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A série Análises Comparativas de Políticas Educacionais faz parte das atividades 

da área de Pesquisa e Desenvolvimento do Escritório para a América Latina do 

Instituto Internacional de Planejamento Educacional (IIPE) da UNESCO, cuja 

missão institucional é fortalecer o capacidades dos Estados-membros da UNESCO 

na região para planejar e gerir seus sistemas educacionais. 

A produção desses documentos está mais especificamente inserida no projeto 

Sistema de Informação de Tendências Educacionais na América Latina (SITEAL). 

O SITEAL é um observatório online que oferece uma base de políticas, normativas, 

pesquisas e estatísticas sobre a situação educacional na região latino-americana, 

a partir da qual são produzidos documentos de análise organizados nos seguintes 

eixos: Primeira infância, Educação básica, Educação e formação técnica e 

profissional, Ensino superior, Educação e TIC, Inclusão e equidade educacional, 

Educação e gênero, e Docentes. 

Os documentos Análises Comparativas de Políticas Educacionais têm como 

objetivo oferecer uma perspectiva abrangente sobre as ações realizadas pelos 

diferentes Estados nacionais para garantir o direito à educação e também sobre as 

decisões e capacidades demonstradas por eles para reduzir as desigualdades 

educacionais. Ao mesmo tempo, buscam traçar um panorama das tendências, 

conquistas e desafios da região em relação às políticas analisadas. 

Além disso, a série pretende colocar à disposição de equipes técnicas 

governamentais, pesquisadores, docentes e capacitadores documentos que 

problematizem, questionem e analisem as diferentes estratégias e intervenções 

dos países em relação a certas dimensões da política educacional na América 

Latina. 
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1. Introdução 

A América Latina é um continente marcado pela diversidade, mas com uma 
característica comum que, de uma maneira ou de outra, moldou boa parte dos 
países da região e que explica muitos de seus desafios atuais. Trata-se da lógica 
da colonização, que teve como eixo a mineração e o latifúndio agroexportador, 
ambos baseados no trabalho escravo seja da população originária, seja de 
africanos trazidos compulsoriamente para o continente. Sua riqueza foi quase 
uma maldição. Por ter um subsolo tão rico e banhado, em sua maior parte, por 
um sol equatorial que, “em se plantando, tudo dá”, como disse Pero Vaz de 
Caminha, em seu relato sobre o Brasil, em 1500, ao rei de Portugal, o continente 
acabou despertando enorme cobiça das nações europeias. Ao longo de cinco 
séculos, muita coisa mudou; a escravidão foi legalmente extinta e as então 
colônias, hoje países, tornaram-se independentes de suas antigas metrópoles. 
No entanto, o continente continua muito dependente da exportação de produtos 
primários, de baixo valor agregado, e apresenta indicadores de desigualdade em 
relação ao acesso à terra e à renda que tornam imprescindível a existência de 
políticas públicas que busquem minimizar os efeitos sociais perversos desse 
modelo econômico. 

 

É nesse contexto que surgem as políticas educacionais. Embora, em sociedades 
desiguais, a educação apresente elementos que podem atuar reproduzindo as 
diferenças do sistema e ajudando a legitimar essas desigualdades, ela também 
pode ser, a partir de políticas construídas no âmbito de um Estado democrático, 
a única possibilidade de instrumentalizar os segmentos excluídos para mudar 
essa situação através dos conhecimentos que socializa ou das atitudes que 
fomenta. O maior exemplo do potencial transformador da educação pode ser 
visto no ódio que lhe dedicaram todos os ditadores que, com grande frequência, 
marcaram a história do continente. 

 

Por outro lado, considerando a eloquência com que sempre se fala sobre a 
grande importância da educação, não basta analisar o que consta nos 
documentos de políticas educacionais. É fundamental uma análise de quanto e 
de como os países gastam em educação. É na análise dos orçamentos e, mais 
ainda, na execução orçamentária que é possível aferir a prioridade dada à 
educação pelos países. 

 

O objetivo deste trabalho, portanto, é fazer um estudo exploratório do gasto 
educacional em um conjunto de países da América Latina. Pretende-se ainda 
aprofundar um pouco a análise para as experiências de quatro nações (Chile, 
Brasil, Argentina e Uruguai) que, por suas características e pelos erros e acertos 
de suas políticas de financiamento educativo, podem ser úteis aos demais países 
da região. Esse estudo se baseia na análise dos dados estatísticos 
disponibilizados pela UNESCO, ou, em sua falta, da CEPAL e, eventualmente, 
da OCDE, ou outra fonte oficial. Também serão utilizados os artigos e relatórios 
relacionados ao tema disponibilizados na base do SITEAL. 
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Foram analisados os indicadores dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela. Eles respondem por 93% da população e por 96% do PIB da região. 
Com maior profundidade, serão analisados os casos da Argentina, Brasil, Chile 
e Uruguai, com especial enfoque para as questões envolvendo a disponibilidade 
de recursos e a equidade no financiamento educativo. 

 

2. Um olhar sobre os países 

 
Antes de analisar o financiamento educacional dos países, é fundamental um 

olhar sobre os indicadores de contexto. Os dados são apresentados na Tabela 

1. 

 

 
Tabela 1 – Caracterização dos países (2010–2015) 

 
 
 

 
 

Países 

 
Populaçã 

o 

PIB 
(US$ 

Bi 
PPP) 

PIB per 
capita 

(US$ mil 
PPP) 

Pop. em 
situação 

de 
pobreza 

(%) 

Taxa de 
desempr 

ego 
(%) 

 

Desigual 
dade 
(Gini) 

 

Pop. 
rural 
(%) 

 

Pop. 
afrodesc. 

(%) 

Pop. 
indígen 

a 
(%) 

Argentina 44 922 21 24,4 9,2 41 9 0,4 2,4 

Bolívia 11 84 7,6 33,2 3,5 44 32 0,2 62 

Brasil 209 3.255 16 19,4 12,3 54 16 50,9 0,5 

Chile 18 447 25 11 7 45 13 n/d 11 

Colômbia 49 712 15 30 9,1 53 24 10,5 3,4 

Costa 
Rica 

5 84 17 16 10,3 49 27 7,8 2,4 

Cuba 11 133 12 n/d 1,7 n/d 23 35,9 n/d 

Equador 17 193 12 24 3,5 45 37 7,2 7 

México 129 2.410 19 42 3,3 47 23 1,2 15,1 

Paraguai 7 90 13 20 6,2 47 43 nd 1,8 

Peru 32 433 14 17 3,9 44 24 2 24 

Uruguai 3 78 23 3 8,3 39 5 4,6 2,4 

Venezuel 
a 

31 544 18 n/d n/d n/d 11 3,4 2,7 

Fontes: CEPAL e UIS, Cuba (CIA para dados do PIB) 

Obs.: O PIB de Cuba não está disponível na base do UIS. Dados de 2010 a 2015. 

 

 
Os dados apresentados na Tabela 1 oferecem uma boa amostra da diversidade 

regional no que se refere aos indicadores escolhidos, com a única exceção do 

Coeficiente de Desigualdade, que, com exceção do Uruguai (com 39), está 

acima de 40 para os demais, e, no caso do Brasil e da Colômbia, supera 50. A 
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título de comparação, tem-se o valor de 35 para Portugal, 36 para Espanha e 27 

para Finlândia. Uma desigualdade de renda dessa magnitude traz enormes 

desafios para o sistema educacional e demanda uma política pública que busque 

tratar desigualmente os desiguais, aplicando o princípio da diferença de John 

Rawls. 

Impressiona, também, a parcela da população que sobrevive abaixo da linha de 

pobreza: 42% no México e 33% na Bolívia. O Uruguai destaca-se positivamente, 

com um índice de apenas 3%. Brasil, Costa Rica, Argentina e Colômbia chamam 

atenção por apresentarem taxas de desemprego superiores a 9%. Sabe-se que, 

entre jovens acima de 18 anos, essa taxa é sempre mais elevada, e seriam 

fundamentais políticas de qualificação para esse segmento, de modo a, ao 

menos, assegurar a conclusão da educação secundária e o ingresso na 

educação superior com vistas a garantir uma chance futura de reingresso no 

mercado de trabalho em melhores condições de oportunidade. 

Chama também atenção a participação da população rural em alguns países, 

chegando a 43% no Paraguai, 37% no Equador e 32% na Bolívia. Sabe-se que 

os custos das escolas rurais para garantir um ensino de qualidade são mais 

elevados, tendo em vista a ausência de escala (são escolas pequenas) e o fator 

de deslocamento. Além disso, no campo, o trabalho infantil e juvenil atua de 

forma mais intensa para produzir a evasão escolar, fazendo com que essa 

população apresente os piores indicadores educacionais. Fator essencial, na 

contextualização dos países, refere-se à participação dos indígenas e dos 

afrodescendentes em sua composição populacional. Historicamente excluídos 

do acesso à educação, esses grupos demandam políticas inclusivas por parte 

do Estado como forma de reduzir as desigualdades historicamente construídas. 

Nesse aspecto destaca-se, inicialmente, o genocídio dos povos originários do 

continente, povos esses que só apresentam participação significativa na Bolívia, 

onde são 62% da população e, em menor parcela no Peru, onde são 24% e no 

México, onde são 15%. Já a população afrodescendente destaca-se no Brasil, 

formando 51% da população total, e Cuba, com 36%, índices decorrentes, entre 

outros fatores, do peso da monocultura canavieira feita com trabalho escravo 

nesses países. Cuba, com seus reconhecidos bons indicadores educacionais, 

mostra que é possível, ao menos em parte, romper com o peso da herança 

escravocrata. 

Com relação aos indicadores de população e riqueza medida pelo Produto 

Interno Bruto, constata-se uma enorme diversidade que decorre das diferentes 

dimensões dos países. Assim apenas dois países (Brasil e México) representam, 

mais de 55% da população do continente e 58% do PIB. De longe o maior PIB 

regional, e entre os dez maiores do mundo, na análise do PIB per capita, o Brasil 

situa-se em uma posição bem mais modesta, ficando o Chile em primeiro lugar, 

seguido por Argentina e Uruguai. São significativas as diferenças entre os países 

com relação a esse indicador, sendo o PIB per capita do Chile 3,3 vezes maior 

que o da Bolívia e o dobro do valor estimado para Cuba, Equador e Paraguai. 

Cabe destacar que, mesmo com um PIB per capita menor, o Uruguai apresenta 
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um percentual de cidadãos pobres muito inferior ao do Chile, o que pode se 

relacionar com sua menor desigualdade na distribuição de renda. 

Para melhor compor o contexto latino-americano, é importante avaliar como a 

economia dos países selecionados, medida através do PIB per capita, evoluiu 

nas últimas duas décadas. O indicador é apresentado no Gráfico 1, tendo o ano 

de 2000 como referência (= a 100). 

 

 
Gráfico 1 – Evolução do PIB per capita nos países de América Latina 

 

Evolução do PIB per capita em USS$ PPP de 2011 (2000=1000) 
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Fonte: CEPAL 

 
 

A primeira constatação relativa aos dados do Gráfico 1 é que a região apresentou 

um grande crescimento econômico no período de 2005 a 2015, alavancado, 

como se sabe, pelas enormes demandas de matérias-primas e produtos 

agrícolas por parte da China, locomotiva do crescimento mundial no período. O 

Peru é o melhor exemplo desse boom, com seu PIB per capita crescendo 100%, 

em termos reais no período. Em situação oposta encontra-se o México, com 

meros 12% de expansão, indicando que a proximidade física e econômica com 
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 2000 2005 2010 2015 2018 

Argentina 100 104 126 128 122 

Bolívia 100 105 120 145 159 

Brasil 100 109 128 130 123 

Chile 100 120 137 157 161 

Colômbia 100 111 131 156 158 

Costa Rica 100 111 132 149 160 

Equador 100 116 126 145 141 

México 100 101 101 109 112 

Paraguai 100 101 123 141 153 

Peru 100 117 158 189 200 

Uruguai 100 101 133 154 162 

Venezuela 100 103 116 117  
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os Estados Unidos não ajudou muito. A partir de 2015, contudo, em boa parte 

dos países, esse ciclo de expansão foi interrompido, ou mesmo sofreu uma 

inflexão, como o caso do Brasil e do Equador. Esse momento de crescimento 

coincidiu também com a eleição, em países como Argentina, Bolívia, Brasil, 

Equador e Uruguai, de muito governos com pautas desenvolvimentistas, que 

defendiam uma participação mais ativa do Estado como agente de 

desenvolvimento econômico e social e com programas de redução das 

desigualdades através de programas sociais nas áreas de saúde, educação, 

previdência, programas de transferência de renda e de valorização do salário 

mínimo. Como se verá, essas políticas impactam a composição do fundo público 

desses países. 

Apresentados os indicadores de contexto, as Tabelas 2 e 3 indicam a parcela do 

fundo público que é apropriada pelo Estado para o desenvolvimento das suas 

políticas; em outras palavras, a carga tributária dos países. Na Tabela 2, além 

da carga tributária propriamente dita, considerou-se também os recursos 

arrecadados pelos Estados através da taxação sobre o petróleo, o gás e a 

produção mineral. Por fim, a última coluna da Tabela 2 indica quanto da carga 

tributária (coluna 1) é representada por tributos indiretos, ou seja, aqueles que 

são repassados para os preços finais das mercadorias e cujo ônus efetivo incide 

sobre o consumidor final. 

