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Introdução 

Nos últimos 30 anos, o Brasil conseguiu ampliar significativamente 

o acesso à educação. O Ensino Fundamental foi tardiamente 

universalizado no final dos anos 90, enquanto que um imenso contingente 

passou a chegar no Ensino Médio. Na última década, acompanhando o 

processo de valorização da educação que se seguiu à redemocratização, 

aumentamos de forma significativa o gasto com educação. 

Quando olhamos para o gasto em educação como percentual do 

Produto Interno Bruto, o Brasil investiu, em 2014, 5,4% em educação (da 

pré-escola ao ensino superior), acima da média da OCDE de 4,8%1. Este 

indicador tem avançado em anos recentes e o Plano Nacional de 

Educação aprovado em 2014 coloca como uma de suas metas investir 

10% do PIB em educação nos próximos anos.  

No entanto, apesar de todo esse esforço recente, nossas escolas 

não têm conseguido desenvolver nos alunos competências básicas como 

leitura e interpretação de textos ou o domínio das quatro operações 

aritméticas. Em São Paulo, por exemplo, nosso Estado mais rico, somente 

10% dos alunos terminam o Ensino Médio tendo aprendido o que 

deveriam em matemática. 

Os baixos níveis de aprendizagem de norte a sul do país 

constatados pelas avaliações nacionais são corroborados pelos 

resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, 

na sigla em inglês), aplicado a cada três anos pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Desde 2000, o 

Brasil participa da avaliação, sempre figurando nas últimas colocações 

entre os países e economias participantes. 

No longo prazo, será impossível crescer de forma sustentável, 

eliminando a pobreza e diminuindo a desigualdade, sem que tenhamos 

um enorme salto de qualidade da educação oferecida às nossas crianças 

                                                           
1 Ver Todos pela Educação a partir de dados do Education at a Glance, 2017, OCDE: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/267.pdf, 

https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/267.pdf
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e jovens. E esse salto, obviamente, não virá do mero acaso, mas precisará 

ser financiado com recursos da sociedade brasileira.  

O ano de 2020 marca o último ano de vigência do principal 

mecanismo de equalização do financiamento da educação brasileira, o 

Fundeb. Este ano, portanto, deveria ser marcado ser marcado por uma 

das mais estratégicas e fundamentais discussões nacionais, sobre como 

financiar nosso gasto educacional. Infelizmente, esse debate tem ficado 

circunscrito a poucos especialistas no assunto, sem que haja uma enorme 

mobilização da sociedade civil sobre essa discussão.  

Este estudo tem como objetivo descrever o complexo sistema de 

financiamento da educação brasileira, além de levantar os custos atuais 

de manutenção da educação de alunos brasileiros nas redes pública e 

privada, comparando com os enormes custos que a evasão escolar traz 

para a sociedade brasileira. O estudo se inicia com a descrição do nosso 

sistema de financiamento educacional, passa pela revisão de medidas de 

custo por aluno, e termina com o mapeamento dos custos da evasão 

escolar.    

 

A estrutura de financiamento da educação pública brasileira 

O financiamento da educação brasileira 

O financiamento da educação no Brasil não é simples, e isso deriva 

do nosso arranjo federativo. Cada ente federativo contribui para o 

financiamento da educação brasileira possui co-responsabilidades 

específicas de oferta de ensino.  

De acordo com o artigo 211 da Constituição, a União, o Distrito 

Federal, os Estados e os Municípios organizam seus sistemas de ensino 

em regime de colaboração. A União tem função redistributiva e supletiva, 

garantindo a equalização de oportunidades e padrão mínimo de qualidade 

de ensino mediante assistência técnica e financeira aos outros entes 

subnacionais. Já os Municípios devem atuar prioritariamente no Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil, enquanto os Estados e o Distrito 
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Federal devem atuar prioritariamente nos Ensino Fundamental e Ensino 

Médio.  

Se as responsabilidades pela oferta educacional são 

compartilhadas, a arrecadação dos impostos que financiam o sistema 

educacional brasileiro também o são.  Do lado da arrecadação, a União é 

responsável pela arrecadação do IRPF, IRPJ, IPI, IOF, ITR, Cide, Cofins, 

CSLL, FGTS, INSS, PIS/PASEP, entre outros, o que representa 

aproximadamente 66% de todo imposto arrecadado no Brasil2.  Já os 

tributos estaduais equivalem a 28.5% do total de impostos arrecadados 

no Brasil, destacando-se o ICMS, IPVA e o ITCMD3. Por último, os 

impostos municipais são responsáveis pela arrecadação de 5.6% do total 

pago em impostos no Brasil, sendo os principais impostos o IPTU, o ISS 

e o ITBI4.  

É no lado das despesas que educacionais que o quadro começa a 

se complicar. Segundo a Constituição Federal, os municípios são 

responsáveis pela Educação Infantil e prioritariamente pelo Ensino 

Fundamental, mas arrecadam apenas 5.6% de tudo que é recolhido em 

impostos no país. Para resolver essa disparidade é que entram os 

mecanismos de redistribuição dos impostos para financiar a educação 

brasileira.  

A educação brasileira é financiada a partir de 4 mecanismos 

principais, que são o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), o gasto mínimo de Manutenção e Desenvolvimento da 

                                                           
2 Entre os principais impostos federais, destacam-se: Imposto de Renda da Pessoa Física 
(IRPF), Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),  o Imposto de Importação (II), o Imposto 
de Exportação (IE), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF), o Imposto Territorial Rural (ITR), além dos impostos para o financiamento da 
Seguridade Social, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), o Programa de Integração Social e Programa de Formação de 
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 
3 Os principais impostos estaduais são o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). 
4 Os impostos municipais são o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), 
o Imposto sobre Serviços (ISS) e o Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos (ITBI). 
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Educação (MDE), e o Salário Educação (SE), e a complementação 

federal, estadual ou municipal dos gastos. 

