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RESUMO

Este paper tem por objetivo entender como o conceito de Custo-Aluno-Qualidade (CAQ) está
inserido na literatura científica, outrossim, reunir subsídios a futuras pesquisas quanto a
composição desse elemento na concepção da estrutura da educação básica no município de
Itabaiana, no Estado de Sergipe, e o seu real impacto em uma educação de qualidade, que
perpasse pelas dimensões materiais, tecnológicas, pedagógicas e culturais de forma a
possibilitar aos educandos desenvolverem competências e habilidades compatíveis a sua faixa
etária. Desse modo, parte de uma proposta de pesquisa bibliográfica, através da Revisão
Bibliográfica Sistemática - RBS ( CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011), utilizando a base
do Portal de Periódicos CAPES, que envolve um acervo de artigos, teses e dissertações. A
pesquisa a partir dos operadores “Custo-aluno-Qualidade”, “Custos Educacionais “ e
“Infraestrutura”, reuniu a priori um acervo de 38 publicações. Posteriormente, foram
selecionadas 5 publicações, os quais temas e desenvolvimento dos mesmos, se aproximam
desta proposta de pesquisa, nessas são explorados desde o conceito e regulamentação do
custo-aluno-qualidade nas últimas duas décadas, como também a correlação entre qualidade
na educação, o custo-aluno-qualidade e disponibilidade de recurso capazes de financiar uma
educação publica de qualidade.

Palavras-chaves: CAQ - Custo Aluno qualidade, Custos educacionais e Infraestrutura.

1. INTRODUÇÃO

A presente proposta de pesquisa, pretende investigar o processo de formação,

mensuração e gestão dos custos de infraestrutura das unidades de educação basica no

Município de Itabaiana, no Estado de Sergipe, e possíveis correlações na aprendizagem e no

desenvolvimento das competências das crianças, na perspectiva do desenvolvimento integral

do ser humano.

O estudo entende que a concepção e disponibilização desses espaços de educação estão

relacionadas as dimensões materiais, tecnológicas, pedagógicas e culturais, ou seja, à luz dos

pressupostos teóricos do Custo-Aluno-Qualidade (CAQ) (MAZDA, E.; BASSI, M, 2009).



Nesse paper apresenta através de uma revisão bibliográfica sistemática em torno da

temática do Custo-Aluno-Qualidade (CAQ) a produção intelectual da última década,

abordagens utilizadas e o diálogo com a melhoria das competências e aprendizagem dos

sujeitos educandos.

Preliminar mente, há de se destacar que o conceito de custos está geralmente

relacionado a determinação do lucro, resultante dos registos financeiros, ligados mormente ao

processo decisório no campo das finanças e administração; controle das operações, recursos

produtivo; formação de preços e escolha entre opções de fabricação.

Quando se pensa na noção de custo, quase sempre se estabelece uma equivalência

com o preço de uma mercadoria ou serviço.

O conceito de custo a ser apresentado aqui difere dessa concepção mais comum.

Para entender seu significado, deve-se reconhecer que ele é diretamente derivado da economia,

um componente das ciências sociais, explicitamente voltado para o problema da escassez.

Aplicando-se esse raciocínio à educação, pode-se dizer que os materiais didáticos,

o equipamento escolar, os prédios e o tempo das pessoas envolvidas (alunos, professores e

funcionários), todos têm custos porque têm utilizações alternativas..

De maneira semelhante, o custo económico de um novo prédio escolar inclui o

valor do terreno sobre o qual se construiu a escola, ainda que ele tenha sido doado por um

indivíduo ou grupo. Dessa forma, os custos da educação são os valores de “oportunidade” de

todos os recursos devotados ao processo educacional, e quando esses recursos não puderem

ser diretamente mensurados em termos monetários, deve-se fornecer uma estimativa de seu

valor em usos alternativos (VERHINE, 1998).

Nessa perspetiva, surge o Custo-Aluno-Qualidade (CAQ). Defendido pela

Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE), esse indicador atribuído inicialmente

pelo CAQi (Custo Aluno Qualidade Inicial), indica o quanto deve ser investido ao ano por

aluno, para que se possa ter uma educação de qualidade.

Para um melhor entendimento dessa matriz do Custo-Aluno-Qualidade (CAQ), se

faz necessário o detalhamento dos “insumos” educacionais: insumos relacionados a

infraestrutura, à valorização dos trabalhadores da educação, à gestão democrática e insumos

relacionados ao acesso e permanência do educando à escola.