 
 

Tabela 2 – Indicadores fiscais (2015–2016) 
 

 
 

Países 

 
Carga 

tributária 
 

(% PIB) 

Recursos do 
petróleo, do 

gás e da 
produção 
mineral 

 
(% PIB) 

 
Peso dos tributos 

indiretos 
 

(% da carga 
tributária) 

Argentina 30,8 1,4 59 

Bolívia 26,7 6,7 70 

Brasil 32,3 1,3 53 

Chile 20,2 1,3 58 

Colômbia 19,9 1,3 44 

Costa Rica 23,6 n/d 59 

Cuba 41,5 n/d 61 

Equador 21,2 6,4 64 

México 16,6 5,5 44 

Paraguai 13 n/d 72 

Peru 16 1,4 51 

Uruguai 27,4 n/d 57 

Venezuela 20,7 11,1 73 

Fonte: CEPAL 
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Uma das questões mais críticas em qualquer nação refere-se ao 

dimensionamento da carga tributária. O fato objetivo é que não há como fazer 

política social pública sem tributação. Na média dos países da OCDE, esse 

índice chega a 34% do PIB, atingindo, patamares superiores a 40% do PIB em 

países como Finlândia e Dinamarca que apresentam um Estado de bem-estar 

social solidamente estruturado. Cabe lembrar ainda que o PIB por habitante 

desses países é muito maior e os desafios sociais, bem menores. Nos países 

selecionados, constata-se o maior peso em Cuba, com 41,5% do PIB, o que seria 

esperado dado o seu regime político, assim como no Brasil e Argentina, com 

patamares acima de 30%. No extremo oposto, temos Paraguai, com apenas 13%; 

Peru, com 16%, e México, com 16,6%, seguidos de Colômbia e Chile, na faixa 

de 20% do PIB. Constata-se também a participação importante em alguns 

países, como Venezuela, Bolívia, Equador e México, dos recursos adicionais 

advindos da tributação sobre petróleo, gás e minerais. Os dados da CEPAL 

indicam também uma grande oscilação desses recursos, o que decorre, 

obviamente, dos preços dessas commodities no mercado internacional. Por 

último, chama atenção o elevado peso da tributação indireta nesses países, o 

que significa que o maior ônus da carga tributária recai sobre o conjunto mais 

pobre da população, uma vez que todo o seu ganho se transforma em consumo 

que é tributado. A título de exemplo, enquanto na média da OCDE a tributação 

sobre a propriedade atinge 1,9% do PIB, chegando a 4,2% do PIB no Reino 

Unido, no Chile esse índice é de apenas 1%. Já com relação a tributação sobre 

renda, lucros e ganhos de capital, na média da OCDE ela chega a 11,4% do PIB, 

enquanto no Brasil é de apenas 6,5%, sendo este um dos poucos países do 

mundo que não tributam os dividendos. Em resumo, há uma grande variação 

entre os países selecionados, e predomina a tributação regressiva que poupa os 

seguimentos mais afluentes da população. Um último aspecto quanto à 

tributação: dada a enorme concentração de renda nos países da região, com 

uma pequena classe média, fonte tradicional da tributação sobre a renda e 

propriedade, a única saída para elevar as receitas públicas é tributar o consumo, 

com efeitos perversos do ponto de vista da justiça tributária. 

A Tabela 3 apresenta a evolução da carga tributária dos países selecionados 

entre 2000 e 2016 frente ao PIB. 
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Tabela 3 – Evolução da carga tributária 
 

 
Países 

Carga tributária em % do 
PIB 

Variação 

2000 2016  

Argentina 19,8 30,8 56% 

Bolívia 16,7 26,7 60% 

Brasil 29,9 32,3 8% 

Chile 18,4 20,2 10% 

Colômbia 14,6 19,9 36% 

Costa Rica 20,1 23,6 17% 

Cuba 37,2 41,5 12% 

Equador 11,8 21,2 80% 

México 11,2 16,6 48% 

Paraguai 11,7 13 11% 

Peru 14,7 16 9% 

Uruguai 25,1 27,4 9% 

Venezuela 13,6 20,7 52% 

Fonte: CEPAL 

 

 
Os dados da Tabela 3 indicam que, de maneira geral, no período, houve um 

aumento da carga tributária, o que pode coincidir com uma maior pressão 

popular pela ação do Estado e a eleição de governos com maior compromisso 

social, caso de Equador, Bolívia, Argentina, Venezuela e Brasil. No caso desse 

último, o índice de crescimento não foi elevado, o que se explica por sua carga 

tributária já ser uma das mais elevadas da região. Em sentido oposto, o Equador 

apresentou uma elevação de 80%, mas, como a base inicial era baixa, sua carga 

continua em um patamar mediano em comparação com os demais países. 

Apresentadas a carga tributária e as fontes adicionais, resta a questão mais 

relevante: quanto essa participação do Estado na riqueza nacional via tributos 

representa em recursos por habitante. Os resultados são apresentados no 

Gráfico 1, que considera não apenas a carga tributária, mas também os recursos 

adicionais sobre petróleo, gás e minerais. 
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Gráfico 2 – Recursos fiscais por habitante em países de América Latina 

 

Recursos fiscais por habitante (US$ PPP bi) 
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Fonte: CEPAL. Ano de referência: 2015–2016. 

 

 
Os dados do Gráfico 2 mostram de forma inconteste que não basta uma receita 

elevada frente ao PIB, pois se este for pequeno frente ao tamanho da população, 

a receita por habitante tende a ser baixa. Um exemplo é o caso da Bolívia, com 

alto percentual (se somadas a carga tributária e as receitas sobre 

hidrocarbonetos), mas recursos por habitante que representam apenas a metade 

daqueles obtidos pelo Chile, que apresenta uma carga tributária frente ao PIB 

bem menor. O Brasil também é um exemplo interessante, assim como Cuba: têm 

as taxas de tributação mais elevadas, mas ficam, respectivamente, em quinto e 

sexto lugares quando se considera a receita per capita. Já Paraguai e Peru, 

países com baixa carga fiscal e PIB per capita, apresentam os menores valores 

da receita per capita, o que torna muito difícil desenvolver política sociais amplas 

e de qualidade. A chave para essa questão é, portanto, um equilíbrio entre a 

carga tributária e o tamanho da economia. Se a economia é pequena, não há 

tributação que resolva. Por isso, é tão importante o desenvolvimento econômico 

para os países da região, desenvolvimento que, dado o arranjo econômico 

desses países, depende fortemente da exportação de commodities. Ou seja, 

dada a crise na China, o grande motor econômico da última década, há que se 

buscar outras saídas, tais como um crescimento interno, o que passa por uma 

mudança na distribuição de renda – tarefa difícil, como mostrou a experiência 

recente de Brasil e Bolívia. As elites da América Latina, seguidas pelas classes 

médias, são muito pouco abertas para se pensar um pacto social mais justo e 

duradouro na região. 

Ainda com relação ao Gráfico 1, quando se analisam os países desenvolvidos, 

constata-se que, para o ano de 2017, Portugal (carga de 34,4% do PIB) possui 
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uma receita de US$ PPP 11.366 por habitante; Espanha (33,7% do PIB), US$ 

PPP 13.451 por habitante; Finlândia (43,3% do PIB), US$ PPP 20.754 por 

habitante e Estados Unidos, mesmo com menor carga tributária (26,8%) tem 

US$ PPP 16.788 por habitante para investir em suas políticas públicas, ou seja, 

quase dez vezes o valor arrecadado no Paraguai (OCDE; UNESCO). 

Considerando que, nesses países, boa parte dos desafios educacionais já estão 

equacionados, tem-se uma dimensão realista do impacto do tamanho da 

economia no dimensionamento das políticas públicas. 

Outro elemento importante quando se discute as políticas sociais dos países é 

atentar para as despesas com a dívida pública e com os gastos militares que 

retiram dos orçamentos recursos poderiam estar sendo carreados para a 

educação e saúde. 

 
 

Tabela 4 – Despesas com a dívida pública e com os gastos militares em 

comparação com o gasto social na América Latina. Ano 2017 (% do PIB) 
 

 
Países 

Dívida do governo 
central 

Serviços 
da dívida* 

Gastos 
militares 

Gasto 
social 

Interna Externa    

Argentina 44,2 41,8 6,4 0,9 13,5 

Bolívia nd nd 2,7 1,5 12,7 

Brasil 67,4 9,8 4,7 1,5 17,7 

Chile 20,3 5,3 nd 1,9 16,6 

Colômbia 33,9 16,8 7,3 3,2 12,6 

Costa Rica 42,2 10,7 5,4 0 24 

Cuba nd nd nd 2,9 28,5 

Equador 12,5 30,1 6,3 2,4 9 

México 27,3 8,1 5,6 0,5 8,7 

Paraguai 2,7 14 4,6 0,9 8,6 

Peru 14,6 7,5 5,7 1,2 11,1 

Uruguai 21 29,3 nd 2 17,2 

Venezuela nd nd 4,8 0,5  

Fontes: CEPAL (dívida do governo central), UNESCO (serviços da dívida e gasto social), SIPRI 

(despesas militares) 

* % da renda nacional bruta 

 

 
Como se sabe, a dívida pública e, principalmente, os pagamentos dos juros e 

encargos são fantasmas que assolam os países da região desde sua 

independência, muitos deles tendo que assumir a dívida contraída pelas 

metrópoles com a banca internacional. Ao contrário do que se possa pensar, o 

maior desafio dos países do continente não é o tamanho de sua dívida, embora 

ela seja alta em alguns deles, como Argentina (85% do PIB) e Brasil (77,6% do 

PIB). A dívida pública do Japão corresponde a 248% de seu PIB e a dos Estados 

Unidos, a 106% de seu enorme PIB. O diferencial é a taxa de serviços da dívida, 
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que chega a ser negativa nos países ricos (quando se desconta a inflação), o 

que é explicado pelo maior risco de não pagamento dos países da região. 

Considerando o tempo da dívida e o quanto já foi pago, percebe-se que o 

argumento não procede. Considerando, como será analisado, um gasto 

educacional na faixa de 5% do PIB que predomina nos países da região, é 

extremamente preocupante o alto custo dos serviços da dívida, que em geral fica 

próximo desse percentual na maioria dos países, superando os 6% do PIB na 

Argentina e Equador e atingindo 7,3% do PIB na Colômbia. Inexistindo essa 

despesa, seria possível o gasto educacional desses países. A relevância desse 

tema explica os esforços internacionais no sentido de trocar parte significativa 

dos serviços da dívida por investimentos em educação nos países menos 

desenvolvidos. Mas não são apenas os gastos com a dívida que limitam os 

investimentos sociais. 

Com relação aos gastos militares, em uma região tristemente marcada por crises 

institucionais e por golpes de Estado, trata-se de outra despesa que compete 

com os gastos educacionais, não apenas no âmbito orçamentário, mas também 

porque a experiência regional mostra que os governos autoritários são 

sistematicamente hostis à educação, em todos os sentidos. Nesse aspecto, bom 

exemplo oferece a Costa Rica. Juntos, gastos com a dívida e militares 

representam quase 100% do gasto social do Equador, 83%, da Colômbia e mais 

da metade do México, Peru, Paraguai e Argentina. E trata-se de um círculo 

vicioso, pois quanto menos se gasta com políticas sociais, maiores as crises 

sociais e econômicas e maior a instabilidade política e o risco de ruptura 

institucional. 

 
 
 
 

3. Um olhar sobre o sistema educacional 

 
A Tabela 5, a seguir, apresenta informações relativas à população na faixa etária da 

educação básica, bem como o total de anos de escolaridade obrigatória e gratuita. 
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Tabela 5 – Dados do sistema educacional 
 

 

Países 

População com 

menos de 15 anos 

(% do total) 

Escolaridade 

obrigatória 

(anos) 

 
Gratuidade 

(anos) 

Argentina 25 14 15 

Bolívia 32 14 14 

Brasil 22 14 14 

Chile 21 12 14 

Colômbia 25 12 14 

Costa Rica 22 13 13 

Cuba 17 9 15 

Equador 29 15 15 

México 28 14 14 

Paraguai 30 13 15 

Peru 28 14 14 

Uruguai 21 14 14 

Venezuela 28 17 14 

Fonte: UNESCO 

 

 
Com relação ao perfil etário da população, constata-se que em torno de um quarto 

encontra-se na faixa até 15 anos, destacando-se Bolívia e Paraguai, com uma participação 

maior de crianças e jovens na população total, e Cuba, no extremo inferior, com 17%, o 

que indica menos pressão sobre o sistema educacional, mas sinaliza também o 

envelhecimento da população e maiores demandas de gastos em saúde e previdência. 

Quanto aos anos de obrigatoriedade, com exceção de Cuba, todos apresentam 12 anos ou 

mais; a Venezuela atinge 17 anos e a maioria dos países fica na faixa dos 14 anos. A 

gratuidade, única forma de se cumprir a obrigatoriedade, acompanha esta última e a 

supera em Cuba, Chile, Colômbia e Paraguai. Predomina uma gratuidade de 14 anos nos 

sistemas, o que indica um esforço de financiamento significativo dos países. Resta ver 

como os países estão cumprindo esses compromissos, sem esquecer também a faixa da 

educação superior. 

A Tabela 6 apresenta a taxa bruta de matrícula, um indicador mais adequado quando se 

discute financiamento da educação. Considerou-se os seguintes níveis de ensino: anos 

iniciais (entre 0 e 3 anos, com variações), pré-escola (4 a 6 anos ou 4 e 5 anos), primária 

(6 a 11, com variações), secundária total (12 a 17 anos, em geral) e superior (18 a 22 anos, 

em geral). 
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Tabela 6 – Taxa bruta de matrícula para países selecionados nos diferentes níveis de 

ensino (2016) 
 

Países 
Anos 

iniciais* 
Pré-escola Primária Secundária Superior 

Argentina 3 76 110 109 90 

Bolívia nd 74 98 90 nd 

Brasil 26 96 115 101 51 

Chile 12 82 101 102 88 

Colômbia nd nd 115 98 55 

Costa Rica 2 98 113 133 55 

Cuba 42 101 102 101 40 

Equador nd 70 104 102 45 

México 2 74 106 104 40 

Paraguai 1 44 104 76 35 

Peru 3 98 107 106 71 

Uruguai 19 94 108 120 63 

Venezuela 9 70 97 88 79 

 

Fonte: UIS 

* programas educacionais. 

 

Os dados indicam, inicialmente uma cobertura muito baixa na faixa da primeira 

infância/anos iniciais em boa parte dos países, com exceção de Cuba e, em menor peso, 

Brasil e Uruguai. Estudos recentes têm mostrado o impacto positivo ao longo da vida 

dessa etapa inicial de educação, mas predominam ainda programas de caráter 

socioeducativo e de baixo custo (CAMPOS, ROSELANE). No caso, foi considerado 

apenas o atendimento em programas institucionais, que apresentam custos muito acima 

daqueles dos níveis seguintes, com exceção do superior, em função do menor número de 

crianças por adulto e das jornadas diárias mais amplas. Os custos mais elevados e a 

natureza da ampliação do direito à educação que tem se expandido da educação primária 

para os níveis iniciais pode explicar a baixa cobertura nessa faixa tão importante para o 

desenvolvimento infantil. Nos países desenvolvidos, essa cobertura também não é muito 

elevada, mas, neles, as condições socioeducativas e econômicas são outras. 

Com relação à pré-escola, constata-se um grupo de países com índices de universalização 

do acesso ou próximo a isso (Cuba, Peru, Brasil, Costa Rica e Uruguai). O Paraguai é o 

país em pior situação nesse indicador entre aqueles que foram obtidos dados. Do ponto 

de vista do financiamento, a pré-escola tende a ter um custo próximo do valor praticado 

na primária. A faixa da primária e secundária, com exceção do Paraguai para a secundária, 

está praticamente universalizada no acesso, o que não significa conclusão. Na verdade, 

taxas brutas de matrícula acima de 110%, como muitos países apresentam, mostram um 

sistema de ensino com repetências, indicador de ausência de qualidade. Repetências 

elevadas tendem a postergar ou a inviabilizar a conclusão de um dado nível de ensino. 