 

O Salário Educação e o FNDE 

O salário educação é uma contribuição social de 2.5% da folha de 

pagamento dos empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência 

Social.  A origem do Salário Educação remonta ao ano de 1964, quando 

foi criado para suplementar as despesas públicas com a educação 

fundamental. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 212, § 5º, 

prevê o Salário Educação como fonte adicional de financiamento da 

educação.  

Os recursos do fundo são repartidos entre governo federal, 

estaduais e municipais, e financiam gastos como compra de livro didático, 

transporte escolar e internet nas escolas, através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). A repartição dos recursos entre 

as 3 esferas de governo de dá por quotas, da seguinte forma: 

● 10% da arrecadação líquida ficam com o FNDE, que os aplica no 

financiamento de projetos, programas e ações da educação básica. 

● Os outros 90% da arrecadação líquida são disponibilizados aos 

destinatários da seguinte forma: 

o A quota federal corresponde a um terço dos recursos 

arrecadados pelo salário educação e vão para o FNDE.  

o A quota estadual e municipal corresponde aos outros 2/3 

dos recursos, que são transferidos de forma mensal e 

automática à contas bancárias específicas das secretarias 

de educação dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, na proporção do número de matrículas de toda 

a rede.  
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Os recursos do salário educação podem custear a compra de 

material didático, transporte escolar, merenda5, programas de saúde nas 

escolas, além ou da aquisição de terrenos, construção, reforma ou aluguel 

de prédios destinados ao sistema de ensino. O salário educação, contudo, 

não pode ser utilizado para o pagamento de pessoal, sejam ativos ou 

inativos.  

É importante distinguir os recursos transferidos automaticamente 

aos municípios através do salário educação e os recursos do FNDE. Os 

recursos das quotas partes de estados e municípios são transferidos de 

forma automática. Já os recursos dos FNDE seguem outras contas 

próprias para transferência. Alguns programas do FNDE seguem fórmulas 

de transferência bem definidas, como o Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE), que premia escolas com bom desempenho na Prova 

Brasil. Já várias outras ações do FNDE seguem critérios de distribuição 

discricionária, o que pode aumentar o poder de influência política na 

divisão desses recursos.  

 

O Fundeb 

O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação 

brasileira. O fundo na verdade não é um só, mas é constituído por 27 

fundos estaduais que minimizam as diferenças de gasto por estados e 

municípios segundo a lógica que contribui mais quem tem mais 

capacidade, e recebe mais quem tem mais necessidade. O Fundeb foi 

criado em 2006 em substituição ao antigo Fundef6, ampliando sua 

abrangência para a educação infantil e o Ensino Médio.   

Cada um dos 27 fundos é financiado por 20% dos impostos e 

transferências arrecadados pelos estados e 20% das transferências 

recebidas pelos municípios (ICMS, IPVA, ITCMD, FPE, FPM, Lei Kandir, 

ITR e IPI-Exportação). Os montantes depositados no fundo são 

                                                           
5 A merenda escolar, contudo, não entra no cômputo dos 25% de aplicação mínima dos 
municípios em educação.  
6 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério, criado em 1996 e implementado efetivamente a partir de 1998. 
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redistribuidos por cada rede de acordo com o número de matrículas 

(ponderadas por cada etapa de ensino). Ou seja, em essência, o fundo 

diminui as disparidades de financiamento dentro de cada estado, mas não 

necessariamente entre cada estado.  

Tabela 1- Cestas de impostos do Fundeb 

Ente 

Federado 

Alíquotas Cesta de impostos e 

transferências 

União Mínimo de 10% de complementação 

Estados e 

Distrito 

Federal 

20% FPE, ICMS, IPVA, 

ITCM, Lei Kandir7 e IPI-

EXP 

Municípios 20% FPM, cota-parte do 

ICMS, cota-parte do 

IPVA, cota-parte da Lei 

Kandir, cota-parte do 

IPI-EXP, e cota-parte do 

ITR 

Fonte: 1- Bassi et al (2017) 

Para diminuir essa diferença entre os estados é que entra em cena 

a complementação federal do Fundeb.  Os estados cujo valor por aluno 

fica abaixo do Valor (mínimo) Anual por Aluno (VAA) recebem uma 

complementação do governo federal, que equivale a 10% do total da 

soma de todos os fundos. O aporte federal ao Fundeb não entra no 

cômputo do teto de gastos do governo federal8. 

A complementação federal do Fundeb visa suplementar os gastos 

estaduais para diminuir as diferenças entre os estados, mas está longe de 

prover um financiamento necessário para atingir um padrão mínimo de 

qualidade por aluno. O primeiro passo para definir a complementação é a 

                                                           
7 Lei complementar n. 87 de 1996 
8 Emenda Constitucional n. 95.  
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definição do VAA, que é determinado todo ano pelo Governo Federal 

através de uma portaria. Não existe, entretanto, uma regra publicada 

sobre a definição desse valor, o que torna essa definição informal, 

arbitrária e pouco transparente (Todos pela Educação, 2020 a).  

Tradicionalmente, o cômputo do VAA se dá da seguinte forma:  

1. Computa-se o somatório total dos valores dos 27 fundos. Desse total, 

calcula-se 10% do valor, que será igual à complementação da União.  

2. Calcula-se o Valor Anual por Aluno (VAA) de cada estado.  

3. Os estados são ranqueados do menor para o maior VAA estadual. 

4. Calcula-se o montante de recursos necessários para igualar o menor 

VAA estadual ao 2º menor VAA estadual. Depois calcula-se o valor 

necessário para que o VAA desses dois estados se iguale ao 3º menor 

VAA estadual, e assim por diante sucessivamente.  

5. O procedimento é interrompido quando os valores necessários para a 

equalização esgotarem os 10% da complementação federal 

calculados no passo 1. 

Dessa forma, podemos perceber que o VAA é calculado não de 

forma a se atingir um valor mínimo nacional de qualidade, mas a se 

redistribuir os recursos existentes de acordo com a capacidade fiscal dos 

estados. A lógica aqui é primeiro determinar a complementação federal e 

depois equalizar os fundos estaduais, e não primeiramente definir um 

padrão mínimo e nacional de qualidade e daí calcular o montante 

necessário à complementação federal. 