Notadamente conhecendo e detalhando esses insumos citados anteriormente pode-

se mensurar e calcular o indicador “Custo-Aluno-Qualidade (CAQ)”, que irá nortear uma

educação de qualidade.

Dessa forma, qualidade na educação, indica que estão se desenvolvendo processos de

aprendizagem voltados para as dimensões materiais, tecnológicas, pedagógicas e culturais

para esses educandos desenvolvem competência e habilidades compatíveis a sua idade e/ou

série (MAZDA, E.; BASSI, M, 2009).

O Estado de Sergipe está localizado na Região Nordeste, sendo o menor estado do

Brasil, com uma a´rea de 22.050 km2e ocupando 0,26% do território nacional.

Os 529.689 alunos da Educação Básica de Sergipe estão distribuídos em 421.756

matrículas na Zona Urbana e 107.933 matrículas na Zona Rural.

As matrículas da Zona Urbana são distribuídas em 3.423 matrículas em instituições

federais, 149.531 matrículas em escolas estaduais, 167.236 matrículas em escolas municipais

e 101.566 matrículas em escolas privadas.

As 107.933 matrículas da Zona Rural estão distribuídas em 1.368 matrículas no nível

federal, 6.751 matrículas em escolas estaduais, 98.289 matrículas em escolas municipais e

1.525 em escolas privadas...

Itabaiana é um município sergipano da Microrregião do Agreste Itabaiana, estando na

Mesorregião do Agreste Sergipano, sendo a quarta cidade mais populosa do Estado, com uma

população estimada no ano de 2021 de 96.839 habitantes e de 86.967 habitantes no último

censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sendo que o citado

município responde por 3337 alunos matriculados na educação infantil, 14.785 matriculas

de alunos no ensino fundamental e 4.107 matriculas no ensino médio..

Dessa maneira o presente paper encontra-se distribuído em 3 seções, essa primeira que

apresenta o tema e sua delimitação, a segunda que indica à metodologia e seus detalhes, em

seguida são apresentados à análise de buscas e resultados obtidos a partir da revisão

sistemática, seguido dos comentários e análises desses achados confrontados com os

propósitos e ponderações do citado trabalho



2. ARRANJO METODOLÓGICO DA PESQUISA

Para delimitar e alcançar os objetivos propostos, este presente trabalho caracteriza-se

como uma pesquisa de natureza exploratória e qualitativa, e, lança mão da pesquisa

bibliográfica sistemática.

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado como livros,

artigos e teses (GIL, 2007), a pesquisa bibliográfica possui caráter exploratório, pois permite

maior familiaridade com o problema, aprimoramento de ideias ou descoberta de intuições,

complementa Gil (2007).

A pesquisa bibliográfica quando realizada sob a perspetiva da revisão sistemática

possibilita “obter maior rigor e melhores níveis de confiabilidade do que em uma revisão

bibliográfica“ (CONFORTO; AMARAL; SILVA,2011, p.2), objetivando uma abordagem

sistemática e mais robusta.

2.1 BASES DE DADOS E TERMOS DE BUSCAS

Para construção desta pesquisa foi adota a base de dados do acervo do Portal de

Periódicos da Capes, onde se encontram unificadas produções científicas, tais como: artigos

científicos, teses e dissertações, que são reconhecidas pela comunidade cientifica.

Foram direcionados os termos “custo aluno qualidade “, “custos educacionais “ e

“infraestrutura”, utilizando-se dentro da plataforma das bases de :acervos, os articos,

dissertações e teses, no período de 2012 a 2022, e, publicações em português cujo os

operadores estivessem inseridos no título, resumo e/ou palavras-chave.

2.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DE QUALIFICAÇÃO

Para triagem dos trabalhos que que fizeram parte do conjunto da análise, definiu-se

critérios de qualificação e inclusão, Para Conforto, Amaral e Silva (2011, p. 07), “para a

definição dos critérios de inclusão dos artigos é preciso levar em conta os objetivos da

pesquisa”, assim esses critérios auxiliam no alinhamento das publicações à proposta da

revisão bibliográfica a ser feita.



Feita a seleção dos artigos, teses e dissertações, na base de dados citada e que se

referem aos objetivos da pesquisa, foram lidos e analisados os resumos dos materiais que

foram escolhidos na base de periódicos da Capes.

