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INTRODUÇÃO 

No presente trabalho apresentamos um resumo-expandido de estudo documental 

sobre as razões mobilizadas no âmbito do Poder Executivo Federal para justificar a não 

regulamentação do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) no período que se estende da 

aprovação do Parecer CNE/CEB n.8, em 2010, à Contestação da Advocacia-Geral da União 

(AGU), em 2016, na Ação Civil Pública da Procuradoria da República no Rio de Janeiro 

contra o descumprimento das estratégias 20.6 2 20.10 do Plano Nacional de Educação – PNE 

(Lei n. 13.005, de 2014) e demais normas sobre a garantia do padrão mínimo de qualidade do 

ensino, fundamentalmente o §1º do art. 211 da Constituição Federal (CF/88) e o inciso IX do 

art. 4º da LDB2.  

Em sua primeira parte o trabalho recorre à literatura já produzida sobre o tema, para 

destacar que esta tem elucidado os conceitos de CAQi e de CAQ, assim como razões de 

ordem político-econômica e federativas para a sua não regulamentação, sem, contudo, 

analisar detidamente as razões técnico-burocráticas produzidas no âmbito do Ministério da 

Educação (MEC) e de seus órgãos vinculados, que são aparentemente tidas como 

instrumentais ao propósito de não alteração substancial no status quo de financiamento à 

educação básica no Brasil. O ponto a ser destacado é que tais razões de fundo não emergem 

com destaque nos estudos e documentos oficiais produzidos nos âmbitos administrativo e 

judicial, nas justificativas oficiais prevalecem as razões técnico-burocráticas.  

Em seguida, portanto, apontamos o caráter necessário das razões menos importantes, 

dado que a juridificação dos aspectos relacionados à qualidade da educação veio 

progressivamente objetivando o papel da União em seu financiamento. Por fim, apresentamos 

o resultado da pesquisa documental, que nos permitiu identificar as concepções de CAQi, 
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seus pressupostos e meios de implementação nas razões burocráticas para a sua não 

regulamentação no período estudado. Ao identificar tais elementos presentes no discurso 

oficial, nosso objetivo é contribuir nas discussões e análises sobre os conceitos de CAQi e de 

CAQ em disputa, tarefa que se faz urgente no contexto atual de violações ao direito à 

educação e de graves riscos quanto ao seu financiamento público.     

RAZÕES MAIS IMPORTANTES 

  Enfocamos as razões de ordem técnico-burocráticas produzidas no âmbito do 

Ministério da Educação (MEC) e de seus órgãos vinculados, uma vez que as “razões mais 

importantes”, que entendemos estarem relacionadas ao requisito de elevação significativa da 

participação da União no financiamento da educação básica e as exigências distributivas daí 

decorrentes, encontram-se adequadamente discutidas e analisadas na recente literatura sobre 

políticas públicas de financiamento à educação (ARAÚJO, 2014; CARA, 2014; MARTINS, 

2011; MONLEVADE, 2014; PINTO, 2013, 2015; XIMENES, 2013). Merecem, portanto, 

considerações muito breves neste trabalho.  

Estimativa da Fineduca dá conta que, para implementação do CAQi via Fundo de 

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

Educação – Fundeb, teria sido necessário elevar a complementação da União a este Fundo, 

em 2016, de cerca de R$ 12,5 bilhões para R$ 65,5 bilhões (FINEDUCA, 2016). Isso 

implicaria uma complementação de cerca de 50% do total de recursos aportados por Estados e 

Municípios ao Fundeb, tornando assim a política de financiamento à educação básica de fato 

interfederativa. Disputas sobre o papel redistributivo do Estado – representado pela União – e 

desequilíbrios no arranjo federativo que favorecem o poder central e o “toma lá dá cá” das 

políticas educacionais não vinculadas são, portanto, as “razões mais importantes”. Sua 

alteração implicaria mudanças estruturais em favor do direito à educação que ainda não foram 

conquistadas.  

RAZÕES MENOS IMPORTANTES, MAS NECESSÁRIAS 

Ocorre que do ponto de vista jurídico hoje não resta dúvida quanto à atribuição da 

União, dado que as estratégias 20.6 e 20.10 do PNE são transparentes ao estipular o prazo de 

2 (dois) anos – portanto, junho de 2016 – para implantação do CAQi, cabendo “à União, na 

forma da lei, a complementação de recursos financeiros a todos os Estados, ao Distrito 
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Federal e aos Municípios que não conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do 

CAQ” (BRASIL, 2014).  

É certo que este novo regime jurídico para a realização do padrão de qualidade do 

ensino (XIMENES, 2014) não foi concedido pelos gestores do MEC, mas conquistado pelo 

conjunto de organizações e movimentos sociais que atuam historicamente em defesa da escola 

pública, tendo à frente da mobilização, nesta temática do financiamento e especificamente na 

formulação dos conceitos de CAQi e de CAQ, a rede que constitui a Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação (CARREIRA; PINTO, 2007). Portanto, tal regime não nasce no âmbito de 

um programa governamental, mas como “vocalização” jurídica de uma demanda da sociedade 

civil organizada no processo de juridificação da educação básica.  

Há, nesse contexto, a demanda por transformar o “direito como vocalização” em 

“direito como arranjo jurídico-institucional” capaz de produzir efeitos práticos nas políticas 

públicas de financiamento (COUTINHO, 2011). É justamente nesse caminho que se 

apresentam as razões burocráticas, aqui entendidas como necessárias no sentido de única via 

de oposição e adiamento da implementação do CAQi e do CAQ. Resumidamente, recorre-se 

ao discurso técnico como meio de não se assumir e discutir as razões econômicas e políticas 

mais relevantes.  