 A introdução do Fundef, do Fundeb e a Lei do Piso9 asseguraram 

um aumento dos gastos por aluno, diminuíram as disparidades de 

financiamento da educação entre municípios, e permitiram a elevação dos 

salários dos professores. Os impactos do Fundef e do Fundeb foram 

analisados por diversos autores. Os estudos mostram que a criação dos 

dois fundos serviu para aumentar a contratação de professores, reduzir a 

relação aluno por professor, aumentar o salário docente, melhorar a 

                                                           
9 Lei n.11738 de 16 de julho de 2008. 
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qualificação dos professores, aumentar a frequência escolar e diminuir a 

distorção idade-série10.  

Os recursos do Fundeb não podem ser utilizados livremente por 

estados e municípios. Pelo menos 60% dos recursos do fundo devem 

necessariamente ser gastos com a remuneração de profissionais do 

magistério em exercício efetivo, como professores, diretores, 

coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais. O gasto com 

professores aposentados é vedado. Os 40% restantes podem ser 

utilizados para pagar outros profissionais ligados à educação, como 

merendeiras e bibliotecários. 

 

O Mínimo Constitucional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Em muitos casos, os repasses do salário educação e do Fundeb 

não são suficientes para cumprir os 25% do orçamento com a manutenção 

e desenvolvimento do ensino, uma exigência do artigo 212 da 

Constituição Federal. Além dos 20% do Fundeb, estados e municípios 

devem investir mais 5% dos recursos dos impostos que compõe a cesta 

do fundo, e 25% dos demais impostos arrecadados, como IPTU, ITBI e 

ISS, chegando o mínimo constitucional de 25% do gasto destinado à 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).  

O gasto com a MDE pode financiar a remuneração de professores, 

a formação dos profissionais ligados à educação, reformas escolares, 

construção de escolas, além da compra de material didático.  Não podem 

ser incluídos nos 25% da MDE gastos com inativos, assistência social, 

assistência psicossocial, assistência odontológica, assistência médica, ou 

mesmo obras no entorno da escola.  

Vamos lembrar que, na redistribuição dos recursos do Fundeb, há 

municípios que são doadores líquidos ou recebedores líquidos de 

recursos. Municípios relativamente ricos (na comparação com seus pares 

estaduais) e com poucas crianças tendem a ser doadores de recursos, 

                                                           
10 Ver Gordon e Vegas, 2005; Menezes-Filho e Pazello,2007; Cruz e Rocha ,2018; Cruz, 2018. 
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enquanto municípios mais pobres e com muitas crianças tendem a ser 

recebedores de recursos. Se o município doa recursos para o Fundeb, o 

recurso liquidamente doado ao fundo é contabilizado dentro dos 25% de 

gastos para a MDE.  

Por último, no caso do governo federal, a exigência é de um gasto 

mínimo de 18% do orçamento dos impostos federais com a educação. 

Esses recursos são gastos primordialmente na rede federal de ensino, 

que inclui as Universidades Federais, os Institutos Federais, os Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET), e as Escolas Federais de 

Educação Básica, como a rede dos Colégios Pedro II.   

 

Custos das escolas brasileiras 

Existem diversas formas de se calcular o custo por aluno. A mais 

simples delas é tomar o orçamento de um ministério ou de uma secretaria 

e dividir pelo número de matrículas. Embora tal medida tenha muitas 

vantagens, ela mascara diferenças importantes de gasto por escola, e 

trata de forma desigual gastos que devem ser considerados em algumas 

situações, e que não deveriam ser considerados em outras. Por exemplo, 

o gasto com a compra de um terreno ou a construção de escolas impacta 

o orçamento de secretarias nos quais novas escolas ainda estão sendo 

inauguradas, mas não impacta redes nas quais os gastos com a 

construção da infraestrutura escolar já foram amortizados.  

 

O Valor (Mínimo) Anual por Aluno do Fundeb (VAA) 

Nosso ponto de partida para analisar os gastos por aluno no Brasil 

é olhar para o Valor (mínimo) Anual por Aluno (VAA), definido todo ano 

pelo Governo Federal através de portaria específica. Teoricamente, este 

deveria ser o valor suficiente para garantir uma qualidade mínima da 

oferta educacional para etapa de ensino em todo o país. Na prática, 

porém, não é isso o que ocorre. Como visto anteriormente, o VAA é 

definido (informalmente) de forma a equalizar, de baixo para cima, os 

valores médios de gasto por aluno dos estados de menor financiamento 
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por aluno, até se esgotar os 10% da complementação federal. Para o ano 

de 2020, o VAA foi estipulado em R$3.643,1611. Como as regras do 

Fundeb preveem pesos diferentes para cada etapa de ensino12, o repasse 

mínimo (e consequentemente o gasto mínimo por aluno) para alunos dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental em escolas urbanas é de R$ 4007,48 

reais por ano, o que equivale a R$ 333 por mês. Já no Ensino Médio 

urbano, o gasto mínimo por aluno é de R$ 379,50 por mês, enquanto para 

os alunos na Educação de Jovens e Adultos o repasse mínimo é de R$ 

242,88 por mês. A tabela abaixo mostra os valores mínimos de gasto por 

aluno para cada modalidade de ensino.  

 

O Valor Aluno Anual Total (VATT) 

A partir do VAA, podemos chegar ao Valor Aluno Anual Total 

(VATT), que mede os recursos a serem gastos por aluno a partir das 

receitas carimbadas para a educação.  O VATT pode ser calculado para 

cada estado e município através do montante de receitas vinculadas de 

cada ente subnacional, dividindo esse valor pelo número (ponderado13) 

de alunos na rede.  