3 ANÁLISE DAS DISCUSSÕES

O resultante das buscas aplicadas a base de dados dos periódicos da Capes, resultou

em um quantitativo inicial de 6.546 registos de trabalhos, entre artigos, dissertações e teses, o

que na verdade, levou essa pesquisa a se orientar pelos seus objetivos, procurando se alicerçar

em trabalhos que amparassem, os referidos objetivos e que delimitassem essa revisão

bibliografia sistemática.

Após seleção dos artigos, teses e dissertações que se enquadraram nos critérios de

seleção, buscou-se a qualificação desse material, no sentido de determinar o grau de

aproximação deles ao objetivo da pesquisa. Para tanto, foram lidos e analisados os resumos de

todos os materiais selecionados pelos critérios de inclusão e atribuídos pontos numa escala de

1 a 5 (1 para menor adesão; 5 para maior adesão) para cada critério de qualificação definido.

Foram eles: a) Abordagem do tema (CQ01); b) Vinculação com o campo de pesquisa em

educação (CQ02); c) Clareza metodológica (CQ03); d) Consistência teórica (CQ04) e;

Alcance dos objetivos desta RBS (CQ05).

Quadro 01: Resultados após aplicação dos críterios de inclusão

PERIÓDICOS

CAPES

Retornos CQ01 CQ02 CQ03 CQ04 CQ05

ARTIGOS 22 20 12 8 8 5

DISSERTAÇÕES 10 8 6 6 6 4

TESES 6 3 3 3 2 2

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.1 O CUSTO ALUNO QUALIDADE NA LITERATURA CIENTIFICA

O primeiro trabalho selecionado, “Uma proposta de custo-aluno-qualidade na

educação básica” de autoria de José Marcelino de Rezende Pinto (RBPAE, Porto Alegre, v.



22, n. 2, p. 197-227, jul./dez. 2006), teve por objetivo discutir uma proposta custo-aluno-

qualidade, direcionando à metodologia, os valores estimados dos cálculos e os componentes

desse custo-aluno-qualidade.

Vale ressaltar, no referido trabalho, que indica que desta revolução educacional,

resultará um impacto financeiro que deverá ser estimado, pois a referida revolução

educacional projeta com o advento do custo-aluno-qualidade, envolverá trabalho com uma

série de indicadores, tais como: demanda de crescimento de matriculas, taxas de natalidade,

variação do PIB brasileiro, etc.

O texto apresenta e discute uma proposta de custo-aluno-qualidade construída pela

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, abrangendo a metodologia, os componentes de

custo e os valores estimados dos cálculos. Busca inserir a proposta nos debates e na legislação

sobre metas de cobertura e de qualidade da educação, assim como na estrutura e nas

perspetivavas das finanças públicas e do financiamento público da educação no Brasil.

O segundo estudo selecionado, ”Custo aluno-qualidade: resenha de uma trajetória”

de autoria de Nalu Farenzena (Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 13, n. 26, p. 347-359,

mai./ago. 2019. 9), teve por objetivo demonstrar através da análise de documentos normativos

e estabelecendo dessa modo uma contraposição entre a concepção do CAQ (Custo-aluno-

Qualidade) em contraposição ao valor mínimo por aluno nas últimas décadas, envolvendo

padrões de qualidade em função do dimensionamento dos custos envolvidos para que

obtenha a tal qualidade desejada na educação brasileira.

Em razão do recorte utilizado no trabalho citado observa-se que a estimativa de custos

e o estabelecimento de padrões de qualidade não está na Constituição Federal de !988, mas na

construção do PNE 2001-2011, onde esses referidos padrões de qualidade, mesmo de forma

genérica vão sendo pautados e dessa maneira responsabilizando os governantes.

Também a partir dos anos 2000 a proposição do CAQ Custo-Aluno-Qualidade vai

sendo trabalhada em seus fundamentos e aperfeiçoada na perspetiva de dimensões e e

componentes, desta maneira essa proposta do CAQ foi acolhida na Campanha Nacional do

Direito a Educação, amparados na Lei nº13.005/2014, legislação essa que aprova o PNE

2014-2024.

