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Investimento direto em educação por ente federado

• Atualmente • Com complementação da  
União ao CAQi
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Fonte: Inep, 2014; Requerimento de informação do Sen. Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).



RECURSOS PARA EDUCAÇÃO X CRISE

Cabe à União assessorar técnica e financeiramente Estados e Municípios para o
padrão mínimo de qualidade o que não impede uma desejável colaboração
entre Estados com Estados e Municípios com Municípios. Além de Estados com
Municípios. (Art. 11 CF 1988).

A educação não pode sofrer mais cortes!
Caminhos: Governo federal deve passar de programas (que pautam gestões)
para modelo de complementação do CAQi.



“Aumentar os fundos para o setor da educação, a fim de fortalecer a educação
pública e priorizar a implementação do Plano Nacional de Educação e, ao fazê-
lo, asseguram que, em casos de escassez de recursos, atribuições às
instituições de ensino públicas sejam priorizadas”. É o que recomenda o Comitê
sobre os Direitos da Criança da ONU ao Estado Brasileiro em seu relatório final
que acaba de ser divulgado com as conclusões sobre a situação dos direitos
das crianças no Brasil. O Comitê também destaca a importância “da Emenda
Constitucional nº 59 de 2009, tornando obrigatória a educação para crianças
entre 4 e 17 anos de idade", mas no entanto, expressa a preocupação com os
“cortes orçamentais no setor da educação, e os seus efeitos negativos sobre a
implementação do Plano Nacional de Educação”.

Essa recomendação incorpora a principal mensagem levada à ONU em
Genebra pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em documento
produzido em parceria com a Anced, Ação Educativa e Conectas.

















Esse regime de colaboração não deve acontecer somente entre o governo
federal e os estados e municípios, mas sim também criar formas de cooperação
entre estados, entre estados e municípios, e entre municípios.

Isso tudo envolve a redistribuição pela União dos recursos existentes e também
pela sua complementação no que falta para cada Estado, Distrito Federal ou
Município cumprir com sua responsabilidade sobre as matrículas de ensino
médio, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, e educação infantil.
É a isso que a estratégia 20.9 do PNE chama de “funções redistributiva e
supletiva da União”. E é essa função que é decisiva para tornar o sistema
colaborativo em educação um sistema justo.



CAQi é... Uma proposta de Justiça Federativa



Portal do CAQi-CAQ www.custoalunoqualidade.org.br

http://www.custoalunoqualidade.org.br/


Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da  
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de  
provas e títulos, aos das redes públicas;

VII.- garantia de padrão de qualidade.

VIII.- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação  
escolar pública, nos termos de lei federal.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988



Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão
em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios,
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988



O QUE É O CAQI?

Pressupostos:

• A unidade de gestão da política de educação é a escola. E as escolas estão  
inseridas nas redes públicas.

• É preciso materializar o padrão mínimo de qualidade.

• LDB demanda definir quais insumos são indispensáveis para o processo de  
ensino-aprendizagem.

• É preciso mensurar quanto custa a educação pública de qualidade.





CAQi x CAQ

O CAQi é o padrão mínimo necessário considerado na estratégia 20.6 do PNE.
Já o CAQ é uma proposta um pouco mais ambiciosa, que avança para além do
padrão mínimo; é aquela considerada nas estratégias 20.7 e 20.8 do PNE.

Em termos de organização e funcionamento da escola, no CAQ:1. o número
de turmas (e de alunos) se reduz pela metade. Isso acontece em função da
jornada integral (que passa de cinco horas diárias para sete horas diárias,
exceto no caso da creche, cuja jornada sempre foi de dez horas diárias), o que
eleva os custos e impacta nadistribuição de professores também.

Por ora, além do número de turmas e da extensão da jornada, entre outras
distinções, a diferença central e com maior impacto no custo se dá pela
remuneração dos profissionais, uma vez que o CAQ utiliza como piso de
referência o salário mínimo necessário do Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e o CAQi se referencia no
Piso Salarial Profissional Nacional, cujo valor é bem menor.



LDB

Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996

Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem.

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.

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de
modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão
mínimo de qualidade de ensino.









O que é o CAQi?

Insumos:
• Todo profissional da educação deve receber o piso nacional salarial do  

magistério;
• Todo profissional da educação deve ter direito à uma base nacional de carreira;
• Todo profissional da educação necessita de uma política de formação  

continuada;
• O número de alunos por turma deve ser adequado;



O que é o CAQi?

Todas escolas devem ter:

• Bibliotecas e salas de leitura em todas as unidades escolares e  
educacionais;

• Laboratórios de ciências em todas as unidades escolares e educacionais;
• Laboratórios de informática em todas as unidades escolares e educacionais;
• Quadras poliesportiva cobertas em todas as unidades escolares e  

educacionais;
• Brinquedotecas para todas as creches, pré-escolas e escolas dos anos  

iniciais do ensino fundamental;
• Garantia de repasse de recursos para as escolas para o desenvolvimento de  

seus projetos pedagógicos.