Indicam também um mau uso do dinheiro, pois o sistema deve assumir um número  de  

alunos  acima  daquele  que  corresponde  à  faixa  etária  ideal,  com gastos 
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adicionais. Por fim, a cobertura na educação superior, onde os custos também são bem 

mais elevados (como nos anos iniciais), mostra grande variação entre os países 

selecionados. Argentina, Chile e Venezuela destacam-se com maiores taxas, enquanto 

Paraguai, Cuba, México e Equador situam-se em um patamar que representa a metade do 

índice dos primeiros. Os demais países situam-se na faixa de 50% a 70%. 

Do ponto de vista do esforço estatal para o financiamento da educação, além de se 

conhecer as taxas brutas de matrícula, é fundamental dimensionar o tamanho das ofertas 

pública e privada. Em geral, os sistemas privados de ensino são financiados com recursos 

pagos pelas famílias aos estabelecimentos de ensino, assim, o fundo público, mesmo 

reconhecendo que, em alguns países (no Chile, de forma muito ), os recursos públicos 

podem também irrigar o sistema privado de ensino. Isso acontece em menor proporção 

na Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica e Peru. Os dados são apresentados na Tabela 

7 para os níveis de ensino analisados na Tabela 6. 

 

 
Tabela 7 – Participação do setor privado nas matrículas – 2016 

(% do total de matrículas) 
 

Países Anos iniciais Pré-escola Primária 
Primeiro 
nível da 

secundária 

Segundo 
nível da 

secundária 

Superior 

Argentina 33 31 26 24 30 25 

Bolívia 14 14 10 10 13 nd 

Brasil 28 23 18 14 14 73 

Chile 60 68 63 58 63 84 

Colômbia nd 23 20 19 26 50 

Costa Rica 15 11 9 8 9 50 

Equador 27 27 23 24 28 45 

México 17 14 10 10 18 33 

Paraguai 33 32 20 20 23 n/d 

Peru 28 30 29 29 29 72 

Uruguai 54 36 14 14 10 17 

Venezuela 20 21 30 30 33 n/d 

Fonte: UIS 
 

 
Considerando toda a educação básica, o Chile é o país que apresenta maior 

participação do setor privado nas matrículas, situando-se em torno de 60% do 

total, o que se relaciona com o seu sistema de financiamento da educação que 

destina parcela significativa de recursos públicos para escolas privadas. No 

extremo oposto encontra-se Cuba, onde essa participação é nula. A educação 

primária e o primeiro nível da educação secundária é onde a participação do 

setor privado é menor (entre 10 e 24%, com exceção de Chile, Venezuela e 

Peru). Já a educação infantil corresponde a uma maior participação do setor 

privado na educação básica, o que pode ser explicado pelo fato de ter sido a 

última etapa de ampliação do direito à educação e, por consequência, do dever 

do Estado. 
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Por fim, a educação superior é o nível de ensino com maior participação do setor 

privado em todos os países, com exceção de Cuba (0%), Uruguai (17%) e 

Argentina (25%). Chile, Brasil e Peru são os países com maior participação do 

setor privado nas matrículas. No caso da Argentina, impressiona o 

comprometimento público, considerando que a taxa bruta de matrícula chegou a 

90%, em 2016. Já o Chile, que apresenta uma taxa bruta de matrícula de 88%, 

com 84% no setor privado, indica o enorme comprometimento das famílias com 

esse nível de ensino, que acontece, basicamente, através do sistema de 

financiamento estudantil. A incapacidade dos formandos e de suas famílias de 

pagarem esses empréstimos é um dos fatores que explica as grandes 

manifestações de rua pela mudança no sistema de financiamento da educação 

superior no país, todo ele pago, mesmo nas instituições públicas. Uruguai se 

destaca pela baixa presença privada na educação superior, em contraste com a 

grande participação desse setor na educação infantil. A título de comparação, 

dados da UNESCO para 2017 indicam uma participação privada (com ou sem 

subsídio público) na primária e secundária, respectivamente, de 9% e 9%% nos 

Estados Unidos, 12,9% e 17,6%% em Portugal e 31,5% e 29,8%% na Espanha. 

Já na educação superior, para os mesmos países, os índices são 

respectivamente de 26,4%, 16,% e 20,5% respectivamente, o que indica o 

grande predomínio de instituições públicas. 

 

 

3.1 O gasto educativo 

Apresentadas as características gerais dos países, resta a análise do esforço financeiro 

com educação. A Tabela 8 apresenta a evolução do gasto público em educação como um 

percentual do PIB de 2009 a 2017. 

Tabela 8 – Evolução do gasto público em educação 2009–2017 % do PIB 
 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 5,5 5,0 5,3 5,4 5,4 5,4 5,8 5,6 5,5 

Bolívia 8,1 7,6 6,9 6,4 6,3 7,3 - - - 

Brasil 5,5 5,7 5,7 5,9 5,8 6,0 6,2 - - 

Chile 4,2 4,2 4,1 - 4,5 4,7 4,9 5,4 5,4 

Colômbia 4,8 4,8 4,5 4,4 4,9 4,6 4,5 4,5 4,5 

Costa Rica 6,1 6,6 6,5 6,7 6,9 6,9 7,1 7,1 7,4 

Cuba 13,1 12,8 - - - - - - - 

Equador 4,3 4,5 4,7 4,6 5,0 5,3 5,0 - - 

México 5,2 5,2 5,1 5,1 4,7 5,3 5,2 4,9 - 

Paraguai - 2,8 3,7 3,7 - - - 3,4 - 

Peru 3,1 2,9 2,7 2,9 3,3 3,7 4,0 3,8 3,9 

Uruguai - - 4,4 - - - - 4,8 4,9 

Venezuela 6,9 - - - - - - - - 

Fonte: UIS 
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Os dados da Tabela 8, tomando por base o ano mais recente, indicam que a 

maior parte dos países apresenta um gasto público educacional acima de 4,5% 

do PIB, com exceção do Paraguai e do Peru. Cuba (12,8%), com dados apenas 

de 2009 e 2010, Costa Rica (7,4%, em 2017) e Bolívia (7,3%, em 2014) indicam 

o maior esforço em relação ao PIB, enquanto Peru (3,9%, em 2017) e Paraguai 

(3,4, em 2016) situam-se no extremo oposto. Considerando que as orientações 

da Unesco apontam para um gasto de, pelo menos, 6% do PIB, somente Cuba, 

Bolívia, Costa Rica, Chile e Brasil e Venezuela atingiram esse patamar em pelo 

menos um ano no período. Os países da OCDE apresentam um gasto total na 

faixa de 4,5% do PIB, mas é importante ressaltar que o PIB per capita é muito 

superior e os desafios educacionais, muito inferiores. 

Quanto à evolução do gasto em relação ao PIB, aparentemente a educação não 

se beneficiou do aumento da receita tributária ocorrida nos últimos anos (Tabela 

3). De toda forma, Chile, Costa Rica, Paraguai e Peru apresentaram uma 

variação acima de 20% nos gastos em relação ao PIB. É claro que tudo depende 

do tamanho e variação do PIB. 

 

 
Tabela 9 – Evolução do gasto público em educação como porcentagem da 

despesa pública total 2009–2017 

(% da despesa total) 
 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 16,0 15,1 15,2 14,5 14,5 13,8 14,0 13,4 13,3 

Bolívia 22,6 24,1 19,5 17,8 16,3 16,8 - - - 

Brasil 14,7 14,6 15,3 15,7 15,6 15,6 16,2 - - 

Chile 17,0 17,8 17,8 - 19,7 19,9 19,6 21,2 21,3 

Colômbia 16,1 16,4 15,5 15,5 16,9 15,8 15,1 16,2 16,2 

Costa Rica 23,4 22,9 23,0 23,5 22,8 23,1 23,4 23,4 30,2 

Cuba - - - - - - - - - 

Equador 13,2 13,0 12,0 11,5 11,4 12,1 12,6 - - 

México 18,7 18,6 18,4 18,1 16,9 18,8 19,0 17,9 - 

Paraguai - 18,8 23,3 19,6 - - - 18,2 - 

Peru 14,6 13,6 13,6 14,4 15,2 16,2 17,6 17,9 18,2 

Uruguai - - 14,9 - - - - 14,4 14,6 

Venezuela - - - - - - - - - 

Fonte: UIS 
 

 
Os dados da Tabela 9 indicam que a maioria dos países apresenta um gasto 

público em educação acima de 15% da despesa total, com exceção da 

Argentina, em anos mais recentes, e do Uruguai. Dos países para os quais há 

dados disponíveis, o maior esforço é feito pela Costa Rica (o que é coerente com 
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seu grande esforço em relação ao PIB) e pelo Chile (explicado pela sua menor 

despesa total em relação ao PIB). Chile, Costa Rica e Peru apresentaram uma 

ampliação do esforço no período, enquanto Argentina e Bolívia apresentaram 

uma queda, o que pode estar relacionado ao aumento de sua carga tributária, 

uma vez que não apresentaram redução significativa do gasto em relação ao 

PIB. 

Como já comentado, do ponto de vista da qualidade da educação, mais 

importante que o gasto educativo frente ao PIB ou às despesas totais, o que 

realmente importa é o gasto por aluno. Essa informação consta na Tabela 10, 

considerando os diferentes níveis de ensino nos países selecionados. 

 

 
Tabela 10 – Gasto público por aluno por nível de ensino – 2015 

US$ PPP 
 

País Primária Secundária Superior 

Argentina 3.162 4.354 3.571 

Bolívia 1.569 1.210 nd 

Brasil 3.171 3.404 5.225 

Chile 4.458 4.530 4.913 

Colômbia 2.575 2.491 2.943 

Costa Rica 3.804 4.212 6.595 

Cuba - - - 

Equador 1.067 593 6.022 

México 2.587 2.702 5.566 

Paraguai 1.422 1.458 nd 

Peru 1.593 2.057 1.483 

Uruguai 2.892 3.697 5.808 

Venezuela 2.955 2.741 3.288 

OCDE 8.631 10.010 15.656 

Espanha 7.320 9.020 12.605 

Portugal 7.380 9.518 11.766 

Fonte: UIS e OCDE 

Obs.: Venezuela – 2009 

 

Os dados apresentados na Tabela 10 apontam mais uma vez para a enorme 

disparidade de valores do continente. Mesmo o esforço em relação ao PIB não 

apresentando grandes diferenças, quando se analisa, por exemplo, o gasto por 

aluno na educação primária, a razão entre o maior valor (Chile) e o menor valor 

(Equador) é superior a quatro vezes. Apenas quatro países (Argentina, Brasil, 

Chile e Costa Rica) apresentam um valor acima de US$ PPP 3 mil, que 

representa menos da metade do valor gasto por aluno na média da OCDE ou de 

nossos antigos colonizadores, Portugal e Espanha. Os dados indicam também 

que,  não  obstante  o  enorme  esforço  feito  pela  Bolívia  (7,3%  do  PIB  em 
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educação, em 2014), seu valor gasto por aluno na educação primária é o terceiro 

menor dos países selecionados, superando apenas Equador e Paraguai, e cerca 

de 5,5 vezes menor que a média da OCDE. Esse indicador mostra a importância 

do desenvolvimento econômico no investimento social. Nesse aspecto, cabe 

ressaltar também que a Bolívia foi um dos países que apresentou um elevado 

crescimento do PIB per capita e o fez de forma mais estável, entre 2000 e 2018. 

Ainda na Tabela 10, cabe comentar as diferenças entre os gastos por aluno nos 

distintos níveis de ensino. Embora essas contabilidades nem sempre sejam 

muito precisas nos países, constata-se, no geral, um gasto um pouco maior na 

educação secundária frente à primária e uma diferença bem maior na educação 

superior. As diferenças entre a educação primária e secundária tendem a ser 

neutralizadas pelo maior salário dos docentes no segundo versus o menor 

número de alunos por turma na primeira. Com relação à educação superior, as 

diferenças tendem a acentuar-se, tendo em vista a multiplicação de turmas, a 

extensão da jornada, os equipamentos e materiais de laboratórios, e o fato de 

muitos países terem em suas universidades o principal foco gerador de pesquisa 

e desenvolvimento científico. O gasto por aluno na educação superior da 

Argentina, relativamente baixo frente a seu padrão geral de financiamento, deve 

estar relacionado a seu massivo sistema de ensino superior público com um 

elevado número de alunos por turma. No caso do Equador, impressiona a grande 

distância no gasto por aluno entre o nível superior e os demais, bem como o 

baixo valor na educação secundária que pode se relacionar a um grande número 

de alunos por turma ou a problemas nas formas de contabilização dos gastos. 

No Brasil, por exemplo, a contabilização dos gastos com pessoal (cerca de 80% 

a 90% do gasto) nem sempre é discriminada entre os níveis de ensino pelos 

estados e municípios. Finalmente, tanto no nível secundário como no superior, 

permanece a enorme distância no gasto por aluno frente à média da OCDE (de 

três a dez vezes) e de Portugal e Espanha. 

Outra maneira de se avaliar o gasto por aluno é comparando-o com o PIB per 

capita do país. Esse indicador é apresentado na Tabela 11 para os diferentes 

níveis de ensino. Trata-se, antes de mais nada, de um indicador do esforço de 

um país por aluno considerando a sua renda por habitante. 
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Tabela 11 – Gasto público por aluno por nível de ensino – 2015 

% do PIB per capita 
 

País Primária Secundária Superior 

Argentina 15,6 22,9 17,3 

Bolívia - - - 

Brasil 20,1 21,5 33 

Chile 15,2 16,6 18,4 

Colômbia 17,4 15,7 19,8 

Costa Rica 26,7 25,1 35,1 

Cuba 49 51,9 38,8 

Equador 9,4 5,1 52,7 

México 14,4 15,1 36,4 

Paraguai 11,6 11,9 14,3 

Peru 12,6 13,9 10,3 

Uruguai 12,2 15,7 25 

Venezuela 17,9 14,8 19,5 

OCDE 22 25 40 

Espanha 21 25 37 

Portugal 23 31 41 

Fonte: UIS e OCDE 

Obs: Venezuela (2009), Cuba (2010) 

 
Considerando-se os níveis primário e secundário, Cuba se sobressai com um 

gasto por aluno próximo à metade do PIB per capita. Entre os países capitalistas, 

destacam-se os esforços de Costa Rica, Brasil e Argentina para a educação 

secundária, que estão acima de 20% do PIB per capita. No extremo oposto, 

encontra-se o Equador, com um indicador de gasto por aluno tão baixo, segundo 

a Tabela 11, que mais parece indicar um problema de contabilidade 

governamental. Paraguai mais uma vez é um destaque negativo, pois não se 

trata de compará-lo com o gasto de outros países mais ricos, mas sim com seu 

próprio esforço. Nesse sentido, é interessante ressaltar que mesmo sendo mais 

ricos e com problemas de educação relativamente equacionados, os países da 

OCDE e, em particular, Portugal e Espanha não abrem mão de um esforço acima 

de 20% do PIB per capita na educação primária e de 25% (Portugal chegando a 

31%) na secundária. Ou seja, há um espaço para crescimento do gasto por 

aluno, considerando a riqueza por habitante dos países da região. 