Tabela 2-Valores anuais mínimos transferidos por aluno no Brasil em 2020 

Modalidade Peso VAA 

Anos finais do Ensino 

Fundamental urbano 

1,10 R$ 4.007,48 

Anos finais do Ensino 

Fundamental no campo 

1,20 R$ 4.371,79 

Ensino Fundamental em tempo 

integral 

1,30 R$ 4.736,11 

                                                           
11 Portaria Interministerial n.4, de 27 de dezembro de 2019 
12 Ponderações das matrículas de acordo com as regras do FUNDEB em 2015. O peso 1,0 

corresponde à matrícula dos Anos iniciais do Ensino Fundamental urbano, em tempo parcial. 
13 Utilizando-se os pesos das matrículas de acordo com as regras do FUNDEB em 2015. 
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Ensino Médio urbano 1,25 R$ 4.553,95 

Ensino Médio no campo 1,30 R$ 4.736,11 

Ensino Médio em tempo integral 1,30 R$ 4.736,11 

Ensino Médio Integrado com 

Educação Profissional 

1,30 R$ 4.736,11 

Educação de Jovens e Adultos 

com avaliação no processo 

0,80 R$ 2.914,53 

EJA integrada à 

Educação Profissional de nível 

Médio, com avaliação no 

processo 

1,20 R$ 4.371,79 

Fonte: Todos Pela Educação (2019) 

O VATT vai além dos recursos disponíveis para a transferência do 

Fundeb, pois inclui também as outras receitas vinculadas à educação, 

como os impostos estaduais e municipais, o salário educação, e 

transferências reguladas do FNDE. Por outro lado, o VATT não representa 

o gasto real de cada ente, pois o município pode complementar os gastos 

com outras receitas próprias. 

A partir dos cálculos do VATT, podemos observar a grande 

disparidade de financiamento da educação entre diferentes municípios no 

Brasil. O gráfico abaixo mostra os recursos orçamentários obrigatórios 

disponíveis para cada ente federativo em 2015. A faixa laranja representa 

o VAA estadual, o valor mínimo por aluno para cada estado. Olhando com 

bastante cuidado, é possível perceber que a faixa laranja é uniforme na 

cauda inferior da distribuição. Isso acontece porque esses municípios 

estão concentrados em estados que ficaram abaixo do VAA nacional e 

receberam complementação da união. Esses municípios possuem 

também menor fôlego fiscal fora do Fundeb para financiar seus gastos 

educacionais.  
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Esse é o caso, por exemplo, do município de Buritis, no Maranhão, 

que possuía apenas R$2.900 por ano para investir em cada auno, o que 

dá menos do que R$250 por mês.  Já na cauda direita da distribuição 

estão os municípios mais ricos do país. Segundo o estudo conduzido pelo 

Todos Pela Educação (2019), uma em cada quatro redes de ensino no 

Brasil possuía menos de R$ 300 por mês para investir em cada aluno em 

2015. Na outra ponta, apenas 352 redes tinham mais de R$ 500 

disponíveis através de receitas carimbadas para investir em cada aluno.   

Figura 1- Distribuição do VATT por entes federados em 2015 

 

Fonte: Todos pela Educação (2019) 

 

O gasto agregado com educação no Brasil 

Além de saber o gasto mínimo por aluno no Fundeb e a 

disponibilidade de recursos para que os entes federados invistam em 

educação, é importante olhar também para as complementações de 

receitas próprias feitas por estados e municípios. Esse dado, porém, é 

mais difícil de ser coletado. Uma das formas, ainda que bastante 

imperfeita, de olhar para uma medida mais abrangente dos gastos, é 

observar o gasto brasileiro total em educação.  

Hoje, o Brasil tem gastado nos últimos anos entre 4 e 6% do PIB 

com educação. É um gasto considerável na comparação internacional, 

mas ainda aquém de nossas necessidades quando consideramos nossa 

estrutura etária e o nosso estoque de infraestrutura escolar. Uma em cada 

5 de nossas escolas, por exemplo, não possui infraestrutura mínima para 
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funcionar, como ter água tratada, esgoto, energia elétrica e banheiro14. 

Parte desse problema tem a ver com o fato de sermos um país de renda 

média e em envelhecimento, mais com uma parte ainda considerável da 

população jovem, além de sermos muito desiguais, o que dificulta fazer 

grandes gastos em termos absolutos.  

De acordo com o estudo “Education at a Glace”, da OECD (2019), 

o Brasil gastou, em 2016, uma média de USD$ 3.800 por estudante por 

ano ao longo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, USD$ 3.700 nos 

Anos Finais e USD$ 4.100 no Ensino Médio. Como o gasto é calculado 

por uma taxa de câmbio de paridade de poder de compra, isso daria um 

gasto total anual de R$ 674, R$ 656 e R$ 727 por mês, respectivamente, 

o que evidenciaria uma complementação substancial do gasto financiado 

através das receitas carimbadas. 

 

O custo de um aluno na rede estadual do Rio de Janeiro 

Uma forma de se avaliar se a medida da OECD pode estar 

superestimada é dividir o gasto da Secretaria de Estado de Educação do 

Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) pelo número de estudantes.  Analisando o 

orçamento da secretaria, porém, permanece a dúvida de como 

contabilizar custos que são comuns a todas as etapas educacionais, como 

custos administrativos ou de alimentação dos alunos. A tabela abaixo 

mostra o desembolso da SEEDUC-RJ no ano de 2009, por subfunção do 

gasto.  

Tabela 3-Desembolso da SEEDUC-RJ em 2019 (milhões de R$) 

Administração Geral R$     335,88 

Alimentação e Nutrição R$     269,00 

Assistência Criança e ao 

Adolescente R$       53,61 

                                                           
14 Dados do Censo Escolar de 2017 
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Difusão Cultural R$       86,67 

Educação Especial R$       13,77 

Ensino Fundamental R$     796,09 

Ensino Médio R$  2.497,18 

Total: R$  4.052,21 

Fonte: 2- Portal Transparência Fiscal -Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Se simplesmente dividirmos o desembolso com a rubrica do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio pelo número de alunos em cada etapa, 

chegamos a um valor anual de R$ 4.933 por aluno nos anos finais do 

Ensino Fundamental15 e de R$6.287 para cada aluno do Ensino Médio. 

