 8.9 16.7 57.8 3.2

Israel 20.7 20.5 23.1 6.3

México 15.2 16.4 41.8 5.5

Nova Zelândia 19.5 22.6 25.4 6.5

Polônia 23.7 22.2 21.4 5.5

1. A organização do Primário e do Secundário, isto é, o número de anos de estudo que eles abrangem podem variar entre os países.
2. --- Não disponível
3. *Dado de 2006, dado de 2005 não disponível
Fonte: UNESCO, Institute for Statistics-UIS.

                                                          
8 O Institute for Statistics – UIS, da Unesco, como os demais organismos internacionais, utiliza o Gross Domestic Product-
GDP para comparações internacionais.



19

O gasto público total em educação, no Brasil, representava 4.5% do
GDP em 2005, patamar igual ao da Alemanha e da Argentina, mas abaixo da França, Israel,
México, Nova Zelândia e Polônia, que investem mais recursos em seus sistemas educacionais.

Para efeito comparativo, analisando a natureza do gasto público com
educação, percebe-se que houve, em termos de participação percentual, uma retração dos gastos
com recursos humanos no Brasil, caindo de 74.3 em 2002 para 66.3 em 2004. Esse
comportamento do gasto afastou do patamar de despesas com “pessoal e encargos”  sugerido
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, para alcançar padrões mínimos de qualidade
nos diferentes níveis, sobretudo para as creches, cuja demanda apontada neste quesito é ainda
maior, da ordem de 81.2% . (Tabelas 4 e 6)

TABELA 8 – COMPOSIÇÃO DA DESPESA COM EDUCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – ANO 2004

Primário, Secundário e Pós-Secundário*

País Recursos
Humanos
(salários)

Outras despesas
correntes

Total Despesas
Correntes Capital

Alemanha 79.3 13.8 93.2 6.8

Argentina 87.1 4.6 99.6 0.4

Brasil 66.3 27.7 93.9 6.1

Chile 86.5 10.6 97.1 2.9

Espanha 79.2 13.1 92.3 7.7

França 74.4 15.2 89.6 10.4

Índia 83.3 11.3 94.6 5.4

Israel 71.7 19.8 91.5 8.5

México 92.1 4.8 96.9 3.1

Nova Zelândia --- --- --- ---

Polônia 68.2 26.3 94.4 5.6

* Exclusive ensino superior.
--- Não disponível
Obs.:Os dados do Chile referem-se ao ano de 2005 e os da Espanha ao ano 2003.
Fonte: UNESCO, Institute for Statistics-UIS, Global Education Digest, 2007.
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Vale ressaltar que comparações internacionais são sempre delicadas,
especialmente porque os valores absolutos traduzem grandes diferenças entre as nações. A
começar pelos valores de GDP per capita, em dólares americanos, ano 2005, naqueles países
citados: na América Latina ele gira em torno de US$10,000 (Argentina $13,100; Brasil $8,400;
Chile $11,300;  e, México $10,000); na Europa sobe para US$ 25,000 (Alemanha $30,400;
Espanha $25,500; e, França $29,900), para variar ainda mais no restante dos países selecionados:
Índia $3,300; Israel $24,600; e, Nova Zelândia $25,2009.

VII – NOTA CONCLUSIVA

A instituição do FUNDEB resgatou a discussão sobre o custo aluno
qualidade, preliminarmente ao determinar coeficientes de referência para distribuição dos recursos
financeiros entre os diferentes níveis e modalidades de ensino.

As publicações do INEP e da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, lançadas em 2006 e 2007, respectivamente, fomentaram o debate e trouxeram novos
insumos para ajudar no dimensionamento do custo real da oferta de um ensino de qualidade.

Ressalte-se que é grande a complexidade envolvida na definição de um
custo aluno qualidade, considerando as diferenças entre os níveis e modalidades de ensino,
insumos, preços médios vigentes nos estados, e outros aspectos operacionais. O debate, contudo,
é rico e indispensável.

Frente aos desafios de aprendizagem e de equidade que os sistemas de
ensino têm pela frente será necessário expandir o financiamento, além de melhorar a gestão do
ensino público. É bastante oportuno vincular essas duas linhas de ação a um cenário onde os
gestores têm clareza sobre como investir os recursos para alcançar um padrão mínimo de
qualidade. Se qualidade é um conceito socialmente construído não há outro caminho a não ser o
de aprofundar o debate e construir os consensos possíveis. Neste sentido, vale mencionar o
esforço em curso da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação de gerar
novos aportes ao tema.

                                                          
9 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/docs/refmaps.html
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