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RESUMO 
 
Pela exploração do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), 
implantado pelo Governo Federal em 2005, são delineados o conceito, objetivo, intenção e 
forma de cálculo do valor gasto por ano para o aluno da educação básica, construído a partir 
do monitoramento das fontes de receitas tributárias distribuídas nacionalmente e os resultados 
dos gastos efetivados com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), para apoiar 
estudantes cursistas das diversas etapas e modalidades da educação básica e seus 
desdobramentos. Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem quantitativa e análise 
documental, para compreender a metodologia de cálculo do valor aluno ano realizado a partir 
de informações do Siope e dados das matrículas do Censo Escolar divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O objetivo é 
disseminar o conhecimento do Siope, como um dos instrumentos disponíveis para o 
monitoramento da política de financiamento da educação brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do planejamento de financiamento das políticas públicas para a educação, o 

custo aluno ano vem assumindo cada vez mais um papel de destaque nas discussões que 

envolvem o desenvolvimento e a melhoria das condições educacionais, considerando as 

variações de gastos financeiros nas etapas e modalidades que englobam a educação básica.  

Araújo (2012) conceitua custo educacional aos valores monetários que expressam os 

meios ou recursos utilizados para ofertar o serviço para a educação. Um tema complexo que 

se encontra estritamente arrolado aos princípios das finanças, dos orçamentos e da 

contabilidade pública, além do federalismo fiscal e sua relação com a educação, com as 
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estratégias de distribuição de tributos e transferências entre os entes federados e a vinculação 

desses recursos para uso em materiais, produtos e serviços educacionais.  

São conceitos, objetivos, intenções e modelos de cálculos que surgem de formas 

variadas, colocando o valor gasto por ano para o aluno para educação básica, no cerne da 

atual política de financiamento da educação. Nesse cenário, temos os valores alunos anos, 

interpretados e computados de formas diferentes pelo Governo Federal e Organizações da 

Sociedade Civil. 

Por um lado destaca-se o modelo baseado em diferentes fatores de ponderação para as 

diversas modalidades e desdobramentos da educação básica, com recursos vinculados a partir 

da arrecadação de impostos disponíveis, sob a gestão do Governo Federal, do reconhecido 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), destacado por Cury (2007) como uma estratégia de 

cooperação, descentralização e distribuição de competências e responsabilidades, que mais 

impactaram o pacto federativo brasileiro. 

De outro vertente, apresentado pela sociedade civil, o conceito do Custo Aluno-

Qualidade Inicial (CAQi), desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação3, 

para representar o valor mínimo por aluno para um ensino de qualidade, considerando os 

insumos mais importantes para os processos ensino aprendizagem (CARREIRA; PINTO, 

2007), sendo reconhecidamente relevante com a previsão incorporada no Plano Nacional de 

Educação (PNE 2014-2024). 

O PNE, com duração de dez anos e vigência no decênio 2014-2024, aprovado pela Lei 

nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), destacou a necessidade de ampliação do 

investimento público em educação pública, contando com a implementação do Custo Aluno 

Qualidade (CAQ) e o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi), baseados em uma cesta de 

insumos.  

Pinto (2015) concluiu em seu estudo referente ao Fundeb e o custo aluno, que o ensino 

de qualidade não custa barato e, que é preciso envidar esforços para aumentar o nível de 

importância do financiamento, por meio de um novo pacto federativo, para se chegar a um 

padrão de gasto por aluno, que garanta a ampliação de oferta para a educação básica e 

melhoria das condições escolares. 

                                                           

3
 Criada em 1999, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma articulação de mais de 200 movimentos 

e organizações da sociedade civil que atuam para somar diferentes forças políticas, priorizando ações de 
mobilização, pressão política e comunicação. Disponível em: <http\\www.campanhaeducacao.org.br>. Acesso 
em 17 de jun. 2017. 
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No entanto, a definição do custo por aluno ano, em que pese à presença de tecnologias, 

esbarra na dificuldade de levantamento e insuficiência de dados básicos de despesas de 

abrangência estadual e municipal e detalhamento para apuração, que reflita a realidade 

nacional. Nesse espaço, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 

(Siope) aparece como uma alternativa para o alcance desse objetivo, a partir do registro das 

despesas de um ente federado, declarados em cada nível e modalidade de ensino que gerou o 

gasto. 