O terceiro estudo selecionado, “Uma análise da relação entre custos, desempenho e

estrutura das unidades escolares da cidade de Cambé/PR”, de autoria de Saulo Fabiano



Amâncio Vieira e Thais Accioly Baccaro (Economia & Região, e-ISSN 2317-267X, 2017),

teve por objetivo mesurar e analisar os as possíveis relações entre os custos, estrutura e

desempenho das unidades escolares da cidade Cambé/PR.

O estudo analisa os recursos distribuídos e investidos na educação do Ensino

Fundamental em um município de pequeno porte no estado do Paraná, localizado na Região

Metropolitana de Londrina. Nesse estudo a citada cidade chama atenção quanto seu IDEB –

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que é de 6,22, observa-se uma valor

relativamente alto, em contrapartida a média nacional que é de 5,2 e indicado também que o

custo aluno médio em Cambé/PR é de R$ 199,76 o custo/aluno médio brasileiro é de

R$ 182,82.

Desse modo e a partir dos dados analisados no referido trabalho, e nessa análise

utilizando a estatística descritiva, aplicando também o teste não-paramétrico de correlação

examinou-se que que as unidades escolares que desempenho em índincadores de não

necessariamente tem correlação com um maior custo/aluno.

O quarto estudo selecionado “FINANCIAMENTO DA ESCOLA PÚBLICA DE

EDUCAÇÃO BÁSICA: A PROPOSTA DO SIMULADOR DE CUSTO-ALUNO

QUALIDADE”, de autoria de Thiago alves, Adriana Aparecida Dragone silveira, Gabriela

schneider e Marcos Didonet del Fabro (Educ. Soc., Campinas, v.40, e0223702, 2019), que

teve como principal propósito apresentar o Simulador de Custo-Aluno-Qualidade (SimCAQ),

simulador esse ferramenta de planejamento educacional orçamentário e disponibilizado para a

sociedade sob a forma de software computacional. Esse Simulador de Custo-Aluno-Qualidade

(SimCAQ), trabalha na perspetiva e conjectura que a dimensão educacional, ligada a

qualidade e indica que que os recursos financeiros (insumos), são de fundamental importância

para que se possa assegurar uma educação igualitária e de qualidade nas escolas públicas

brasileiras.

Nesse citado trabalho fica explicitado que a principal vantagem desse software, seria

a capacidade de simular com incrível velocidade, incontáveis cenários de financiamento para

o Brasil, estados e para municípios. De toda maneira o simulador (SimCAQ), reúne atributos

importantes, tais como: capacidade de processamento, replicabildade, flexibilidade e

transparência. Dessa forma o SimCAQ pode ajudar no planejamento e acompanhamento



financeiro nos planos municipais e estaduais, que impactem de forma positiva na construção

de educação publica de qualidade no Brasil.

Por fim, o estudo selecionado, “Custo Aluno Qualidade Inicial, 10% do PIB e uma

nova fonte de receitas: novas perspetivas para o financiamento da Educação Básica?”, de

autoria Cacilda Rodrigues Cavalcanti (RBPAE-V32, n. 2 p. 487-507, maio/ago 2016), este

citado trabalho, procura apresentar através de pesquisa documental e estatística descritiva, as

proposições, debates e iniciativas, que impactam de maneira positiva, os limites e arranjos,

sob essa nova perspetiva a relação entre a melhoria na qualidade da educação brasileira e a

expansão dos recursos financeiros, também indica que as metas estabelecidas no PNE 2014-

2024, reflete em um maior aporte de recursos do Governo Federal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão bibliográfica sistemática construída neste presente trabalho tem como o

objetivo responder as argumentações, sobre como vem sido tratado o CAQ Custo Aluno

Qualidade nas últimas 2 décadas e como os debates gerados em torno desse tema pelos

atores educacionais e pelas esferas governamentais tem evoluído, passando pela sua

concepção e aporte de legislação inerente ao tema, que culminaram no reconhecimento do

CAQ e a sua inscrição na Lei nº 13.005/2014, que aprovou o PNE Plano Nacional de

Educação 2014-2024.

Também observa na presente “RBS” que para que se possa realizar e oferecer uma

educação pública de qualidade, e que tal educação se compromete em desenvolver

competências e habilidades inerentes aos processos de aprendizagem e que para tal situação

aconteça em um futuro próximo, cabe ao poder público, notadamente ao Governo Federal o

aporte de recurso necessário, cumprindo assim as metas previstas no PNE 2014-2024.
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