Porém, precisamos também incluir os gastos com a administração geral 

da secretaria e gastos com alimentação e nutrição. Dividindo o gasto 

igualmente entre alunos do Ensino Fundamental e Médio, chegamos a um 

valor anual de R$6.290 e R$7.635, ou de R$ 524 e R$636 por mês, 

respectivamente. Os valores são mais próximos dos calculados pela 

OCDE, porém ainda inferiores.   

Tabela 4- Gasto por aluno na rede estadual do Rio de Janeiro 

 Anos finais do EF Ensino Médio 

Alunos 161.369 397.738 

Custo anual  R$ 4.933,34   R$ 6.278,45  

Custo anual, incluindo 

outras despesas  R$ 6.290,75   R$ 7.635,87  

Fonte: 3- Portal Transparência Fiscal -Governo do Estado do Rio de Janeiro 

 

                                                           
15 Praticamente todos os alunos do Ensino Fundamental na rede estadual estão nos anos 

finais. 
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          O custo de um aluno na rede estadual de Pernambuco 

Uma das poucas redes a publicar dados mais detalhados do custo 

de cada aluno por escola é a rede estadual de Pernambuco. Isso é 

possível porque o estado implementou de forma pioneira um robusto 

sistema de gerenciamento de dados da rede, por escola, o Sistema de 

Custos de Pernambuco (SICPE), agregando dados dispersos em várias 

bases de dados.  

O sistema permite verificar que, mesmo dentro da rede estadual de 

escolas de Pernambuco, há uma enorme variação no custo por aluno. O 

salário do professor varia com seu tempo de experiência e titulação, por 

exemplo, e professores de maior remuneração tendem a se concentrar 

em escolas com alunos de nível socioeconômico mais alto. Por sua vez, 

uma quantidade maior de alunos em uma escola dilui custos fixos, 

diminuindo o custo por aluno. Segundo Elacqua et al (2018), as escolas 

mais eficientes do estado gastam em torno de R$ 3.421 por ano. Essas 

escolas possuem menos desperdício e conseguem gerar melhores 

resultados de aprendizagem com menos recursos. Já as mais ineficientes 

gastam bem mais, entorno de R$ 6.151 por aluno por ano, sem, contudo, 

converter esse maior gasto em aprendizado dos alunos.  

Em média, as escolas em tempo integral custam 73% a mais o que 

as escolas regulares, acrescentando, em média, mais R$ 2.637 ao custo 

anual por aluno. O custo médio anual de um aluno em uma escola regular, 

de R$ 3.612, iria, portanto, a R$6249 em uma escola de Ensino Médio em 

tempo integral. 

 

O Custo-Aluno-Qualidade inicial (CAQi) 

O custo-aluno-qualidade (CAQi) inicial é um conceito desenvolvido 

pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação cujo objetivo é 

mensurar um valor mínimo de recursos a serem investidos por aluno para 

se alcançar um padrão mínimo de qualidade. O CAQi foi incorporado no 

Plano Nacional de Educação (PNE), dando uma diretriz sobre a 

necessidade de financiamento da educação brasileira. 
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O cálculo do CAQi leva em consideração diversos fatores que 

deveriam levar a um maior aprendizado dos alunos ou que estejam 

previstos na legislação brasileira. Entram no cômputo, por exemplo, o 

tamanho das turmas, a existência de bibliotecas, quadras, infraestrutura 

básica, materiais didáticos, formação de professores e salários de 

professores compatíveis com outras carreiras de nível superior. A ideia do 

CAQi é ter um valor mínimo inicial de financiamento, que seria 

paulatinamente acrescido até chegar ao Custo-Aluno-Qualidade (CAQ), 

que seria um custo necessário para se alcançar um patamar de qualidade 

da educação mais parecido com o dos países desenvolvidos. 

A tabela abaixo mostra os valores do CAQi para 2019, assim como 

os valores mínimos e máximos de financiamento via Fundeb. O valor do 

CAQi para os anos finais do EF, em tempo parcial na área urbana ficou 

em R$ 5362, abaixo do valor estimado para o gasto por aluno na rede 

estadual do Rio de Janeiro. As duas últimas colunas da tabela mostram 

os valores mínimos e máximos distribuídos pelo Fundeb, que não é 

suficiente para cobrir todos os custos. Já no Ensino Médio em tempo 

integral em áreas urbanas, o custo-aluno-qualidade-inicial é R$ 7.586, 

bem acima do valor por aluno gasto hoje nas escolas de tempo integral 

de Pernambuco. 

Tabela 5- Custo-Aluno-Qualidade Inicial em 2019 

Etapa 

Área da 

localidade Turno 

CAQi 

2019 

(R$) 

Valor-

aluno 

Fundeb 

(Menor) 

(RS) 

Valor-

aluno 

Fundeb 

(Maior) 

(R$) 

Anos 

finais do 

EF Urbana Parcial 5357 3562 4703 
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Anos 

finais do 

EF Urbana Integral 7239 4210 5558 

Anos 

finais do 

EF Rural Parcial 7155 3886 5131 

Anos 

finais do 

EF Rural Integral 11400 4210 5558 

Ensino 

Médio Urbana Parcial 5435 4048 5344 

Ensino 

Médio Urbana Integral 7586 4210 5558 

Ensino 

Médio Rural Parcial 7243 4210 5558 

Ensino 

Médio Rural Integral 13540 4210 5558 

EJA Urbana Parcial 5848 1865 3420 

EJA Rural Parcial 7638 1865 3420 

Fonte: 4- Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

 

O custo das escolas privadas e a escolha entre a escola pública e a 

privada 

A melhor base de dados para analisar o gasto das famílias com o 

ensino privado é a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). A POF 

fornece dados sobre os rendimentos, os hábitos de consumo, poupança 

e investimento das famílias brasileiras, que são acompanhadas por 1 ano. 
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De acordo com a análise de Curi e Menezes Filho (2010) a partir dos 

dados da POF 2002/2003, as famílias brasileiras gastavam em torno de 

R$ 60 em média com educação, cujas despesas formam o segundo item 

de maior desigualdade entre classes.  