No Siope, o cálculo do custo mínimo por aluno aparece como um dos objetivos de sua 

institucionalização, para estabelecer padrão mínimo de oportunidades educacionais para o 

ensino, visando assegurar ensino de qualidade para todos os brasileiros. O Sistema é uma 

ferramenta de monitoramento que propõe a transparência dos investimentos da educação no 

País, por meio da disponibilização de informações de natureza orçamentária e financeira, 

contemplando as despesas orçadas e realizadas no âmbito dos entes governamentais, mediante 

divulgação de indicadores educacionais que permitam a aferição de resultados. 

Nesse contexto, a proposta desse estudo é contribuir para o entendimento da política 

de financiamento para a educação brasileira, especialmente no âmbito do resultado aferido 

para o gasto aluno ano para a educação básica, a partir das receitas públicas arrecadadas e as 

despesas efetivadas, por meio do estudo do Siope, que se apresenta como um instrumento 

auxiliar no monitoramento da arrecadação de receitas e uso de verbas públicas. 

 
METODOLOGIA 

 

Apresenta-se um estudo exploratório documental, com abordagem quantitativa, 

idealizado a partir da análise das informações levantadas no Siope, para demonstrar o modelo 

de cálculo do gasto anual com estudante matriculados na rede de educação básica pública, 

considerando os dados de despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), 

registrados pelos entes subnacionais. 

O trabalho se organiza, além da introdução e das considerações finais, em duas seções. 

A primeira traz uma breve descrição do funcionamento do Sistema, e explícita a fórmula de 

cálculo do valor gasto por aluno ano utilizada pelo Siope, e a segunda, apresenta e analisa os 

resultados dos valores gastos por aluno ano por região, aglomerados por faixa, baseados nos 

dados registrados para a educação básica no Sistema, no exercício de 2016. 
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O SIOPE E A METODOLOGIA DE CÁLCULO DE VALOR GASTO ALUNO ANO 
PARA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O Siope é uma ferramenta disponibilizada pela União desde 20064, no intuito de 

contribuir para a interligação entre o planejamento, a execução e a gestão dos recursos da 

educação, e subsidiar a elaboração de políticas públicas em todos os níveis de governo. 

Apresenta-se, ainda, como um incremento dos mecanismos de controle legal e social em 

relação ao monitoramento do Fundeb e cumprimento das metas legais de aplicação recursos 

vinculados à educação. 

Constituído por uma base nacional de receitas e despesas em educação, coletada por 

meio de sistema eletrônico elaborado para processamento, disseminação e acesso público às 

informações referentes aos orçamentos de educação da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, tem entre seus objetivos regulamentares, estabelecer um padrão mínimo de 

oportunidades educacionais, considerando o custo mínimo por aluno, visando assegurar 

ensino de qualidade para todos os brasileiros. 

Com essa finalidade, o registro dos dados pelos órgãos estaduais e municipais no 

Siope permite o cálculo da aplicação de todas as receitas de impostos, contribuições, 

transferências e outras fontes de recursos utilizadas para pagamento de despesas da educação 

em cada ente federado, independente de ser vinculada ou não, permitindo computar o gasto 

total aluno/ano por nível e etapa de ensino. 

Para dimensionar o gasto educacional médio por aluno na etapa da educação básica, o 

sistema busca o registro de despesas realizadas com MDE pelo ente subnacional e o número 

total de estudantes matriculados no exercício, agrupando os dados no Indicador de 

Investimento Educacional por Aluno da Educação Básica (IEAB), calculado pela seguinte 

fórmula: 

 

IEAB = Despesa com MDE / Número total de alunos matriculados na educação básica 
Onde:  
Despesas com MDE (Fundeb+Próprias+Vinvuladas) = Despesas Educação Infantil (Creche e Pré-
escola) + Despesas Ensino Fundamental + Despesas Ensino Médio + Despesas Jovens e Adultos + 
Despesas Educação Especial + Despesas Outras Despesas MDE (Vinculadas a Contribuição Social 
do Salário-Educação) 
Número total de alunos matriculados na educação básica = Dados do Censo Escolar do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

                                                           