 

As tabelas 12 e 13 buscam analisar a evolução do gasto por aluno em US$ PPP 

deflacionado, no período de 2009 a 2017 para os países onde os dados foram 

disponibilizados nas bases. 
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Tabela 12 – Evolução do gasto por aluno na educação primária 

(US$ PPP valores constantes) 
 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 2.459 2.508 2.794 2.865 2.917 2.873 3.207 3.087 3.162 

Bolívia 1.110 1.101 960 1.380 1.028 1.569 - - - 

Brasil 2.610 2.935 3.031 3.030 3.168 3.181 3.171 - - 

Chile 2.606 2.647 3.055 3.607 3.543 3.232 3.446 4.185 4.458 

Colômbia 1.590 1.660 1.719 1.817 2.139 2.321 2.439 2.484 2.575 

Costa Rica 2.556 3.091 3.087 3.481 3.576 3.788 4.171 4.048 3.804 

Equador 982 945 1.094 1.123 1.298 1.183 1.078 1.067 - 

México 2.062 2.168 2.309 2.374 2.458 2.564 2.636 2.587  

Paraguai - 743 843 1.075 - - - 1.422 - 

Peru 875 870 876 1.035 1.337 1.535 1.625 1.541 1.593 

Uruguai - - - - - - - 2.660 2.892 

Venezuela 2.955 - - - - - - - - 

Fonte: UIS 

Com relação à educação primária, o que se pode concluir é que Chile (+ 71%, 

de 2009 a 2017), Colômbia (+ 62%), Costa Rica (= 49%) e Peru (+82%) foram 

os destaques positivos para os países com dados ao longo de todo o período, 

não obstante o crescimento do Peru tenha se dado a partir de um valor inicial de 

gasto por aluno muito baixo, US$ PPP 875. O Paraguai também praticamente 

dobra o gasto por aluno entre 2010 e 2016, mas também partindo de um valor 

inicial (US$ PPP 743) muito abaixo, assim como o valor final da série, quando 

comparados aos demais países. Já a Tabela 13 traz a evolução no mesmo 

período desse indicador para a educação secundária. Cabe lembrar que, nessa 

década, ocorreu todo um esforço de ampliação desse nível de ensino no 

continente. 

 

 
Tabela 13 – Evolução do gasto por aluno na educação secundária 

(US$ PPP valores constantes) 
 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Argentina 4.149 3.965 4.466 4.412 4.664 4.435 4.840 4.429 4.289 

Brasil 3.021 3.374 3.621 3.292 3.516 3.503 3.507 - - 

Chile 3.311 3.205 3.354 3.796 3.571 3.616 4.027 4.490 4.530 

Colômbia 1.750 1.809 1.850 1.937 2.220 2.394 2.264 2.272 2.505 

Costa Rica 2.889 3.285 3.398 3.681 3.750 3.755 4.041 3.988 4.190 

Equador 440 437 499 505 595 591 598 604 - 

México 2.578 2.667 2.725 2.788 2.815 2.853 2.865 2.771 - 

Paraguai - 1.177 1.368 1.315 - - - 1.486 - 

Peru 1.174 1.180 1.071 1.295 1.322 1.671 1.852 1.902 2.064 

Uruguai - - 2.810 - - - - 3.481 3.673 

Fonte: UIS 
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De modo análogo à discussão para o gasto por aluno na educação primária, aqui 

também se destacam Chile (+37%), Colômbia (+43%), Costa Rica (+ 45%) e 

Peru (+76%), valendo também para este último país a observação feita na 

análise da tabela anterior. Ao final do período, apenas Argentina, Chile e Costa 

Rica atingiram valores na casa dos US$ PPP 4 mil, inferiores à metade do valor 

médio da OCDE. 

Outro elemento importante na discussão do financiamento da educação refere- 

se às despesas das famílias com educação, apresentadas na Tabela 14 para os 

países em que foram encontradas informações. Os números referem-se ao 

pagamento de mensalidades em escolas privadas, compra de material didático, 

pagamento de taxas de associações de pais e mestres, entre outros gastos. 

 

 
Tabela 14 – Esforço financeiro das famílias com a educação – 2015 

 

Países 
Gastos com educação 

% do PIB 

Argentina 0,84 

Chile 1,6 

Colômbia 2,2 

Costa Rica 2,2 

México 1,2 

Paraguai 1,9 

Peru 3,1 

Fonte: UIS 
Obs: A maioria dos dados referem-se a 2015 ou 2016; para o Paraguai, a referência é 2010. 

 

Embora só tenham sido encontrados dados para poucos países, eles indicam o 

esforço importante realizado pelas famílias nos gastos com educação. 

Considerando-se a distribuição de renda do continente e o tamanho da rede 

privada, sabe-se que esses recursos são destinados majoritariamente a um 

grupo pequeno de estudantes das classes médias e altas que pagam 

mensalidades cujos valores encontra-se muitas vezes acima do gasto por aluno 

da rede pública. Basta dizer que, no Paraguai, o gasto das famílias é superior a 

75% do gasto público total do Peru e à metade do gasto público com educação 

no próprio Paraguai, que são exatamente os países com um gasto público por 

aluno extremamente baixo, assim como a receita tributária por habitante. Na 

Colômbia, o gasto das famílias com educação também corresponde à metade 

do gasto público. Esse tipo de despesa em países pobres, além de contribuir 

para ampliar a desigualdade na qualidade da oferta do ensino, tende a retirar da 

rede pública segmentos da classe média que, dado o seu maior poder de 

influência nos meios de comunicação, poderiam contribuir para melhorar a 

qualidade do ensino público se nele estivessem matriculados, como acontece 

nos países desenvolvidos. Isso acontece inclusive com os professores da  rede 
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pública de ensino, que matriculam seus filhos da rede privada. No Brasil, cerca 

de 40% dos professores da rede pública de educação básica matriculam seus 

filhos em escolas privadas, chegando a 80% entre os professores da rede pública 

do Distrito Federal, que apresenta as melhores condições de oferta da rede 

pública, mas que também paga os melhores salários do país (ALVES; PINTO, 

2011). Os dados da Tabela 14 parecem indicar ainda que a política de vouchers, 

no Chile, não alivia as famílias do esforço financeiro com a educação. 

 

 

3.2 Um breve olhar sobre os indicadores de 

desempenho escolar dos estudantes 

Por ser um tema que sempre surge nas discussões sobre se o gasto educacional faz 

diferença, este item foi introduzido para uma comparação dos resultados do TERCE 

(Terceiro Estudo Regional Comparativo e Explicativo na tradução para o português), 

realizado pela Oficina Regional de Educação para a América Latina e Caribe 

(OREALC) da UNESCO com alguns indicadores dos países aqui já analisados 

indicados na Tabela 15. 

 

 
Tabela 15 – Resultados dos estudantes na prova de leitura do sexto ano primário 

em comparação com indicadores socioeconômicos e de gasto por aluno 
 

 

Países 

Pontuação 
média 
TERCE 

Leitura 6º 

Gasto/ aluno 
primário 
US$ PPP 

PIB per capita 
US$ PPP x 

1000 

Pobreza 
(% da 

população) 

População rural 
(% da 

população) 

Paraguai 652 1.422 13 20 43 

Equador 683 1.078 12 24 37 

Peru 703 1.541 14 17 24 

Argentina 707 3.207 21 24 9 

Brasil 721 3.171 16 19 16 

Colômbia 726 2.439 15 30 24 

México 735 2.636 19 42 23 

Uruguai 736 2.660 23 3 5 

Costa Rica 755 4.171 17 16 27 

Chile 776 3.446 25 11 13 

Fontes: OREALC, UIS 
 

 
Como mostram os estudos na área, não existe uma relação simples entre gastos 

educativos e desempenho dos estudantes em testes padronizados. Afinal, cerca 

de 70% dos resultados relaciona-se com fatores extraescolares, principalmente 

com o nível de escolaridade dos pais, indicador que, na América Latina, está 
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muito relacionado com a renda das famílias. Os dados da Tabela 15 parecem 

apontar nesse sentido. Na ausência da renda das famílias, foram utilizados o PIB 

per capita e a proporção da população abaixo da linha de pobreza, além da 

proporção da população que reside na zona rural. De uma maneira geral, os 

países com maior PIB per capita, maior gasto por aluno e menor proporção de 

pobres apresentam melhor desempenho. É o caso do Chile e da Costa Rica, por 

exemplo. No extremo oposto, situam-se Paraguai e Equador – que alia ao baixo 

gasto e PIB per capita uma parcela significativa de população rural. Sempre 

surge o interesse de localizar os chamados “eficientes”, países que, com um 

gasto relativo menor, apresentam um desempenho superior ao de países de 

maior gasto. A Colômbia, na comparação com o Brasil, seria um desses casos. 

Ambos têm indicadores de contexto semelhantes, assim como o desempenho 

dos alunos, mas a Colômbia apresenta um gasto aluno 23% inferior. Uma 

diferença importante, com base na Tabela 1, é que a proporção de 

afrodescendentes, frente à população total, é de 51% no Brasil ante 10,5% na 

Colômbia. Considerando que, durante quatro séculos de escravidão, a 

população negra teve negado o acesso à educação e, ainda hoje, tem limitado 

acesso aos cursos superiores e às melhores escolas, esse pode ser um fator 

explicativo. Somente estudos de caso em profundidade, contudo, podem 

avançar em explicações para as complexas relações entre o desempenho 

escolar (que é apenas um dos objetivos de uma educação de qualidade) com os 

investimentos educacionais. 

 
 
 
 

4. Análise comparativa 

 
Como ressaltam Oscar Cetrángolo e Javier Curcio (2017), o financiamento de 

um sistema educacional deve ser analisado sob dois ângulos que se relacionam: 

o da origem dos recursos e da oferta da educação. Com relação à oferta 

educacional, ela pode se dar através de escolas estatais ou de estabelecimentos 

privados (lucrativos ou não). Com relação à origem dos recursos, eles podem 

advir do setor governamental, por meio do fundo público, ou do setor privado, 

particularmente das famílias. A combinação entre as fontes dos recursos e a 

oferta educativa pode gerar diferentes arranjos. Assim, os recursos públicos 

podem ser destinados a escolas públicas, modelo mais comum no continente, 

mas também podem ser destinados a escolas privadas para arcar com os custos 

educacionais, cujo exemplo mais paradigmático é o sistema de vouchers, no 

Chile, com escolas privadas subvencionadas com recursos públicos. Por outro 

lado, os recursos das famílias podem ser destinados a escolas privadas, 

lucrativas ou não, para cobrir os custos educacionais e margens de lucro, através 

de mensalidade escolares, mas podem também destinar-se a escolas públicas 

na forma de contribuições, em tese, voluntárias para associações de pais e 
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mestres com vistas a melhorar as condições de funcionamento dessas escolas. 

Além disso, as famílias, ou o Estado, podem arcar com custos adicionais 

relativos à compra de material didático, alimentação e transporte escolar, ou 

aulas adicionais de reforço ou enriquecimento curricular. Tendo em vista as 

diferentes maneiras como se articulam a destinação dos recursos e a 

responsabilidade pela oferta, surgem questionamentos do ponto de vista da 

equidade do sistema, da liberdade de escolha das famílias, da eficiência na 

alocação dos recursos ou do papel de sistema educativo no sentido de fomentar 

a coesão social. 

Isso posto, na seleção dos países, tomaram-se como referência distintas 

experiências de alocação dos recursos públicos e como parâmetro de análise o 

modelo proposto por Levin (2000), que aponta para quatro dimensões a serem 

consideradas quando são analisados os modelos de destinação de recursos 

para as escolas: 

 Eficiência: otimização dos recursos para atingir os fins propostos. 

 Equidade: a distribuição dos recursos, oportunidades educativas e os 

resultados asseguram a não discriminação de gênero, classe social, 

raça, língua materna, localização geográfica ou outros elementos? 

 Liberdade de escolha: os pais ou responsáveis podem escolher as 

escolas que seus filhos frequentarão considerando suas preferências? 

 Coesão social: o sistema educativo assegura a consolidação de valores 

comuns no contexto de uma sociedade democrática? 

 

 
Outro aspecto importante e relacionado com os pontos até aqui mencionados é 

se a destinação dos recursos educativos se organiza na perspectiva da oferta ou 

da demanda (MORDUCHOWICZ, 2011). Pela primeira, hegemônica no mundo, 

os governos centrais, no caso dos Estados nacionais, ou regionais/locais, no 

caso dos Estados federados, estabelecem os mecanismos de contratação e 

alocação de docentes, localização e construção de escolas e aquisição de 

equipamentos. No segundo modelo, fruto das críticas neoliberais ao 

funcionamento ineficiente e autoritário dos serviços públicos, as famílias 

poderiam definir o tipo de escola em que desejam matricular seus filhos, como 

acontece na aquisição de bens de consumo no mercado. Seus defensores 

alegam que essa opção aumenta o controle das famílias, a eficiência dos gastos 

e os resultados escolares, pois as escolas competiriam entre si para atrair mais 

famílias e recursos financeiros. 

Como aponta Morduchowicz (2011), não se pode falar de um modelo de 

destinação de recursos pela oferta que não considere a demanda, assim como 

o inverso também é verdadeiro: a demanda das famílias é pautada pela lógica 

de oferta dos recursos públicos. Nesse sentido, pode-se dizer que quando se 

considera a educação como um direito e um dever das famílias, ao menos em 

boa parte da educação básica (da educação infantil ao ensino médio), não há 
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como se falar em uma lógica de mercado em que consumidores e fornecedores 

se encontram para trocar bens e serviços. 

Feitas essas observações, o chamado modelo de destinação com base na 

demanda, cujo exemplo mais próximo, embora longe do tipo ideal, é o chileno, 

traz como desafios questões envolvendo equidade e coesão social. Tendo por 

base o conceito proposto por Levin (2000), ele apresenta como seus trunfos uma 

maior eficiência de alocação dos recursos, pois o mercado é mais eficiente que 

o Estado e a liberdade de escolha das famílias, valorizada como sinônimo de 

liberdade, pré-condição da democracia. 

Já o modelo baseado na destinação dos recursos com base na oferta tem como 

seus pontos positivos os elementos de equidade e coesão social e como seu 

calcanhar de Aquiles a baixa eficiência, elevada burocracia, impessoalidade e 

negação do direito das famílias de escolher a escola mais adequado a seus 

ideais educativos. 

Um último aspecto a ser considerado em ambos os modelos, ainda sob o viés 

da equidade, refere-se às diferenciações nos gastos por aluno entre as escolas 

ou redes. Essa questão é particularmente crítica nos Estados federais, onde há 

diferenças gritantes nos recursos destinados à educação pelos governos 

estaduais ou municipais, em função das diferentes capacidades de arrecadação 

de tributos. Esses problemas, contudo, podem ocorrer nos Estados nacionais e 

também no sistema de financiamento pela demanda, a depender dos 

mecanismos de repasse de recursos. 

