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DESTAQUE EDUCAÇÃO
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Desde a promulgação da Cons-
tituição de 1988, que estabele-
ceu “a garantia de padrão de
qualidade”, os governos brasi-
leiros vinham ignorando a ne-
cessidade de determinar um
custo mínimo por aluno no país.
No primeiro semestre deste ano,
o Custo Aluno-Qualidade Inicial
(CAQi), criado pela Campanha
Nacional pelo Direito à Educa-
ção, foi aprovado pela Conferên-
cia Nacional de Educação (Conae)
como proposta da sociedade bra-
sileira para a utilização dos recur-
sos da educação, e se tornou nor-
ma pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE). Daniel Cara,
executivo da campanha, conta
como país pode ganhar mais am-
pliando os investimentos.

Por que o aumento de recursos
é necessário para melhorar
a educação no país?
Nenhuma política pública alcan-
ça os resultados esperados sem o
investimento necessário. Com a
educação não é diferente. A
Campanha Nacional propõe que
o incremento de recursos na
educação básica pública esteja
vinculado ao CAQi. Recursos in-
suficientes tornam as escolas de-
fasadas, incapazes de garantir o
aprendizado. Hoje, as nossas es-
colas públicas são desinteressan-
tes aos estudantes. E entre tantos
fatores em que a falta de recursos
impede a qualidade da educação,
o mais grave é o sucateamento da
carreira do magistério. Hoje se
remunera muito pouco e a car-
reira é pouco atrativa. Com isso,
os melhores alunos formados pe-
las melhores universidades pas-
sam longe das escolas, especial-
mente das públicas. Sem bons
profissionais não há boa educa-
ção. Essa é uma verdade absoluta
e há anos o Brasil evita enfrentar
com seriedade o problema.

Como o CAQi se diferencia das
formas de financiamento para
a educação existentes hoje?
O CAQi inverte a lógica do finan-

ciamento. Ao invés de seguir a ló-
gica atual, que é distribuir o que é
destinado, via tributos, às redes
públicas de ensino, ele calcula o
que é necessário ser investido em
educação pública para que todas
alcancem um patamar mínimo de
qualidade a partir de insumos. Os
principais insumos educacionais
são remuneração condigna dos
profissionais da educação, forma-
ção continuada, política de car-
reira, número adequado de alunos
por sala de aula, material didático
e de apoio pedagógico, laborató-
rios de informática e de ciências,
internet banda larga, quadras po-
liesportivas cobertas etc. Ou seja,
incluímos o mínimo necessário
para uma educação de qualidade.
O CAQi é uma ferramenta prepa-

rada para uma rápida implemen-
tação. Ele trabalha na mesma ló-
gica do custo-aluno/ano do Fun-
deb [Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação], contudo
considera a qualidade como parâ-
metro central. Ou seja, via Fun-
deb podemos viabilizar o CAQi,
basta a União aumentar sua parti-
cipação no fundo.

O governo pretende reduzir
as metas definidas pelo Conae.
Há alguma chance de
o aumento de recursos não
integrar os novos planos?
Creio que o governo Lula não co-
meteria tamanho erro. Seria
contraditório com todo o discur-

so feito pelo Presidente da Repú-
blica e pelo Ministério da Educa-
ção até o momento. Agora, só
aumentar os recursos é pouco. É
preciso dizer como eles serão
gastos, por meio de prioridades e
estratégias de gestão. O CAQi
responde a esses anseios.

O Legislativo tinha como
meta votar o Plano Nacional
de Educação II neste ano?
Ainda dará tempo?
O Congresso Nacional é uma arena
imprevisível, muito suscetível às
pressões. Pela nossa experiência
de trabalho junto aos parlamenta-
res, adquirida especialmente na
tramitação do Fundeb, penso que
antes de dezembro é muito difícil
ser aprovado o novo PNE.