4
 Instituído pela Portaria MEC nº 06, de 20 de junho de 2006, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), desde 2008, o Siope se encontra sob a 
responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (BRASIL, 2013). 
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A partir desse cálculo, o gasto educacional por aluno/ano da educação básica, pode ser 

conhecido por estado, conforme apresentado no Gráfico 1: 

Gráfico 1: Gasto educacional por aluno/ano da educação básica – Municípios da Região Norte – 2012/2016 

 
Fonte: Siope. Acesso em 20 jun. 2017 

 

Pela análise das informações, constatam-se as diferenças de valor gasto por aluno entre os 

municípios de uma mesma região, nesse caso a Norte, e também de municípios de um mesmo estado, 

como Autazes e Silves no Amazonas, ao longo da evolução averiguada no período de 2012 a 2016. 

Destaca-se que o município de Silves apresenta o menor valor gasto por aluno no ano de 2016, no 

estado do Amazonas, enquanto Pimenteiras do Oeste em Rondônia, o maior valor da região Norte. 

 

A DESIGUALDADE REGIONAL NO VALOR GASTO ALUNO ANO PARA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A desigualdade na repartição dos recursos que ocorre no âmbito dos órgãos municipais 

e estaduais é um dos motivos que prejudica os entes federados, levando a diminuição da 

capacidade de financiamento das necessidades sociais de forma compatível com suas 

respectivas responsabilidades. Esse aspecto é pontuado por Rezende (2010), em seu estudo 

sobre federalismo fiscal. 

Esse é um dos fatores que também leva as disparidades no valor gasto por aluno da 

educação básica, que se evidencia quando se investiga as informações registradas no Siope. 

Pelos dados computados no IEAB dos municípios no ano de 2016, apresentados no Gráfico 2, 

se demonstra um valor aluno ano com grande variação entre os municípios brasileiros. Em 

84% dos municípios, o valor gasto fica situado nas faixas entre R$ 3.500 (três mil e 

quinhentos reais) a R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais). Acima desse valor, computam 15% 

dos municípios.  
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Gráfico 2: Situação do gasto por aluno ano para a Educação Básica, por faixa e quantidade de municípios – 2016 

 
Fontes: Siope /FNDE – Acesso em 15 jun. 2017. 
Nota: Até a elaboração do gráfico, 4.316 municípios haviam transmitido os dados referentes a 2016. 
 
 

Ao se organizar as informações por faixas de valores gastos por aluno da educação 

básica, separando por região brasileira, percebe-se que os menores valores, situado nas faixas 

entre R$ 2.600 (dois mil e seiscentos reais) a R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais), 

ocorrem nas regiões norte e nordeste, áreas reconhecidas com baixo desenvolvimento 

socioeconômico. Enquanto nas regiões Sul e Sudeste, o maior número de municípios se 

encontra nas faixas acima de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais), sendo que cerca de 3% 

chegam a valores acima de R$ 10.000 (dez mil reais). 

 
Gráfico 3: Situação do gasto por aluno ano para a educação básica - Por faixa, região e município - 2016  

 
Fontes: Siope /FNDE – Acesso em 15 jun. 2017. 
Nota: Até a elaboração do gráfico, 4.316 municípios haviam transmitido os dados referentes a 2016. 

 

O que se pode concluir com a pesquisa é que ainda há uma grande disparidade na 

distribuição dos recursos financeiros disponibilizados para a educação básica, nos municípios 
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brasileiros, necessitando que se estabeleça uma Política de Financiamento da Educação 

pautada nos tão almejados princípios constitucionais da igualdade e regime de colaboração, 

relacionados ao desenvolvimento e melhoria das condições educacionais de nosso país. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerando as informações computadas pela pesquisa, verifica-se que os dados 

apurados no Siope podem contribuir para uma análise dos gastos realizados no País, para 

atender as necessidades dos estudantes da educação básica. Acredita-se que os resultados do 

IEAB, pode ser mais um mecanismo para contribuir com a sistemática de distribuição dos 

recursos, idealizada pelo Fundeb para conter a desigualdade educacional e, também, como 

insumo para a definição do CAQi e CAQ, importantes mecanismos para o cumprimento das 

metas previstas no PNE. 
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