Tendo em vista essas questões introdutórias, serão analisados, brevemente, o 

sistema de financiamento educativo de quatro países: Chile (sistema de 

vouchers), Brasil e Argentina (sistemas federais descentralizados) e Uruguai 

(sistema nacional). 

 

 

4.1 Chile 

O Chile talvez tenha sido o país da América, quiçá do mundo, excluindo os 

socialistas, que passou pela reforma mais radical de seu sistema educacional, o 

que só foi possível através de um governo ditatorial. Antes do golpe militar de 

1973, o Chile tinha uma governança educacional de caráter nacional do tipo 

racional burocrático, em que o Ministério da Educação gerenciava 90% dos 

recursos financeiros. Nos anos 1980, a ditadura militar passou para os 

municípios a gestão das escolas e, simultaneamente, estabeleceu um 

mecanismo de financiamento da demanda, segundo o qual as escolas públicas 

e particulares subvencionadas passaram a ser financiadas por recursos 

repassados pelo governo central de acordo com o número de alunos 

matriculados, devendo, portanto, competir pelos alunos. Trata-se, conforme já 

comentado, da ideia de fornecer liberdade de escolha para as famílias (school 
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choice), modelo de um vale-educação (voucher) cujas ideias originais remontam 

a Milton Friedman, na década de 1950, e Gary Becker na década de 1960, 

ambos expoentes da Escola de Chicago, que tanta influência teve nas política 

implantadas no Chile durante e após a ditadura. As linhas gerais desse modelo 

foram mantidas pelos governos eleitos que sucederam a ditadura militar e 

mesmo acentuadas quando, em 1993, foi instituído o chamado sistema de 

“financiamento compartido” ou “copagamento”, em que as escolas privadas 

subvencionadas, bem como as escolas municipais que atendiam o ensino médio, 

podiam cobrar uma mensalidade das famílias, dentro de certos limites, além dos 

recursos públicos transferidos pelo governo central (MANCEBO, 2012). 

Kremerman (2009) mostra que entre 1993 e 2005 o sistema de “copagamento” 

saltou de 143 mil alunos para 813 mil, e de 232 estabelecimentos para 1.411. 

Desde então, o Chile não tem feito outra coisa que não buscar neutralizar 

os efeitos que esse modelo produziu no que se refere ao princípio da 

equidade. Como ressalta o Observatório Chileno de Políticas Educativas 

(OPECH), criou-se um mecanismo que tende a selecionar os estudantes 

por origem social, por renda, por religião e por sexo (KREMERMAN, 

2009) 

Tem-se, assim, um sistema bastante complexo em que a oferta da educação 

básica se divide em três segmentos principais: municipais, privados 

subvencionados e privados não subvencionados. Em 2015, a participação nas 

matrículas correspondia, respectivamente, a 36%, 54% e 8%, cabendo os 2% 

restantes a corporações empresariais de formação profissional (SANTIAGO; 

FISZBEIN; JARAMILLO; RADINGER, 2017, com base em dados do Ministério 

da Educação). Os mesmos autores, usando dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social mostram que enquanto nos estabelecimentos 

municipais, em 2015, 54% das matrículas de estudantes de 6 a 13 anos 

pertenciam a famílias do quintil de renda mais baixo e apenas 12% a famílias do 

quintil mais elevado, nos estabelecimentos privados não subvencionados, 41% 

situavam-se entre os 20% mais ricos. No caso dos privados subvencionados, 

havia uma distribuição maior entre os diferentes níveis de renda. Mancebo 

(2012) em sua pesquisa aponta que 69% das escolas privadas não 

subvencionadas adotam políticas seletivas de admissão de estudantes, ante 

50% nas subvencionadas e 24% nas públicas. Tudo se agrava com a formulação 

bastante ambígua em relação ao dever do Estado com a educação na legislação, 

que “obriga sem obrigar” (López, 2015, p. 31) 
 

Outro dado relevante do sistema chileno é que até recentemente era permitida a 

existência de mantenedores privados subvencionados organizados enquanto 

empresas com fins lucrativos. Dessa forma, em 2006, 76% dos estabelecimentos 

privados subvencionados organizavam-se com fins lucrativos (ELACQUA, 2012, 

citado  por  SANTIAGO;  FISZBEIN;  JARAMILLO;  RADINGER,  2017).  Não 

obstante a ideia difundida pelos partidários do modelo da school choice de que 

a competição traz qualidade, as pesquisas têm mostrado que os 

estabelecimentos subvencionados com fins lucrativos apresentam um 

desempenho pior que seus congêneres sem fins lucrativos e mesmo que os 
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estabelecimentos públicos quando se controla o nível socioeconômico dos 

estudantes e que o melhor desempenho dos estabelecimentos privados, quando 

existe, está associado a seletividade (HSIEH; URQUIOLA, 2006; MACEWAN; 

CARNOY, 2000; MCEWAN, 2001, apud SANTIAGO; FISZBEIN; JARAMILLO; 

RADINGER, 2017). Uma possível explicação é que esses estabelecimentos 

pagam menores salários e têm mais alunos por turma. Com base em dados do 

Ministério da Educação de 2005, Kremerman (2009) aponta que a média de 

alunos por professor na educação básica é de 16 na privada não subvencionada; 

26 na pública; e 33 na privada subvencionada. 
 

Outro problema do sistema de financiamento chileno é a ausência de uma 

dotação adequada para a infraestrutura das escolas, sejam as públicas, sejam 

as subvencionadas, de tal maneira que uma pesquisa levada a cabo ente 2012 

e 2014 identificou, em 20% dos 5.508 estabelecimentos, sistemas precários de 

abastecimento de água e padrões de construção deficientes (SANTIAGO; 

FISZBEIN; JARAMILLO; RADINGER, 2017). 
 

Para enfrentar os problemas de falta de equidade, várias estratégias foram 

tentadas. Em 2008, foi aprovada uma lei de subvenção escolar preferencial que 

procurava garantir recursos adicionais para as escolas que recebiam crianças e 

jovens de famílias em situação de vulnerabilidade. Mas o setor privado 

subvencionado, embora não atenda majoritariamente estudantes das famílias 

mais pobres, acabou sendo mais ágil na apropriação desses recursos adicionais. 
 

Com relação aos professores, item de maior impacto nos custos educacionais, 

Mancebo (2012) aponta para a existência também de três mercados laborais, 

atuando os professores mais jovens nas privadas subvencionadas, deslocando- 

se em seguida para as públicas, pois essas oferecem planos de carreira que 

valorizam a experiência. Já as privadas não subvencionadas, pela pequena 

parcela das matrículas que representam, podem adotar políticas próprias de 

contratação em função do perfil de sua clientela. Kremerman (2009) assim como 

Santiago, Fiszbein, Jaramillo e Radinger (2017), chama atenção para os 

mecanismos extremamente complexos de bonificação dos profissionais da 

educação que envolvem premiação individual e coletiva por desempenho, por 

escolas de difícil acesso, “excelência pedagógica”, entre inúmeras outras. A 

avaliação deixa de ser formativa e passa a basear-se no “prêmio ou castigo”. A 

lógica por traz desse sistema de premiação por desempenho é muito criticada 

por Diane Ravitch (2010) em sua análise do sistema escolar estadunidense, 

indicando que ele leva à seleção de alunos e ao treinamento ou fraude nos 

testes, empobrecendo a formação dos estudantes. Os dados apontam também 

para a baixa valorização social da profissão, jornadas extensas e falta de 

docentes vocacionados e com a qualificação desejável (Santiago, Fiszbein, 

Jaramillo e Radinger, 2017). 
 

Finalmente, em 2015, o Chile realizou mudanças estruturais em seu modelo que 

ainda estão em fase de implementação. A primeira delas, chamada de Nova 
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Educação Pública, pretende reverter a gestão municipal das escolas públicas, 

que passarão a ser de responsabilidade de órgãos regionais ligados diretamente 

ao Ministério da Educação (de 346 administrações municipais para 70 órgãos 

regionais). A segunda delas, chamada de Lei da Inclusão Escolar estabelece três 

determinações que implicarão em mudanças profundas na oferta privada: 1) 

proíbe a adoção de critérios econômicos, sociais, étnicos, religiosos e 

acadêmicos na admissão de estudantes no caso das escolas públicas ou 

subvencionadas; 2) acaba com o sistema de financiamento compartido, vedando 

a cobrança em estabelecimentos subvencionados; e 3) proíbe que os 

estabelecimentos privados subvencionados se organizem com fins lucrativos 

(Santiago, Fiszbein, Jaramillo e Radinger, 2017). 
 

É inegável que se trata de uma reviravolta histórica no sistema, cuja 

implementação será um desafio para os governos democráticos, tendo em vista 

os elevados interesses econômicos e de classe envolvidos em um processo que 

já tem quase quatro décadas. Como reagirão as escolas e famílias com a 

proibição de seleção e do financiamento compartilhado, o grande instrumento 

dessa diferenciação? Em 2015, havia 2070 estabelecimentos no sistema de 

“copagamento” (Santiago, Fiszbein, Jaramillo e Radinger, 2017). E o que 

acontecerá com os estabelecimentos privados com fins lucrativos, que 

representavam 76% do total, em 2006 (4.600 escolas aplicando esse percentual 

aos números de 2015)? Será que se metamorfosearão em instituições sem fins 

lucrativos apenas no papel, como é comum no Brasil na educação infantil e na 

superior? Os empresários se transformarão em filantropos e os lucros, em 

salários da equipe dirigente? São questões a serem acompanhadas de perto. 
 

Tomando como referência a quatro dimensões indicadas por Levin (2000), trata- 

se de um modelo que produz iniquidade na oferta e ameaça a coesão social, 

haja vista as manifestações estudantis que não deixam de abalar o país nos 

últimos anos. Do ponto de vista da maior eficiência da alocação, o sistema 

privado subvencionado não mostrou vantagem em relação ao sistema público 

quando se controlam as variáveis de nível socioeconômico das famílias e o efeito 

dos pares, mesmo que medidas pela limitada régua do desempenho dos alunos 

em teste padronizados. Por último, a ideia forçada do sistema de vouchers, a 

liberdade de escolha das famílias, mostrou-se de difícil implementação, seja 

pelas estratégias de seleção adotadas pelas escolas ou pelas famílias mais 

ricas, ou menos pobres, pois a pobreza tem inúmeras gradações, seja porque, 

mais que competir pela qualidade, o mercado se organiza em nichos e sempre 

haverá escolas com serviços pobres para pobres, cuja mobilidade é 

praticamente nula em função dos locais onde moram e das condições de vida e 

remuneração. Não adianta melhorar a qualidade de informação sobre as 

escolas, até porque o desempenho em testes não é um indicador adequado de 

qualidade das escolas, mas do perfil de classe e do capital cultural das famílias 

que as frequentam. Em resumo, infelizmente, a experiência de financiamento 

educativo do Chile traz importantes elementos para identificar as políticas que 

devem ser evitadas pelos poderes públicos. Como elemento positivo, o Chile é 
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o país com melhor desempenho nos testes padronizados, com exceção do 

primeiro, que contou com a participação de Cuba, que teve excelente 

desempenho (Casassus, 2007), mas é também o que apresenta o país maior 

valor de gasto por aluno, maior PIB per capita e população com menor proporção 

de grupos étnicos historicamente excluídos, como indígenas e 

afrodescendentes, todos fatores que influenciam positivamente os resultados. 
 

Por fim, o Chile apresenta ainda graves problemas com seu sistema de ensino 

superior, todo ele pago, seja em instituições públicas ou privadas, baseado no 

financiamento estudantil que tem níveis muito elevados de inadimplência, assim 

como nos Estados Unidos e no Brasil, e que tem gerado constantes 

manifestações estudantis (EDMONSON, 2016, ADRIÃO; PINTO, 2016). 

 
 

4.2 Brasil 

O Brasil apresenta um sistema descentralizado de oferta da educação desde a 

aprovação de uma emenda à Constituição do Império de 1834 (outorgada em 

1824), que passou para os estados a responsabilidade pela normatização, 

gestão e financiamento da educação básica. Antes disso, em boa parte do 

período colonial, o Estado português entregou aos Jesuítas o monopólio da 

educação na metrópole e no território das colônias, prática que perdurou até 

1759, quando essa ordem religiosa foi expulsa. Os recursos para a manutenção 

das escolas de primeiras letras e dos colégios administrados e mantidos pela 

Companhia de Jesus advinham basicamente de doações de terras e concessões 

comerciais feitas pelo rei. Durante o final do império e até 1930, os investimentos 

eram restritos, com o Brasil apresentando os piores indicadores educacionais do 

continente, mesmo comparado a países muito mais pobres. A primeira 

universidade brasileira data de 1920 e o Ministério da Educação e Saúde Pública 

foi criado, por Getúlio Vargas, apenas em 1930. Nesse período, além das escolas 

estaduais, ante a omissão dos governadores, muitos municípios também foram 

construindo suas redes de ensino, em especial na educação primária, com os 

parcos recursos que arrecadavam da população. 

Uma mudança importante foi introduzida na Constituição Federal (CF) aprovada 

em 1934 com o princípio da destinação obrigatória de uma parcela da receita de 

impostos dos governos federal, estaduais e municipais, além do Distrito Federal, 

para o ensino. Essa determinação está presente até hoje, tendo caído apenas 

nas constituições dos períodos ditatoriais (1937 a 1945 e 1967 a 1983). Segundo 

a CF de 1988, o governo federal deve aplicar, no mínimo, 18% de sua receita de 

impostos, abatidas as transferências obrigatórias que realiza para estados, DF e 

municípios; os estados devem aplicar, no mínimo, 25% de sua receita de 

impostos próprios, somadas às transferências que recebe do governo federal e 

abatidas aquelas que transfere para os municípios; e os municípios devem 

aplicar, no mínimo, 25% de sua receita de impostos próprios, acrescida das 
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transferências que recebe do governo federal e do respectivo governo estadual. 

Mesmo com esses mecanismos federativos de transferência de tributos entre os 

entes federados, o governo federal fica com 56% do total; os estados com 26% 

e os municípios com 18% (PINTO, 2018; MARTINS, 2018). 

Sob a égide da vinculação mínima de recursos, foi sendo construída uma gestão 

compartilhada dos serviços educacionais, financiando, o governo federal, suas 

escolas; os governos estaduais, as suas; e os municípios, a sua própria rede, 

criando um sistema com muita superposição de competências e desigualdades. 

Assim, existiam diferenças no valor gasto por aluno da educação básica 

superiores a dez vezes, entre diferentes estados da federação, assim como 

dentro de um mesmo estado, em um dado município, entre os alunos que 

frequentavam uma escola primária estadual e seus colegas matriculados numa 

escola municipal. Para completar o quadro, nas regiões mais ricas do país, onde 

os municípios possuíam mais recursos (Sudeste, por exemplo), sua participação 

nas matrículas era relativamente baixa, ocorrendo o inverso nas regiões mais 

pobres (Nordeste, por exemplo) (ARAÚJO, 2012, GOUVEIA; SOUZA, 2013). 