COM A PALAVRA, A RAZÃO TÉCNICO-BUROCRÁTICA 

A seguir, listamos e apresentamos resumidamente as sete principais objeções 

mobilizadas no âmbito do Poder Executivo Federal para justificar a não regulamentação do 

CAQi conforme proposto pelo CNE:  

a) “A abordagem a respeito do conceito de Custo Aluno-Qualidade requer que o conceito 

‘qualidade’ seja definido a partir de parâmetros que considerem a dimensão 

pedagógica e o alcance de resultados da constituição de conhecimentos e valores” 

(BRASIL, 2016, p. 197). Discute-se nesse argumento diretamente o conceito de CAQi 

que está na base do Parecer CNE/CEB n. 8, de 2010, criticando-o por “definir apenas 

as condições de infraestrutura escolar, apresentando uma lista de insumos (...) sem 

considerar a perspectiva da realização dos objetivos educacionais” (BRASIL, 2016, 

pp.197-198). Esta formulação tem origem na Secretaria de Articulação com os 

Sistemas de Ensino – SASE, segundo a qual: “Implementar o CAQi da forma como 

foi apresentado pelo CNE, norteado por lista de insumos, pode representar uma 
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proposta inviável do ponto de vista pedagógico e orçamentário. Neste aspecto, ainda é 

necessário aproximar os conceitos de qualidade, padrões mínimos e custos, 

considerando as diversidades culturais e regionais brasileiras” (BRASIL, 2016, p.199). 

As duas objeções seguintes também foram formuladas pela SASE. 

b) “A proposta apresentada estabelece um único padrão de escola, incapaz de considerar 

as diferentes dimensões, as diversas modalidades de ensino e as diferentes propostas 

pedagógicas” (BRASIL, 2013, p.38). Segundo tal posição, portanto, o CAQi, na 

formulação do CNE, não considera as “diferenças entre as escolas, relativas à 

qualidade de suas propostas pedagógicas, às desigualdades e às diversidades culturais 

e regionais” (BRASIL, 2016, p.199), conforme sintetizado na recente Contestação da 

AGU; 

c) “Não há uma descrição ou modelo estatístico que relacione os insumos enunciados 

pelo CAQi a uma média 6,0 para o IDEB, a ser atingida em 2021” (BRASIL, 2013, 

p.38), objeção que decorre da relação estabelecida pelo relator do Parecer n° 8/2010, 

Mozart Ramos, entre o CAQi e as metas de desempenho no IDEB então advogadas 

pelo movimento Todos pela Educação;   

d) Há divergências entre os cálculos de custos estimados no Parecer CNE/CEB n. 8, de 

2010, e os padrões de custo utilizados nos programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, segundo apontado por este órgão (BRASIL, 

2013), que indica a necessidade de compatibilização de tais custos utilizando-se de 

ferramentas já implantadas, como o Levantamento da Situação Escolar (LSE) e os 

referenciais para a construção de creches e pré-escolas, dentre outros programas;  

e) O FNDE também apontou a inexistência de memória de cálculo de referência do 

CAQi, contrastando com os valores praticados em seus programas que “decorreriam 

de amplo estudo de mercado, baseado no Registro de Preços Nacional (RPN), 

considerando, inclusive, todas as vertentes de flutuações nas diferenças geográficas do 

Brasil” (BRASIL, 2016, p.200); 

f) O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, por 

sua vez, objetou a adoção, pelo Parecer n. 8/2010, de percentuais do PIB per capita 

como indexador do valor a ser praticado a cada ano no CAQi, por etapa e modalidade 

da educação básica. Segundo o órgão “esta vinculação compromete a precisão do 

recurso necessário, assim como a capacidade de alcance das metas de investimento” 

(BRASIL, 2016, p.200);  
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g) O Fundeb não é instrumento hábil à implementação do CAQi. Conceitualmente, por 

não reunir todas as despesas da União em programas suplementares voltados à 

educação básica, com destaque para aqueles que têm como fonte de custeio a 

contribuição social do salário-educação; financeiramente, por ser insuficiente 

enquanto mecanismo de garantia da educação básica de qualidade em todos os estados 

e municípios. Nesse sentido, apontam que o valor estimado para o CAQi é baixo, já 

que se aproxima do valor médio nacional do Fundeb e estaria abaixo daquele 

praticado em muitos sistemas de ensino (BRASIL, 2015). 

 CONCLUSÕES 

Em trabalho anterior já apontamos que não há lacuna constitucional ou legal na 

regulamentação do CAQi capaz de justificar a gravíssima situação de violação ao direito à 

educação que decorre de seu descumprimento (XIMENES, 2016). Defendi, na ocasião, que o 

CAQi é plenamente operacional na atual estrutura jurídico-institucional de financiamento à 

educação básica, via Fundeb, aderindo assim à posição já assumida por Pinto (2015) e 

Fineduca (2016).  

Diante desse quadro de avanço na proteção jurídico-constitucional do CAQi resta em 

disputa suas condições de implementação. Este trabalho teve o propósito de apresentar as 

principais razões técnico-burocráticas que foram produzidas no âmbito do Executivo Federal 

durante o longo e ainda inconcluso processo de apreciação administrativa do tema. O 

conhecimento desses aspectos nos permite uma compreensão mais profunda dos desafios 

postos à realização das estratégias do PNE voltadas à implementação sucessiva do CAQi e do 

CAQ, além de nos instrumentalizar para as discussões já em curso sobre o “novo FUNDEB”.  
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