Para as famílias com crianças em idade escolar e que gastaram 

com ensino, o custo médio anual de cada aluno era de aproximadamente 

R$ 2.500 nos anos finais do Ensino Fundamental e de pouco mais de R$ 

4.500 para os alunos do Ensino Médio. Atualizando esses números pela 

inflação acumulada entre 2002 e 2020 medida pelo IPCA até maio de 

2020 (160%), teríamos hoje um gasto anual por aluno de R$ 6.500 nos 

anos iniciais e R$ 11.700 no Ensino Médio.  

Segundo o mesmo estudo, dentre os determinantes da decisão de 

matricular o aluno na escola privada, destacam-se a educação da mãe, a 

renda familiar, o valor das mensalidades privadas, e oferta de escolas 

privadas na região de moradia (Curi e Menezes Filho, 2010).  

Um fenômeno interessante tem ocorrido recentemente no Brasil, 

que é o retorno da classe média à escola pública quando a qualidade do 

ensino público aumenta. A conversão de escolas regulares em 

Pernambuco em Escolas de Referência em Tempo Integral ou Semi-

integral tem causado uma migração cada vez maior de alunos das escolas 

privadas em direção às escolas públicas (Rosa, 2020)  

 

Em suma.... 

Em suma, diante das várias medidas de custo por aluno aqui 

apresentadas, podemos resumir os achados na tabela abaixo: 

Cálculo 

Anos Finais 

do EF Ensino Médio 

VAA Fundeb  R$  4.007,00   R$    4.554,00  

OECD  R$  7.872,00   R$    8.724,00  
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Seeduc-RJ  R$  6.290,00   R$    7.635,00  

CAQi  R$  5.357,00   R$    5.435,00  

POF  R$  6.500,00   R$  11.700,00  

 

Os custos por aluno nos anos finais ficaram, portanto, entre R$ 

5.357 de acordo com o CAQi e R$ 7.872, no cômputo da OCDE, sendo 

no mínimo R$ 4.007 financiados pelo Fundeb. Já no Ensino Médio, os 

custos variaram entre R$ 5.435 na estimativa do CAQi e R$ 11.700 na 

atualização dos valores pagos em escolas particulares através dos dados 

da POF. 

 

Custos da evasão 

A evasão escolar durante o Ensino Médio acarreta uma série de 

prejuízos ao aluno e à sociedade. Pesquisas anteriores mostram que 

alunos que evadem da escola antes de concluir o Ensino Médio têm 

menor renda quando adultos (Oreopoulos, 2006), maiores chances de 

estar desempregados (Oreopoulos, 2007), maiores chances de 

cometerem crimes e acabar na prisão (Lochner e Moretti, 2004), maior 

probabilidade de gravidez na adolescência (Black et al., 2008), menor 

chance de fumar e beber (Jensen e Lleras Muney, 2012) e menor 

satisfação geral com a vida (Oreopoulos, 2007). Os custos da evasão não 

se contam apenas privadamente, mas também afetam a sociedade como 

um todo através das externalidades provocadas pelo maior uso da rede 

de assistência social, maior uso da rede de assistência médica, maiores 

índices de violência e uso do sistema prisional, além de consequências 

políticas, como menor engajamento político (Milligan, Moretti e 

Oreopoulos, 2004). 
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Dificuldades metodológicas 

Identificar os efeitos causais da evasão escolar não é trivial. Como 

vimos no primeiro estudo desta série, há diferenças fundamentais em 

relação às habilidades sócio emocionais dos indivíduos que completam o 

Ensino Médio regular e aqueles que terminam por desistir ou por terminar 

o Ensino Médio posteriormente através do exame supletivo. Há diversos 

fatores que influenciam ao mesmo tempo a escolaridade dos indivíduos e 

seu desempenho no mercado de trabalho, como persistência, background 

familiar, contatos com potenciais empregadores, entre vários outros 

fatores.  O viés de seleção entre aqueles que evadem antes de completar 

o Ensino Médio e aqueles que o completam nos impede de fazer uma 

comparação simples entre os dois grupos.  

Para que possamos identificar esse efeito, é necessário, portanto, 

ter algum elemento exógeno, fora do escopo de decisão do aluno, que 

aumente ou diminua a chance de abandonar a escola precocemente. Isso 

pode ser a participação, por sorteio, em um programa experimental de 

aumente a chance de terminar o Ensino Médio, ou mesmo regras ou 

mudanças de lei que incentivem o jovem a estudar por um ano a mais. 

Os melhores experimentos para se testar o impacto de longo prazo 

de permanecer ou não no Ensino Médio advém de leis que regulam a 

idade de educação compulsória. No Brasil, a Emenda Constitucional no 

59 modificou o artigo 208 da CF ampliando o ensino obrigatório para a 

faixa dos 4 aos 17 anos. Se, por um lado, a nova redação do artigo 208 

incentivou a expansão do Ensino Pré-Escolar aos 4 e 5 anos, muito pouco 

foi feito para se cumprir a obrigatoriedade do ensino para os alunos mais 

velhos de 16 e 17 anos.  Por mais que seja difícil obrigar um jovem de 17 

anos a frequentar a escola se ele prefere trabalhar, são relativamente 

raros os casos em que Conselhos Tutelares conseguiram de fato obrigar 

alunos jovens a continuar estudando. 
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Estimativas em países desenvolvidos 

Esse não é o caso de vários países desenvolvidos que passaram 

novas legislações regulando as idades de educação compulsória. Nesses 

países, o aumento da idade mínima legal para parar de estudar terminou 

por de fato aumentar a escolaridade de quem antes abandonava 

precocemente a escola. Essas leis permitem aos pesquisadores comparar 

coortes de alunos que foram expostas e que não foram expostas à Lei, 

entre regiões ou estados que implementaram mais cedo ou mais tarde tais 

regulações.  Dessa forma, é possível estimar apenas a variação de 

escolaridade entre indivíduos que advém, exclusivamente, devido à 

passagem da legislação de educação compulsória. 