Todo esse quadro se completava com uma absoluta omissão do governo federal 

frente ao financiamento da educação básica, uma vez que seus recursos 

vinculados destinavam-se majoritariamente à educação superior, por ser a maior 

rede pública do Brasil, mesmo considerando que 75% das matrículas desse nível 

de ensino (2018) estão no setor privado de ensino. Outro problema grave é que, 

para fugir da vinculação de impostos à educação, foram sendo criados tributos 

de natureza distinta dos impostos, de tal forma que, atualmente, a receita de 

impostos corresponde a menos da metade da receita tributária total, reduzindo 

os recursos vinculados para a educação. 

Para, entre outros objetivos, enfrentar a questão das desigualdades entre 

regiões e redes de ensino, em 1997 deu-se início à política de fundos 

constitucionais, através da qual parte dos recursos que já são vinculados à 

educação são destinados a um fundo contábil, de âmbito estadual e do DF e 

subvinculados a determinado nível de ensino. Ou seja, parte dos recursos que 

estados e municípios já destinam à educação e que antes eram aplicados em 

suas próprias redes de ensino passaram a ser fundidos e sua distribuição, a 

considerar a matrícula de cada rede. Ao governo federal, cabe suplementar os 

recursos nos estados e seus respectivos municípios cujo valor disponível por 

aluno, tendo em vista seus recursos vinculados, fica abaixo de um valor 

estabelecido. A política prevê ainda que, no mínimo, 60% dos recursos sejam 

destinados ao pagamento de profissionais do magistério (professores, diretores, 

coordenadores pedagógicos). Deve ficar claro, então, que são 27 fundos (26 

estados e DF) e não um fundo único nacional. Em 1996, foi aprovado o Fundef 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização dos 

Profissionais do Magistério), que entrou em vigor em todo o país de forma 

obrigatória, em 1998, e vinculava apenas recursos para o ensino fundamental 

regular e com vigência até o final de 2006. O Fundef sofreu várias críticas por 

não considerar a educação básica em sua integralidade e pelo baixo esforço do 

governo federal que, no último ano do fundo, aportou apenas 0,3% do total de 
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recursos, descumprindo, inclusive, a fórmula de cálculo desse complemento 

prevista na lei regulamentadora (Pinto, 2014). Do ponto de vista da divisão da 

oferta educacional, o maior efeito do Fundef foi ampliar a participação dos 

municípios nas matrículas do ensino fundamental, assumindo alunos que antes 

eram atendidos pelas redes estaduais. No período do Fundef, a participação 

municipal nas matrículas do ensino fundamental saiu de um terço para mais da 

metade, avançando principalmente nos estados mais pobres, mas também em 

São Paulo, o estado mais rico da federação, cuja participação municipal nas 

matrículas saltou de 10% para cerca de 50%. O Fundef também provocou um 

desestímulo à expansão da educação infantil, ensino médio e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), uma vez que suas respectivas matrículas não eram 

contabilizadas para efeito de recebimento dos recursos; apenas aquelas 

referentes ao ensino fundamental (primária e secundária baixa) regular, ou seja, 

sem contabilizar os alunos da EJA. 

Em substituição ao Fundef e em um contexto de ampla participação popular, foi 

aprovado o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), com validade até fins 

de 2020. Diferente do Fundef, o Fundeb envolve todas as matrículas da 

educação básica (creche, pré-escola, ensino fundamental e médio), assim como 

suas modalidades (EJA, Educação Especial, Educação do Campo, Educação 

em Tempo Integral etc.). O percentual de subvinculação dos recursos também 

aumentou, mas o grande incremento se deu na participação do governo federal, 

que passou a ser de 10% do total de recursos alocados pelos estados e 

municípios ao fundo. Tanto no Fundef quanto no Fundeb, a distribuição dos 

recursos se dá pelas matrículas de cada rede de ensino (estadual ou municipal), 

considerando dois componentes. A matrícula de cada nível de ensino, ou 

modalidade, tem um peso diferente em função dos custos. A referência é a 

educação primária urbano com fator “1”. Já para uma creche (0 a 3 anos) em 

tempo integral, o fator é “1,3”. Ou seja, já se constata que há, aqui, um problema 

pois o custo de uma creche tempo integral é, pelo menos três vezes maior, em 

função da jornada escolar do aluno e do menor número de crianças por 

professor. O segundo componente busca organizar a responsabilidade pela 

oferta nos níveis de ensino. Assim, para as redes estaduais, só são consideradas 

as matrículas no ensino médio e fundamental e suas modalidades e, para os 

municípios, apenas as matrículas na educação infantil (creche e pré-escola) e 

suas modalidades. Com isso, apenas o ensino fundamental passa a ter sua 

oferta compartilhada entre estados e municípios. O Quadro 1 apresenta a 

estrutura e os valores médios envolvidos (em % do PIB) no âmbito do Fundeb e 

o Gráfico 1, juntamente com a Tabela 1 mostram os valores estimados para um 

aluno da educação primária para 2020 e o efeito da complementação do governo 

federal ao Fundeb. 
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Quadro 1 

Origem e destino dos recursos do Fundeb (2016) 
 

 

 

  
 

Fonte: FNDE (2016). Elaborado pelo autor. 

 
 

Gráfico 3 – Fundeb: Estimativa do valor/aluno primário (2020) 

 

 

 

 

 
Fonte: FNDE (Brasil, 2019), elaborado pelo autor. 
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Tabela 16 – Fundeb: Estimativa do valor/aluno-ano primário (2020) 
 

 Estados e 
municípios 

(R$) 

Complemento 
dederal (A) 

(R$) 

Total (B) 
(R$) 

A/B 
(%) 

Pará 2.022 1.621 3.643 44% 

Maranhão 2.044 1.599 3.643 44% 

Amazonas 2.576 1.067 3.643 29% 

Ceará 2.754 889 3.643 24% 

Bahia 2.903 740 3.643 20% 

Piauí 2.918 725 3.643 20% 

Alagoas 2.982 661 3.643 18% 

Pernambuco 3.344 299 3.643 8% 

Paraíba 3.486 157 3.643 4% 

Rio de Janeiro 3.712 - 3.712 0 

Rio Grande do 
Norte 

3.804 - 3.804 0 

Espírito Santo 3.904 - 3.904 0 

Mato Grosso 3.925 - 3.925 0 

Minas Gerais 3.946 - 3.946 0 

Paraná 3.955 - 3.955 0 

Goiás 4.038 - 4.038 0 

Mato Grosso do 
Sul 

4.046 - 4.046 0 

Acre 4.124 - 4.124 0 

Rondônia 4.166 - 4.166 0 

Sergipe 4.216 - 4.216 0 

DF 4.240 - 4.240 0 

São Paulo 4.254 - 4.254 0 

Santa Catarina 4.354 - 4.354 0 

Tocantins 4.490 - 4.490 0 

Amapá 4.593 - 4.593 0 

Rio Grande do Sul 4.841 - 4.841 0 

Roraima 5.083 - 5.083 0 

Fonte: FNDE (Brasil, 2019) elaborado pelo autor. 
 

 
O Quadro 1 mostra o efeito redistributivo do Fundeb entre estados e municípios. 

Assim, os primeiros entram com 60,6% dos recursos do fundo e ficam com 42,4% 

após a redistribuição, enquanto os municípios contribuem com 30,3% e recebem 

57,6%, incluídos os recursos da complementação do governo federal. Isso 

acontece porque a maior parte da matrícula se encontra com os municípios, 

particularmente nos estados mais pobres, onde maior é o efeito do complemento 

da União. A participação dos municípios na origem é menor, porque eles 

possuem menos recursos tributários que os estados. Aqui, cabe uma observação 

importante que será aprofundada mais adiante: a receita tributária diretamente 

arrecadada pelos municípios (impostos sobre a propriedade, prestação de 

serviços locais e sobre a compra e venda de imóveis), que é ínfima 
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para a maior parte deles, não entra na composição do Fundeb, embora 25% 

devam ser destinados à educação. Ou seja, o Fundeb não é todo recurso a ser 

destinado à educação no Brasil, embora seja a principal fonte para a maioria dos 

estados e municípios, até porque muitos estados possuem redes públicas de 

educação superior que também são mantidas com os recursos da vinculação 

constitucional. Ainda sobre o Quadro 1, cabe ressaltar a maior crítica feita ao 

fundo, além de sus transitoriedade: a pequena participação do governo federal, 

que fica com cerca de 56% dos tributos pagos pela população e contribui com 

apenas 9% da receita total do Fundeb. 

Embora pequena, a participação federal faz uma enorme diferença em alguns 

estados. É o que mostram o Gráfico 16 e a Tabela 3. Para dois estados (Pará e 

Maranhão), a complementação federal significa praticamente dobrar o gasto por 

aluno disponível; para outros cinco (Amazonas, Ceará, Bahia, Piauí e Alagoas), 

ela representa entre 18% e 29% do valor disponível por aluno; e, para outros 

dois (Pernambuco e Paraíba), representa menos de 10% do valor total. Os 

demais 18 estados e respectivos municípios não recebem nenhuma 

complementação federal, embora seus valores sejam claramente insuficientes 

para uma educação de qualidade. A título de exemplo, uma escola privada 

frequentada pela classe média em São Paulo custa, pelo menos, três vezes o 

valor por aluno do Fundeb no estado. Outro aspecto relevante é quando se 

compara a razão entre o maior e menor valor do Fundeb, 40% no caso da Tabela 

1, o que mostra, de um lado, o avanço na equalização, pois essa diferença seria 

de 151% (Roraima x Pará) se não houvesse a complementação, mas indica que 

há muito o que se avançar. A Constituição Federal (art. 211) estabelece dois 

papéis para o governo federal no que se refere ao dever federativo em educação: 

equalizar as oportunidades educacionais e garantir um padrão de mínimo de 

qualidade de ensino. Como se vê o Fundeb avançou, mas não atingiu a 

equalização, e resta saber se o valor mínimo por aluno do fundo (R$ 3.643 por 

aluno-ano, em 2020) assegura um padrão mínimo de qualidade. No esforço de 

definir o que seria um custo por aluno que garantiria um padrão mínimo de 

qualidade de ensino, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

(www.campanhaeducacao.org.br), uma articulação de entidades em defesa do 

direito à educação, ante a omissão do Ministério da Educação, elaborou o 

conceito de Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi) com sua primeira versão 

elaborada com valores de 2005, a partir de um esforço iniciado em 2002 

(CARREIRA; ÍNTO, 2007). O CAQi foi construído com base na definição de 

insumos essenciais aos processos de ensino e aprendizado (como define a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), definidos em processos 

participativos envolvendo profissionais da educação, pais, estudantes, gestores 

educacionais e pesquisadores da área. Definidos os insumos para as diferentes 

etapas e modalidades (inicialmente foram consideradas: creche, pré-escola, 

primária, primeiro secundária e educação do campo), esses foram precificados, 

chegando-se ao valor de custo-aluno, considerando as dimensões mais comuns 

das escolas brasileiras, tendo em vista o efeito de escala que influencia muito 

na discussão de custos educacionais. Essa versão 
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inicial do CAQi, com algumas alterações, chegou a ser normatizada pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2010, mas nunca foi homologada 

pelo MEC, sendo posteriormente revogada pelo mesmo CNE, com nova 

composição, em 2017. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação continua 

no processo de avançar nos valores e metodologias de cálculo do CAQi, sendo 

a ferramenta mais recente o Simulador do Custo Aluno Qualidade (Simcaq), uma 

ferramenta desenvolvida por pesquisadores das Universidades Federais do 

Paraná e de Goiás que pode ser encontrada na página da organização. 

Para se ter um parâmetro aproximado de comparação, o valor do CAQi para a 

educação primária, tomando por referência a Tabela 16, seria próximo de R$ 

6.000 por ano (65% acima do mínimo), valor que ainda é cerca da metade de 

uma escola considerada de qualidade pela classe média. Observa-se que, nesse 

patamar, todos os estados da federação receberiam complementação federal, 

cumprindo assim o que determina o artigo 211 da CF. E por que a resistência do 

governo federal em implementar o CAQi, conforme consta inclusive no Plano 

Nacional de Educação aprovado em 2014 (lei nº 13.005.2014, meta 20)? Por 

uma razão simples: a complementação federal ao Fundeb, que hoje é de 0,2% 

do PIB, deveria ser ampliada para 1% do PIB. Não é muito para um país com 

uma carga tributária de 32% do PIB, mas significa dobrar o gasto atual do 

governo federal em educação. 

Outra questão que provoca debates relaciona-se ao fato do Fundeb não 

abranger todos os recursos da Educação. Assim, enquanto o Brasil tem um gasto 

público efetivo de 5% do PIB, o Fundeb mobiliza 2,2% para cerca de 40 milhões 

de alunos. Mesmo considerando que cerca 1% do PIB vai para a educação 

superior, alguns municípios (em geral as capitais e alguns polos econômicos) 

conseguem gastar de duas a três vezes os valores disponibilizados pelo Fundeb, 

gerando ainda grandes distorções, embora essas diferenças não atinjam 10% 

dos municípios brasileiros. Importante também é o fato do Fundeb envolver 

fundos estaduais e ser o critério no momento de calcular o complemento da 

União, de tal forma que municípios mais ricos de estados pobres (como o 

Maranhão) recebem complemento, e municípios pobres de estados ricos (como 

São Paulo) não fazem jus aos recursos complementares. 

Aspecto polêmico envolvendo o Fundeb refere-se à permissão de contabilizar 

alunos da rede privada subvencionada (creches, pré-escola e educação 

especial) para recebimento de recursos que repassados não são diretamente a 

instituições, mas através de estados e municípios em função dos alunos 

matriculados nessas instituições. No conjunto total dos recursos, o valor 

repassado não é representativo, mas tem crescido muito no caso das creches, 

até como forma dos municípios se desonerarem do maior custo dessas 

instituições tendo em vista o baixo valor estimado no Fundeb (ADRIÃO et al. 

2016, ADRIÃO; PINTO, 2016; BORGUI; BERTAGNA, 2016. PINTO, 2016). 