País tem
que duplicar
esforços para
ter qualidade

ENTREVISTA DANIEL CARA Coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
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Investimentos terão de sair do patamar
de 4% do PIB para 8% em curto prazo

Valores, como o custo por aluno do 
ensino fundamental, ainda estão 
abaixo de padrões internacionais

REQUISITOS MÍNIMOS

Creche 

Pré-escola

Ensino fundamental - 1º ao 5º ano

Ensino fundamental - 6º ao 9º ano

Ensino médio

Fonte: Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação (2009)
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Quais medidas são necessárias
para garantir ensino de
qualidade a todas as crianças?
Se o governo Lula aumentasse
sua complementação ao Fundeb
em 1% do PIB (cerca de R$ 29
bilhões/ano em 2009) e coorde-
nasse um plano de trabalho jun-
to aos governos estaduais e mu-
nicipais, não só o ensino médio,
mas todas as etapas da educação
básica manteriam e ampliariam
suas vagas com qualidade. Mas
para incluir todas as crianças e
adolescentes que estão fora da
escola no Brasil, garantindo o
patamar mínimo de qualidade
para todas as matrículas, é pre-
ciso investir 8% do PIB em edu-
cação básica pública por ano.
Ou seja, precisamos fazer o do-

bro do esforço que estamos fa-
zendo, pois hoje investimos
apenas 4% do PIB. Isso é marca-
damente insuficiente.

Como a campanha avalia
as propostas dos candidatos
para a educação?
São todas propostas muito gené-
ricas, muito pouco detalhadas.
São intenções e, por isso, quase
não há divergências entre os can-
didatos. Creio que deve ocorrer o
mesmo que em outras eleições: o
candidato se elege, se desfaz das
propostas de campanha e cons-
trói uma nova agenda de traba-
lho, muito mais tímida do que
deveria. É triste, mas essa tem
sido a realidade em todas as áreas,
da economia à educação. ■
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Murillo Constantino

Daniel Cara: metodologia para gerar
recursos da educação já existe,

falta apenas implementá-la
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Dilma Rousseff (PT)

As diretrizes do programa de Dilma
trazem algumas metas, como
priorizar a qualidade da educação,
contemplando medidas como
o treinamento e a remuneração
de professores; bolsas de estudo
e apoio para que os alunos não
sejam obrigados a abandonar a
escola; salas de aula informatizadas
e com acesso à banda larga.
Também defende a criação
do Sistema Nacional Articulado
de Educação. O programa
enfatiza uma continuidade em
relaçãoao plano de educação
do governo Lula e destaca
os avanços conseguidos até aqui.

Programa mostra continuidade
em relação às medidas atuais

Ampliar e disseminar
pelo Brasil a rede de
creches, pré-escolas
e escolas infantis

José Serra (PSDB)

O programa de Serra está sendo
feito por consulta pública, com
a participação de internautas
que podem sugerir medidas para
melhorar a qualidade da educação
no país. Mas os problemas, diz
o candidato, são claros. “Falta de
qualidade provocada pela carência
de bons professores, de boa
gestão educacional, de currículos
modernos e de orçamento
adequado”. Serra dá exemplos
práticos de como enfrentar essa
questões com base nas medidas
tomadas pelo seu governo em São
Paulo, entre elas a meritocracia
na remuneração dos professores.

Consulta popular para criar
novas metas para educação

Desafios estão na
falta de qualidade
provocada pela carência
de bons professores

Marina Silva (PV)

Ampliar os investimentos em
educação está na base de seu
discurso de governo de Marina.
As diretrizes trabalham com as
metas propostas pelo Conae, como
a construção do Sistema Nacional
de Educação, que promova maior
articulação entre União, Estados
e municípios; e a ampliação dos
valores per capita anual investidos
por aluno, adotando as referências
sugeridas pelo Custo Aluno-
Qualidade. A candidata também
propõe reorientar o ensino de
educação científica, questões
socioambientais, diversidade
cultural e tecnologias digitais.

Ensino para a criação de uma
sociedade do conhecimento

Expansão do
ensino superior e
investimentos em
pesquisa científica
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Plataforma dos candidatos para a área de educação
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 8-9.
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