Estudos que exploraram leis aumentando os anos de educação 

compulsória encontraram que um ano a mais de escolaridade devido à 

passagem da legislação aumenta o salário em 13% ao longo da vida, 

diminui a probabilidade de morte em 3.7 pontos percentuais ao longo de 

10 anos (ante a uma probabilidade média de morte de 11%), aumenta a 

chance de comparecer para votar em 9 pontos percentuais (ante a uma 

média de 49%), aumenta a chance de reportar estar satisfeito com a vida 

em 4.8 pontos percentuais (ante a uma média de 86%) além de diminuir 

a chance de depender de auxílios da assistência social, de ser preso, de 

ter tido filho durante a adolescência ou de se divorciar.   
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Tabela 6- Impacto de 1 ano adicional de estudo 

          

Fonte: Oreopoulos e Salvanes (2011) 

Nota 1- As estimativas apresentam o impacto de um ano a mais de estudo nas variáveis 
descritas na primeira coluna. A 3ª coluna apresenta o impacto calculado através da 
técnica de variáveis instrumentais, sendo a escolaridade instrumentada pela passagem 
da lei. Já nas colunas seguintes, é apresentada uma estratégia de efeitos fixos de família 
para poder identificar o efeito de um ano a mais de estudo nas variáveis da primeira 
coluna.  

 

Impactos qualitativamente semelhantes são encontrados ao se 

explorar variações na escolaridade entre irmãos ou mesmo entre irmãos 

gêmeos, o que nos permite controlar por boa parte da variação genética 

ou de outros fatores familiares. Pode se argumentar, entretanto, que 

estudos que exploram variações de leis de educação compulsória são 

mais robustos a estudos que exploram diferenças entre irmãos, pois nem 

há diferenças importantes e não observadas que podem fazer com que 
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um irmão obtenha mais escolaridade do que outro, como o tempo e 

qualidade das interações que pais dedicam a cada irmão.  

 

Estimativas para o Brasil 

No Brasil, ainda não possuímos medidas tão robustas advindas de 

experimentos quase-naturais explorando o efeito de se completar o 

ensino médio. A grande maioria das estimativas do prêmio de conclusão 

do Ensino Médio advém de comparações entre indivíduos que 

completaram e não completaram a educação básica, tomando-se o 

cuidado de se controlar por diversos fatores, como educação dos pais, 

sexo e raça. Usando-se a PNAD, as estimativas costumam apontar para 

um prêmio salarial em torno de 10% para cada ano adicional de estudo.  

Um estudo da Fundação Brava, Instituto Unibanco, Insper (Instituto 

de Ensino e Pesquisa) e Instituto Ayrton Senna (2017) calculou o impacto 

monetário da evasão escolar de jovens. Para chegar a essa estimativa, 

estimou-se, ao longo da vida, a diferença na participação no mercado de 

trabalho e na renda média entre aqueles com Ensino Médio completo e 

com Ensino Fundamental completo. As diferenças podem ser observadas 

nos próximos dois gráficos abaixo.  

É possível trazer toda a diferença de fluxo monetário para o valor 

presente fazendo hipóteses sobre a taxa de desconto, que mede o quanto 

valorizamos o futuro em relação ao presente. Assumindo uma taxa de 

desconto de 5% ao ano, na média o valor perdido por não completar o 

Ensino Médio seria de R$ 35 mil. Esse impacto varia bastante em relação 

ao perfil do indivíduo. Mulheres negras, por exemplo, têm menos 

oportunidade no mercado de trabalho, diminuindo o retorno de terminar o 

Ensino Médio a R$ 13 mil. Já para um homem branco em uma capital do 

Sudeste, esse diferencial é substancialmente maior, de R$ 43 mil.  

O estudo traz ainda o custo de vários outros impactos indiretos da 

evasão escolar, como a formação das famílias, as condições de saúde e 

a vitimização desses jovens. A evidência de países desenvolvidos, já 

citada aqui, mostra que jovens que terminam o ensino médio acabam 
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formando as famílias mais tarde, com parceiros/as mais escolarizados/as, 

e têm menos chance de ter filho durante a adolescência. Da mesma 

forma, esses jovens possuem menos chance de ter doenças crônicas e 

menos chances de se envolver com atividades ilegais.  

Segundo o mesmo estudo, a redução da violência e da 

criminalidade geraria para a sociedade uma redução de custos de 63% da 

renda per capita nacional, ou por volta de R$ 18 mil por jovem. Já as 

melhorias de saúde adicionariam mais R$ 28 mil ao custo gerado por cada 

jovem que não conclui o Ensino Médio. Por último, cada jovem que deixa 

de terminar o Ensino Médio deixaria de desenvolver competências junto 

àqueles com os quais irá trabalhar ao longo da vida, levando a uma força 

de trabalho menos escolarizada e a menor atração de investimentos. Esse 

efeito seria responsável por um prejuízo de R$ 49 mil devido à evasão 

precoce no Ensino Médio. Somados ao custo provado do abandono, 

chegamos a um custo de aproximadamente R$ 130 mi reais pelo 

abandono de cada aluno no Ensino Médio. Como temos mais de 1 milhão 

de jovens abandonando a escola a cada ano, podemos dizer que o Brasil 

perde pelo menos R$ 130 bilhões de reais por ano devido à evasão dos 

jovens.  

 

Análise crítica e recomendações 

Apesar de o Brasil gastar uma porção significativa do PIB com 

educação, nosso gasto é ainda está bastante aquém do necessário para 

que possamos oferecer uma educação de qualidade a nossos jovens. A 

demora do país em reconhecer a importância estratégica da educação 

gerou uma série de consequências graves sobre nossa baixa 

produtividade, distribuição de renda e, também, sobre nosso sistema 

educacional. Temos um enorme contingente de adultos que não 

completou o Ensino Médio, taxas elevadas de distorção idade-série, altas 

taxas de evasão escolar, assim como sérias deficiências de infraestrutura 

escolar que acabam por aumentar a necessidade de investimento na 

educação.  
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As críticas sobre a baixa eficiência do nosso gasto educacional 

possuem fundamento. Embora o Brasil tenha incluído milhares de jovens 

no Ensino Médio nos últimos anos, aumentos recentes do nosso gasto 

com a educação geraram poucos ganhos em termos de aprendizado dos 

nossos jovens. Quando comparados a países com gasto semelhante ao 

nosso, o desempenho brasileiro fica bastante abaixo da média dos nossos 

pares. Os casos de redes de sucesso como as de Pernambuco, Ceará e 

o município de Sobral mostram que é possível melhorar a eficiência do 

gasto e obter bons resultados mesmo sem ter o financiamento 

educacional das regiões mais ricas do país.  