Juntamente com as mudanças legais e constitucionais que resultaram na criação 

do Fundeb, foi também aprovado, em 2008, pela primeira vez na história do país, 

a  existência  de  um  Piso  Salarial  Profissional  Nacional  (PSPN)  para  os 
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profissionais do magistério que atuam na rede pública (lei 11.738/2008). Para 

2020, o PSPN, que sofre reajuste anual, foi fixado em R$ 2.886 mensais em uma 

jornada de 40 horas semanais para profissionais formados em nível médio na 

modalidade normal, exigência mínima para atuar em turmas de educação infantil 

e educação primária. A lei garante ainda que, no máximo, dois terços da jornada 

serão gastos em atividades de interação com os alunos, ficando o tempo restante 

para planejamento, preparação de aulas, correção de trabalhos, entre outros 

(chamadas de “horas atividade”). Um inegável avanço na valorização dos 

professores no país, tendo em vista o baixo valor do PSPN, seu efeito mais 

positivo foi apenas nas regiões mais pobres do país. Além disso, como a lei não 

estabelece diretrizes de carreira (quanto um professor deve receber a mais em 

relação a quem tem apenas o nível médio Normal, por exemplo), os estudos 

estão apontando para um achatamento da carreira docente no país (BARBOSA; 

MINHOTO; JACOMINI, 2014; BASSI; BOLLMAN, 2019). O Plano Nacional de 

Educação (lei 13.008/2014, meta 17) estabelece equiparação do rendimento dos 

profissionais do magistério até o final de 2020 com aquele recebido por 

profissionais com formação equivalente, o que representaria um reajuste médio 

de 40% (ALVES; PINTO, 2011). 

Tendo em vista seu término ao final de 2020 e o caos que adviria no sistema 

educacional com o seu fim, há uma grande mobilização sobre o desenho do novo 

Fundeb, com projetos distintos em discussão na Câmara do Deputados e no 

Senado, que, de uma forma ou de outra, buscam enfrentar essa questão, sendo 

consenso apenas a necessidade de sua permanência e de ampliação dos 

recursos federais no fundo. Estudos feitos no âmbito da Associação Nacional de 

Pesquisadores em Financiamento da Educação (www.fineduca.org.br) mostram 

que essa complementação é da ordem de 40% dos recursos aportados por 

estados e municípios (hoje é 10%), mas há uma enorme pressão do governo 

federal junto ao parlamento no sentido de ampliar o mínimo possível e buscando 

valer-se de recursos de outras fontes além da vinculação constitucional de 

impostos. Trata-se de uma contribuição social denominada salário educação, 

que financia programa se alimentação e transporte escolar, livros didáticos, 

transferência diretas a escolas etc. Há também pressões do setor privado de 

ensino que deseja ampliar os mecanismos da repasse do Fundeb para suas 

escolas, em modelo similar ao chileno. 

Finalmente, o Plano Nacional de Educação (PNE), aqui já citado, estabelece 

uma série de metas de ampliação do atendimento e de melhoria da qualidade 

para a década de 2014 a 2024 que deveriam estar sendo implementadas, as 

quais, para sua plena realização, dependeriam de uma maior participação do 

governo federal nos gastos educacionais. Para o cumprimento de suas metas, o 

PNE estabeleceu a ampliação dos gastos públicos em educação de forma a 

atingir 7% do PIB em 2019 e 10% do PIB, em 2024. Contudo, com as políticas 

econômicas recessivas implantadas desde 2015 e, principalmente, com a 

aprovação de uma Emenda Constitucional (EC 95/2016) que congelou os gastos 

primários do governo federal por 20 anos, e, indiretamente também limitou os 
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gastos de estados, DF e municípios, há pouca probabilidade que o conjunto de 

metas aprovado no PNE seja atingido. 

À guisa de conclusão, e tomando por base as dimensões indicadas por Levin 

(2000), pode-se dizer que o Brasil realizou esforços consideráveis no sentido de 

criar um sistema mais igualitário e, se o CAQi for implementado, mais eficiente, 

pois articula o gasto com os insumos. No que se refere à liberdade de escolha, 

para que ela exista de fato é preciso assegurar escolas de qualidade equivalente 

de modo que as famílias, independentemente de sua renda, possam fazer suas 

escolhas. No Brasil, o princípio legal é de garantir a vaga na escola próxima de 

casa, o que significa que as crianças em bairros mais pobres estudam em 

escolas de poucos recursos. Por fim, há muito o que se fazer em termo de 

coesão social, o que passa por um salto qualitativo na educação, que só seria 

possível com a implementação do PNE. 

 
 
 

4.3 Argentina 

Do ponto de vista do financiamento da educação, a Argentina apresenta alguma 

similaridade com a situação de descentralização vivida pelo Brasil, com o detalhe 

que, no segundo país, a oferta da educação básica situa-se nas províncias, não 

ocorrendo, como no primeiro, uma complexa divisão entre estados e municípios. 

A Argentina, como o Brasil, vive também uma situação similar de centralismo nas 

receitas e federalismo nos gastos. Como aponta Agustin Claus (2019), existe um 

consenso entre os estudiosos de que a questão crítica no federalismo argentino 

se trata da ausência de um sistema federal de distribuição de recursos baseado 

em critérios objetivos que garanta uma relação sustentável e equilibrada entre o 

governo nacional e as províncias. O mesmo autor ressalta, com base em fontes 

oficiais, que esse processo marcou o período ditatorial, crescendo a participação 

da receita do governo central na arrecadação, de 69%, em 1961, para 76%, em 

1993, enquanto a participação no gasto total caiu de 72% para 52%. Nas 

províncias, no mesmo período, a participação na receita caiu de 25% para 19% 

e a participação no gasto cresceu de 21% para 37%. Já os municípios saíram de 

uma participação de 6% na receita para 5,3%, com um crescimento de 6,8 para 

11% na despesa. Os governos do período de redemocratização mantiveram 

essa tendência, em menor ritmo, com uma pequena reversão no fim da série 

histórica (que vai até 2013), ficando o governo central com 80% da receita e 58% 

do gasto, as províncias com 16% e 33% respectivamente, e os municípios com 

4,2% e 8,6%. O desequilíbrio entre receita e gasto, portanto, continua 

significativo. 

Claus (2019) mostra ainda a atualidade da análise feita por Bravo (1968) sobre 

os quatro “is” que desafiam o financiamento educativo da Argentina, mas que 

servem de diagnóstico, para boa parte dos países na região: 1) a falta de um 

sistema orgânico de  planejamento  (“inorganicidad”);  2) a falta  de estabilidade 
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(“inestabilidad), que decorre de leis aprovadas e não implementadas ou cuja 

implementação é interrompida; 3) o não cumprimento (“incumplimiento”) dos 

objetivos associados aos novos recursos destinados ao setor e, 4- a insuficiência 

de recursos (“insuficiencia”) causada seja pelas restrições orçamentárias, seja 

pela falta de planejamento. 

No que se refere ao financiamento da educação, Claus mostra, em uma longa 

série histórica, que, no período de 1985 a 1990, a participação do governo central 

foi de cerca de 33%; a das províncias, 65%; e a dos municípios, 2%. Em 1992, 

houve uma ruptura brusca na relação governo central-províncias, de tal forma 

que, de 1992 a 2008, a participação do primeiro caiu para um patamar de 17%, 

com as províncias crescendo para 81%, mantendo-se os municípios em torno de 

2%. Finalmente, a partir de 2009, houve um leve aumento do governo central, 

chegando, em 2016, a 20%; as províncias, a 78%; e os municípios, a 2%. O 

principal eixo da descentralização foi a passagem dos salários dos docentes, 

bem como das escolas primárias e secundárias que estavam sob 

responsabilidade do governo central, para as províncias. 

Todas essas mudanças estão relacionadas a alterações legislativas importantes 

para o financiamento da educação. Incialmente, merece destaque a Lei Federal 

de Educação (lei nº 24.195/93, de 1992), que, entre outras determinações, 

estabeleceu a meta de se atingir o gasto público educativo de 6% do PIB, 

considerando um aumento anual mínimo de 20%, tendo como referência o gasto 

público consolidado de 1992. Foi aprovada também uma Lei de Transferências 

que estabelecia os mecanismos de destinação de recursos e divisão de 

responsabilidades. Contudo pouco se avançou no cumprimento da meta, tendo 

em vista a crise de 2001 (Jiménez, Morduchowicz, Astorga, 2009); somente com 

a aprovação da Lei Nacional de Financiamento Educativo (lei nº 26.075/2005) 

logrou-se obter um mecanismo que vinculava recursos para o cumprimento da 

lei de 1992 e terminava metas claras e responsabilidades de financiamento tanto 

para o governo nacional como para os governos das províncias. 

Os dados consolidados por Claus (2019) indicam que o gasto educacional total 

saiu de 2,8% do PIB, em 1991, para a 4,5% do PIB, em 2001, despencando para 

3,7% em 2002 e atingindo 3,4% em 2003, quando se retoma o crescimento até 

alcançar 5,6%, em 2009, com queda para 5,1%, em 2010, retomando até atingir 

6,2% do PIB, em 2015. Na discussão do cumprimento dos 6% do PIB, houve 

também uma discussão metodológica considerando as mudanças ocorridas no 

valor do PIB argentino em virtude de alterações metodológicas (BEZEM; 

MEZZADRA; RIVAS, 2014). 

Do ponto de vista dos professores, a Lei de Financiamento Educacional criou o 

Programa Nacional de Compensação Salarial Docente (art. 9°) com o fim de 

compensar as desigualdades no salário inicial docente entre as províncias. A 

esse fundo, tem acesso as províncias que, avalia-se, não podem garantir o 

salário mínimo nacional. Embora já exista um fundo nacional para cofinanciar o 

salário docente, como o Fundo Nacional de Incentivo Docente (Fonid, na sigla 

em  espanhol),  criado  em  1998  pela  lei  n°25.053  após  fores  clamores dos 
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professores, ele não inclui um mecanismo de redistribuição ou compensação de 

desigualdades, como estabelecido pela Lei de Financiamento Educacional para 

o Programa de Compensação. Mesmo assim, em consonância com o artigo 9, a 

lei, no artigo 10, previu a instauração da Comissão Docente Nacional, espaço 

institucional que reúne o governo central, os provinciais e as entidades sindicais 

de caráter nacional que estabelecem o valor do salário mínimo dos professores, 

bem como aspectos relativos a carreira, condições de trabalho e formação 

(CLAUS, 2019). É justamente nesse espaço que se passou a definir o salário 

mínimo nacional garantido, efetivado a partir de 2008. 

Todos esses avanços no gasto educacional e na maior participação do governo 

central na provisão de recursos não impediu, contudo, uma grande desigualdade 

na remuneração docente, tendo em vista a fragilidade dos mecanismos que 

regulam os repasses federais (CLAUS, 2019). Essa desigualdade fica evidente 

quando se analisam os dados apresentados pelo Ministério da Educação 

Nacional relativos aos gastos públicos por aluno nas escolas estatais nas 

diferentes províncias, para o ano de 2017. Eles indicam uma enorme diferença 

não só nos valores de gasto por aluno, mas também no esforço educativo, 

considerando a razão entre o gasto educativo e o gasto total (em %). Assim, a 

razão entre o maior gasto por aluno (Tierra del Fuego, com 107 mil pesos) e o 

menor (Santiago del Estero, com 26 mil pesos) chega a quatro vezes. A média 

nacional é de 43,4 mil pesos, em um total de 24 províncias, com seis delas acima 

de 60 mil pesos (Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, La Pampa e Chubut) e cinco províncias abaixo de 35 mil pesos 

(Salta, Tucumán, Corrientes, Missiones e Santiago del Estero). Autores como 

Axel Rivas e Daniela Dborkin mostram que não há uma relação simples entre o 

gasto por aluno e o esforço educativo. Assim, a capital, Buenos Aires, apresenta 

o maior esforço educativo (36,7%) e consegue um gasto por aluno de 39,9 mil 

pesos, 8% abaixo de média nacional. Já Santa Cruz, o terceiro maior gasto por 

aluno (80 mil pesos), faz um esforço de apenas 27,8%. Analisando o conjunto 

das províncias, observa-se que o esforço varia de Buenos Aires (36,7%) até 

Santiago Del Estero (26,7%), que é também o menor gasto por aluno. É 

importante ressaltar que o valor do gasto por aluno é muito afetado pelo tamanho 

das redes de ensino e localização; assim, o maior valor de Tierra del Fuego, com 

pouco mais de 150 mil habitantes, no extremo sul da Argentina, não indica 

necessariamente uma escola com muito mais recursos. Com relação ao esforço 

da cada província, a grande variação mostra o acerto da experiência brasileira, 

que fixa na CF um percentual mínimo da receita a ser destinado pelos três níveis 

de governo para a educação. Os autores mostram ainda que também é complexa 

a relação entre gasto por aluno, esforço educativo e remuneração docente, 

sendo Buenos Aires e Corrientes exemplos de províncias com esforço acima da 

média e salários docentes entre os mais baixos do país. O fator explicativo 

parece estar associado à disponibilidade de recursos fiscais e a estrutura da 

carreira (Rivas e Dborkin, 2018). 
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No mesmo estudo (Rivas e Dborkin, 2018), há duas informações relevantes. Em 

2015, as províncias destinaram 12% de seu gasto educacional para instituições 

privadas, o que representaria cerca de 0,6% do PIB, uma quantia considerável. 

Com relação ao gasto do governo central, o estudo mostra a seguinte distribuição 

em 2018: educação superior, 62%; fundos salariais, 13%; outros gastos do 

Ministério da Educação, 10%; e gastos educativos de outros ministérios (Interior, 

Obras Públicas e Moradias), 14%. Há uma forte concentração do gasto do 

governo nacional no financiamento da educação superior universitária, já que é 

o Estado nacional el que gerencia, garante e financie esse nível educacional. 

Seguidas vezes, observa-se o peso dos fundos salariais, com os já mencionados 

Programa de Compensação Salarial e Fonid, que complementan os salários 

docentes nas províncias, 

Expressando a posição da Confederação dos Trabalhadores da Educação 

(Ctera, em espanhol), sobre os avanços propiciados pela Lei de Financiamento 

Educativo, de 2005, Alesso (2016) cita o atendimento de 100% das crianças na 

faixa de cinco anos; 81,5% na faixa de quatro anos; e 54% na faixa de três anos, 

além da duplicação do gasto por aluno do setor estatal frente aos anos 1990. A 

mesma autora cita projeto de nova lei de financiamento educacional em 

discussão no parlamento, bastante análogo ao PNE brasileiro, que propõe o 

aumento progressivo do gasto público, entre 2016 e 2021, de forma a atingir 10% 

do PIB, de tal modo que 8% do PIB vá para a educação universal e obrigatória e 

2%, para a educação superior, ciência e tecnologia 

À guisa de conclusão, e tomando por base as dimensões indicadas por Levin 

(2000), pode-se dizer que a Argentina, em especial a partir da aprovação, em 

2006, da Lei de Educação Nacional e, em 2005, da Lei de Financiamento da 

Educação, realizou avanços consideráveis na melhoria da qualidade e equidade 

do sistema, estabelecendo prioridades e metas educativas e de financiamento 

explícitas, ambiciosas e com maior qualidade educacional. Seria possível afirmar 

que , em parte, a Lei de Financiamento Educacional foi pensada para 

incrementar e proteger o investimento na educação, incluindo um mecanismo 

para diminuir certa disparidade vigente nos salários docentes entre jurisdições, 

como o Programa Nacional de Compensação Salarial Docente. Apesar disso, a 

meta financeira de 6% do PIB só pôde ser alcançada nos anos 2013 e 1015,mas 

não nos anos seguintes. A respeito da disparidade entre jurisdições, embora o 

Programa Nacional de Compensação Salarial Docente tenha sido introduzido 

para melhorar algumas desigualdades nos salários docentes nas províncias, s 

indicadores ainda mostram enormes diferenças. A descentralização educacional 

do início dos anos 1990 fez com que o financiamento dos sistemas educacionais 

provinciais passasse a depender dos recursos com que conta cada jurisdição, 

que são bastante assimétricos devido à desigualdade dos territórios produtivos. 