Parecer CNE/CEB 8/2010 na Conae-2014

Documento Final da Conae-2014

O/a titular do Ministério da Educação deve homologar, até maio de 2015, o
Parecer e a proposta da Resolução CNE/CEB nº 08/2010, que trata da
implementação do CAQi - Custo Aluno-Qualidade Inicial, desenvolvido em
parceria entre o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Campanha Nacional
pelo Direito à Educação. Com o objetivo de contribuir com o cumprimento desta
resolução e de fortalecer a interlocução entre o Ministério da Educação, o
Conselho Nacional de Educação e as organizações da sociedade civil, o(a) titular
do Ministério da Educação deverá instituir, imediatamente, uma comissão de

envolvidas na criação e  
funcionará até a referida

diálogo interinstitucional com as entidades  
desenvolvimento do CAQi. Esta comissão  
homologação.



Questionamentos

O CAQi estabelece um único padrão de escola?

O CAQi trabalha com uma escola de referência, que deve ser adaptada à
realidade. Essa escola do CAQi corresponde a estudos do Censo Escolar e dos
questionários da Prova Brasil.

É preciso tornar mais claro o conceito do CAQi?  
CAQi é bastante claro, possui extensa bibliografia.  
É tão claro que consta da Lei 13.005/2014.

A definição do CAQi toma como referência o PIB “per capita” nacional. Ou seja,  
desconsidera variações regionais e temporais de custos?
O CAQi corresponde ao padrão mínimo de qualidade nacional.  
Conferir Art. 211 da CF/1988



Desafios - CAQi via Fundeb

O CAQi pressupõe um novo modelo de financiamento para a educação básica,
é uma alternativa ao Fundeb?

CAQi pode ser viabilizado via Fundeb. A Conae-2014 aprova isso.

Importante: Elevar as destinações da União ao Fundeb, transferindo para esse
fundo, entre outros recursos, aqueles advindos do Fundo Social do Pré-sal,
royalties, de participações especiais e de bônus de participação, de forma a
garantir o cumprimento da lei do piso nacional salarial profissional do
magistério e a criação e implementação de planos de cargos, carreiras e
remunerações para os profissionais da educação, bem como viabilizar as
estratégias referentes ao CAQi e ao CAQ, na forma estabelecida pelo PNE.







Fundeb e CAQi...

Quanto é preciso aumentar o F undeb para viabilizar o CAQi?
UF Recursos do Fundeb

aportados por  

Estados e  

Municípios  

(previsão 2012)

Recursos

necessários no  

Fundeb para  

garantir o CAQi

(base 2012)

Complemento da

União via Fundeb

(previsão 2012)

Complemento da

União para viabilizar  

o CAQi

(base 2012)
AC 638.251.462 892.533.114 254.281.652

AL 1.682.374.140 2.946.708.335 398.860 1.264.334.195

AM 2.146.581.209 3.693.269.631 286.529 1.546.688.422

AP 602.612.554 714.731.646 112.119.092

BA 7.009.382.532 12.442.932.699 2.264.033 5.433.550.168

CE 3.986.443.436 6.957.956.638 1.110.954 2.971.513.201

ES 2.369.896.327 2.747.184.091 377.287.764

GO 3.001.324.965 3.986.494.123 985.169.158

MA 4.014.974.338 7.194.889.337 2.080.903 3.179.914.998

MG 9.190.477.730 14.239.418.434 5.048.940.703

MS 1.524.423.065 2.185.997.448 661.574.383

MT 1.654.640.284 2.792.431.074 1.137.790.790

PA 4.470.574.217 7.968.943.025 2.214.575 3.498.368.808



Fundeb e CAQi...

PB 1.748.284.744 3.074.561.866 154.254 1.326.277.122

PE 3.989.960.495 6.828.064.711 530.611 2.838.104.216

PI 1.673.862.453 2.964.219.788 399.655 1.290.357.335

PR 5.046.513.944 7.991.725.526 2.945.211.582

RJ 6.444.668.573 9.434.468.136 2.989.799.563

RN 1.516.644.774 2.625.726.952 1.109.082.178

RO 964.490.586 1.469.084.135 504.593.550

RR 425.147.268 463.824.317 38.677.049

RS 5.727.395.131 7.189.126.056 1.461.730.925

SC 3.427.561.011 4.725.302.780 1.297.741.770

SE 1.131.140.034 1.708.260.222 577.120.189

SP 25.903.591.684 29.129.817.811 3.226.226.127

TO 997.087.938 1.331.546.398 334.458.460

TOTAL 101.288.304.893 147.699.218.292 9.440.374.000 46.410.913.399

% PIB

(2012)

2,3% 3,35% 0,21% 1,05%



O CAQi e o CAQ no Plano Nacional de Educação