Por outro lado, observamos que, abaixo de um determinado nível 

de gasto por aluno, existe uma correlação entre o gasto e o aprendizado 

médio dos alunos. Isso é verdade tanto quando observamos o 

financiamento disponível para cada município através do VAAT quanto na 

comparação internacional. A literatura recente que analisa casos de 

aumentos de financiamento causados por mudanças de regras federais 

de repasses ou por decisões judiciais tem mostrado que existe sim um 

impacto positivo do gasto educacional no aprendizado (Jackson et al, 

2016; Johnson e Jackson, 2019). No Brasil, a introdução do Fundef e a 

exigência constitucional da aplicação de 25% das receitas de impostos 

estaduais e municipais na manutenção e desenvolvimento do ensino 

foram responsáveis pela melhoria da qualidade do ensino e pelo aumento 

da matrícula (Menezes Filho e Pazello, 2007; Cruz e Silva, 2020). 

O impacto da evasão dos estudantes no Ensino Médio supera em 

muito o financiamento atual disponível para essa etapa de ensino. Apenas 

considerando o retorno individual, privado, em termos de perdas salariais 

ao longo da vida, cada aluno no Brasil perde em torno de R$ 35 mil. 

Apesar disso, gastamos em torno de R$ 7 mil reais por aluno por ano no 

Ensino Médio. Do ponto de vista puramente individual, em um mundo com 

acesso perfeito a crédito no qual cada aluno soubesse do retorno 

potencial de terminar o Ensino Médio, valeria a pena se endividar para 

melhorar a qualidade do ensino ao qual o aluno tem acesso.  
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Se é verdade que subfinanciamos nosso ensino quando 

comparamos nossos gastos com os retornos privados da educação, 

ficamos em situação ainda pior quando consideramos todos os potenciais 

benefícios que a conclusão do ensino médio pode trazer para a 

sociedade. Para cada jovem que abandona a escola, arcamos com um 

prejuízo de pelo menos R$130 mil. A sociedade brasileira deveria estar 

disposta a gastar muito mais do que gasta hoje por cada aluno, mesmo 

que tenha que cortar gastos de outras áreas ou mesmo que precise 

aumentar seu endividamento para tal.  

Todos esses números advêm da adaptação para o Brasil de 

estudos conduzidos em outros países. Uma descrição mais detalhada dos 

prejuízos brasileiros com a evasão escolar só seria possível com estudos 

mais aprofundados sobre o tema. Sabemos muito pouco sobre os custos 

da evasão, sobre os custos de levar um aluno do ensino regular à EJA, 

ou sobre os benefícios no mercado de trabalho de obter um diploma via 

ensino regular ou via certificação. Não sabemos nem mesmo se o que é 

aprendido na escola de fato tem valor no mercado de trabalho ou se o que 

vale mesmo é o diploma. Pesquisas mais profundadas sobre esses temas 

poderiam ter alto impacto sobre a sociedade brasileira.  

Embora o baixo financiamento da educação brasileira seja uma 

questão estrutural, é também verdadeiro que a longa crise fiscal que 

atravessamos contribui para dificultar a expansão dos gastos com a 

educação de nossos jovens. Nesse cenário, a contribuição do setor 

privado através de parcerias com o setor público é extremamente 

alvissareira. 

 Entidades privadas podem complementar o gasto público com a 

educação brasileira, mas por si só não terão o fôlego financeiro necessário 

para mudar estruturalmente o quadro educacional brasileiro. A melhor 

forma de gerar ganhos para ambos os lados seria aproveitar a flexibilidade 

maior das entidades privadas para pilotar possíveis programas visando 

combater a evasão no Ensino Médio. Essas experiências seriam objeto 

de avalições de impacto rigorosas, que permitiriam verificar com alto 

poder de confiança a eficácia desses novos modelos em reduzir o 
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abandono e melhorar a transição do mundo da escola para o mundo do 

trabalho. A evidência gerada poderia então servir de modelo para que 

diferentes governos Brasil afora pudessem adotar tais políticas. Com 

evidência forte sobre o impacto desses programas, ficaria inclusive mais 

fácil para as pastas responsáveis pelas áreas de educação ou assistência 

social pleitear recursos extras a serem aplicados nessas políticas.  
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Figura 3- Responsabilidades compartilhadas- Estados 
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Figura 4- Responsabilidades compartilhadas- Municípios 

 

Fonte: - Instituto Claro- Especial Financiamento da Educação 
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Figura 5- Financiamento- Salário Educação 

 

Fonte: - Instituto Claro- Especial Financiamento da Educação 
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Figura 6-O Fundeb 

 

Fonte: - Instituto Claro- Especial Financiamento da Educação 
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Figura 7- O que o Fundeb pode e o que não pode financiar? 

Fonte: - Instituto Claro- Especial Financiamento da Educação 
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Figura 8-O gasto mínimo com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e a 

complementação municipal 

 

Fonte: - Instituto Claro- Especial Financiamento da Educação 
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Figura 9- Transferências voluntárias do Governo Federal 

 

Fonte: - Instituto Claro- Especial Financiamento da Educação 
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Figura 10-Custo médio anual por aluno por ciclo escolar 

 

Fonte:  Curi e Menezes filho (2010), a partir da POF 2002/2003 
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Figura 11- Remuneração por nível de escolaridade 

 

Fonte: -Fundação Brava et al (2017) 

 

Figura 12- Perda de remuneração ao longo da vida 

 

Fonte: -Fundação Brava et al (2017) 