Assim, por exemplo, o gasto por aluno do setor estatal entre as províncias mostra 

uma elevada disparidade, assim como no esforço do gasto educativo, fruto da 

ausência de critérios objetivos que regulem uma melhora significativa na redução 

da desigualdade do financiamento provincial e do esforço provincial. É preciso 
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fazer um último comentário sobre o louvável esforço público feito nesse país com 

a educação superior estatal, garantindo acesso a esse nível de ensino a todos 

que concluem o ensino médio, sem descuidar dos outros níveis de ensino nem 

optar pelo caminho da privatização. 

 
 
 

4.4 Uruguai 

O Uruguai foi escolhido por adotar um sistema unitário de educação, com 

administração centralizada pela Administração Nacional de Educação Pública 

(Anep), uma entidade autônoma, com atuação na educação inicial (três a 5 anos 

de duração), primária (seis anos de duração) e média (seis anos de duração), 

com poderes de gerir os recursos humanos e financeiros da escolas públicas, 

bem como de regular e avaliar todo o sistema de educação básica (MANCEBO, 

2012). Já o Ministério da Educação tem competência bastante reduzida quando 

comparado com outros países do continente (Bentancur, 2012). 

Embora tenha também passado pela onda de ditaduras militares (1973 a 1984) 

e pelas políticas de caráter neoliberal motivadas pelo chamado Consenso de 

Washington, o Uruguai não sofreu alterações profundas em suas políticas 

educativas, seja do ponto de vista da descentralização da gestão, seja do ponto 

de vista do financiamento baseado na oferta (MANCEBO, 2012). O país também 

não viveu experiências de privatização em larga escala (MOREIRA; DELBONO, 

2010 ). 

Sua Lei Geral de Educação, aprovada em fins de 2008 (lei nº 18.437), determina 

a obrigatoriedade na educação inicial na faixa etária de 4 e 5 anos, além da 

educação primária e média, e acentua o papel central da Anep no planejamento, 

gestão, regulação e avaliação de todo o sistema de educação básica. 

Além disso, no período de 1995 a fevereiro de 2020, o país foi dirigido pelos 

governos da Frente Ampla, que se elegeram com propostas de redução da 

pobreza, aumento da participação social e anteposição às políticas neoliberais 

(MOREIRA; DELBONO, 2010). 

De 2006 a 2018, o país apresentou um avanço na cobertura da educação inicial, 

passando de 46% para 75%, na faixa de 3 anos de idade; de 77% para 95%, 

para 4 anos; e de 95% para 99% na coorte de 5 anos. Houve também uma 

redução da distorção idade-série na educação primária e secundária, bem como 

da proporção de jovens de 14 a 17 anos fora da escola (INEEd, 2019). 

Com relação aos gastos educativos públicos, o país saltou de 3,2% do PIB, em 

2005, para 4,2% do PIB, em 2009, mantendo uma tendência mais lenta de 

crescimento até atingir 4,6%, em 2015 (INEEd, 2017). Segundo a mesma fonte, 

no período, o gasto das famílias foi de 1,4% do PIB para 1,7%, e a renúncia fiscal 

do Estado com o setor privado de ensino cresceu de 0,41% para 0,45% do PIB. 
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Além da renúncia fiscal, o Estado financia diretamente as organizações da 

sociedade civil que prestam serviços educativos gratuitos como os Centros de 

Atenção à Infância e Família (Caif). Os recursos públicos destinados aos Caif 

representavam, em 2015, cerca de 3% do gasto público com as escolas estatais. 

Nesse sentido, como ressalta Mancebo (2012), o Uruguai é um dos países com, 

relativamente ao continente, menor presença do setor privado na oferta do 

ensino na educação básica, o que é confirmado pelos dados da Tabela 7. Nalu 

Farenzena et al. (2018) destacam, inclusive, o artigo 14 da Lei Geral de 

Educação, que proíbe a assinatura de tratados internacionais que impliquem em 

considerar a educação como um serviço educativo lucrativo o que estimulem sua 

mercantilização. 

Nessa lei , a educação é considerada um direito humano, um bem público e 

social, e seu artigo 14 proíbe a assinatura de tratados internacionais que “direta 

ou indiretamente signifiquem considerar a educação como um serviço lucrativo 

ou estimular sua mercantilização”. 

Não obstante os avanços nos gastos públicos, segundo levantamento de opinião 

pública do INEEd (2017) de 2015, 59% da população considerou baixo o gasto 

governamental e indicou que os gastos adicionais deveriam ser dirigidos para as 

seguintes áreas: construção de novas escolas, reparar e melhorar as condições 

as existentes, incrementar os equipamentos disponíveis, contratar profissionais 

de apoio, ampliar o pessoal da área de serviços, ampliar a oferta de cursos de 

formação para os professores, assegurar a oferta de material didático, ampliar e 

melhorar a alimentação escolar, garantir auxílio econômico aos alunos e 

aumentar o salário dos professores. Uma lista de ação que caberia a qualquer 

governo da região e mostra que os governos devem ouvir mais sua população. 

Embora tenha órgãos regionais, a Anep, como já comentado, administra um 

sistema unitário, bem distinto dos modelos analisados no Chile, Brasil e 

Argentina, com um processo centralizado de gestão de recursos financeiros e 

humanos. Nesse sentido, é de se esperar um sistema bem mais equitativo que 

os demais. Soma-se a isso o fato de cerca da metade da população do país 

residir na capital e em sua região metropolitana. 

Contudo, quando se analisam os relatórios mais recentes produzidos pelo 

(INEEd 2017, 2019), todos muito ricos em dados e análises, constata-se uma 

preocupação constante sobre como o sistema enfrenta as desigualdades na 

oferta educacional quando se considera os diferentes tipos de escola, sua 

localização territorial e os diferentes perfis socioeconômicos dos alunos e suas 

famílias. 

O relatório de 2017 aponta indicadores interessantes no sentido da redução da 

desigualdade. Mostra que o custo por aluno das escolas “Aprender”, que 

atendem um público mais desfavorável, supera em 10% o valor das escolas 

urbanas comuns e que esse fator está relacionado a um menor número de alunos 

por professor e a um salário docente levemente superior. Cita também a 

ampliação  de  escolas  primárias  em  jornada  estendida,  que  envolve  mais 
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docentes e pessoal de apoio, nas regiões mais vulneráveis do país (INEEd, 

2017). 

Outro indicador interessante analisa a distância entre o gasto por aluno na rede 

pública e as taxas cobradas pela rede privada. Assim, em relação à educação 

primária, o valor da rede pública saiu de 53% do valor cobrados pelas escolas 

privadas, em 2005, para 83%, em 2015, com uma importante redução da 

distância entre as duas redes. Isso ocorreu porque a evolução do gasto por aluno 

na rede pública foi de 140%, frente a 54% na privada. No ensino médio, o valor 

por aluno no setor público por aluno saiu de 37% para 54% do valor das escolas 

privadas, uma redução importante, mas que indica ainda que um aluno da rede 

privada recebe o dobro de recursos ante um colega seu da rede pública. De toda 

forma, no período, o valor por aluno cresceu 130%, ante 54% no valor das 

mensalidades privadas. O estudo não chega, contudo, a analisar o perfil dos 

alunos nem como a grande variação das mensalidades na rede privada, mas 

trata-se de um indicador importante que deveria ser adotado por outros países. 

Para se atingir uma igualdade mais efetiva, o gasto por aluno de escolas da rede 

pública, que atendem famílias com menor capital cultural, deveria ser mais 

elevado que as taxas cobradas pelo setor privado (PINTO, 2014). 

Já o relatório de 2019 analisa com mais profundidade as questões envolvendo 

equidade no ensino médio e, não obstantes os avanços no processo de 

atribuição de recursos, conclui: 

De maneira geral, a análise indica que o sistema não está conseguindo 

alocar mais recursos em centros com mais vulnerabilidade. Parece 

necessário, portanto, revisar os critérios segundo os quais se designam 

os recursos às escolas públicas, de modo a identificar as áreas onde, 

segundo a norma atual, exista maior margem de ação para minimizar as 

desigualdades existentes e atingir mais equidade nas oportunidades 

educacionais (INEEd, 2019, p. 37). 

O relatório destaca o problema, comum em vários países, de rigidez na atribuição 

de aulas, onde a escolha do local de trabalho é definida mais pela posição do 

professor na carreira que pelas necessidades dos alunos. Os dados obtidos 

mostram uma maior presença de professores mais qualificados em escolas 

situadas em regiões menos vulneráveis, cenário também comum no continente. 

Destaca-se ainda o grande desestímulo pela carreira docente, em função de 

menores salários. Mostra-se que, durante a ditadura militar, um capitão ganhava 

de oito a dez vezes mais que um professor e que, em 2014, o salário deste é 

equivalente a um profissional da manufatura, que não tem o mesmo nível de 

formação. Em função dos desestímulos, constata-se que, nos cursos de 

formação docente, apenas 24% dos graduandos pertencem ao quartil de maior 

status socioeconômico, enquanto nas universidades esse índice é de 56%; já no 

quartil inferior, a situação inverte-se, correspondendo a 26% e 7%, 

respectivamente (INEEd, 2019). Outro fator que pode estar associado à baixa 

valorização e remuneração, além da ausência de condições adequadas de 

trabalho, relaciona-se ao número de faltas, de tal forma que, em 2017, cerca da 

metade dos docentes dos anos iniciais e primária faltaram dez dias ou mais no 

46 



         ANÁLISES COMPARATIVAS DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | FINANCIAMENTO EDUCACIONAL 

 
 
 
 

ano e cerca de 22%, mais de 20 dias no ano – com o agravante de que o número 

maior de faltas tende a ocorrer nas escolas localizadas em regiões mais 

vulneráveis, onde tendem a lecionar os professores em início de carreira. 

Reforçando as questões relativas à desigualdade, o INEEd (2019) ressalta que 

apenas quatro em cada dez estudantes conseguem concluir o ensino obrigatório 

e que a análise dos resultados do desempenho dos alunos em testes 

padronizados indica grandes diferenças entres as escolas. Mas, quando se leva 

em conta o status socioeconômico de cada estudante e o contexto 

socioeconômico e cultural de seu grupo de pares, constata-se que as diferenças 

nas notas entre as escolas se reduz entre 80% e 85%, indicando que o que 

explica as diferenças de desempenho entre as escolas são as desigualdades de 

capital econômico e cultural entre os estudantes que as frequentam. 

Retomando as dimensões indicadas por Levin (2000), pode-se dizer que o 

sistema educacional uruguaio é aquele que mais se aproxima de garantir 

igualdade e coesão social, embora estejam ainda presentes fortes indicadores 

de segregação socioeconômica. Isso acontece pois, mesmo em um sistema 

nacional e no qual as diferenças de gasto entre as redes públicas e privadas não 

são muito grandes, há grandes diferenças na distribuição territorial da população 

associadas a desigualdade de rendas, capital cultural, entre outros fatores. O 

que parece interessante no caso do Uruguai é um bom sistema de indicadores 

para identificar os fatores de inequidade e a busca de políticas e ações para 

enfrentá-los. Há uma crítica geral nos textos e documentos analisados quanto à 

eficiência dos gastos, em geral relativos aos critérios de alocação docente; e 

quanto à liberdade de escolha, ela tende a ser maior quando se diminui as 

diferenças nas condições de oferta entre escolas de uma mesma rede e entre a 

rede pública e a privada. Há também uma crítica geral à grande burocracia e 

rigidez do sistema educacional (MANCEBO, 2012). 

 
 
 
 

5. O que é possível aprender com os dados e 

experiências aqui analisados 

 
Um primeiro alerta deve ser feito quando se busca aprender com a experiência 

de outros países. Os sistemas educacionais são construções históricas 

intimamente vinculadas às instituições políticas, à organização econômica e aos 

valores culturais de cada país. Assim, deve-se fugir à tentação tecnocrática de 

copiar modelos como se fossem peças de um jogo de montar adaptáveis a 

qualquer país ou sistema de ensino. Estudos de caso propiciam o que Stake 

(1978) denomina de “generalização naturalística”, que não busca tirar leis gerais 

de  um  caso  particular,  mas  que  permite  ao  leitor,  a  partir  dos  estudos 

47 



         ANÁLISES COMPARATIVAS DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | FINANCIAMENTO EDUCACIONAL 

 
 
 
 

apresentados e com base em seus dados de contexto e realidade, estabelecer 

relações dialéticas entre as situações descritas nos casos e aquelas por ele 

vivenciadas, produzindo conhecimento novo. Esse tipo de abordagem, que evita 

apropriações mecânicas de técnicas e “casos de sucesso”, possui um grande 

potencial para os estudos em políticas públicas. 

O que podemos, então, sintetizar da experiência desses países? 

1. Qualquer política de financiamento educativo na América Latina deve 

partir de duas constatações: a baixa renda per capita dos países do 

continente e a enorme desigualdade. 

2. Esses dois fatores tendem a produzir um sistema educacional dual: de um 

lado, um sistema público subfinanciado e com grandes desigualdades em 

seu interior e, de outro, uma rede privada, também com certa 

heterogeneidade, em que as famílias ricas e de classe média, com maior 

capital cultural, inclusive os professores, buscam matricular seus filhos. 

3. Paralelamente, os países ricos, que aplicam recursos por aluno acima dos 

US$ 8 mil por ano (três a quatro vezes o gasto no continente), colocam 

como pauta central a questão da eficiência do uso dos recursos em 

educação, particularmente: salários dos professores e alunos por turma, 

em particular, são os insumos de maior impacto nos custos. 

4. Como critério de eficiência do sistema, toma-se como referência o 

desempenho dos estudantes em testes padronizados nacionais e 

internacionais, sendo o mais conhecido, entre os últimos, o Pisa. 

5. A questão crítica dos testes padronizados, como observado desde o 

pioneiro Relatório Coleman de 1966 (Coleman et al., 1966), é o peso dos 

fatores extraescolares no desempenho dos alunos, particularmente da 

escolaridade dos pais que, no continente, está intimamente relacionado à 

renda das famílias. 

6. Como as escolas privadas de educação básica na região atendem, em 

geral, famílias mais afluentes (diferentemente, em alguns aspectos, dos 

Estados Unidos e Europa, por exemplo, onde a questão tem um peso 

nessas escolhas), tendem a apresentar um desempenho muito superior 

àquele mostrado pelas escolas públicas de seus respectivos países, 

apresentando-se para a opinião pública, a partir de um critério “objetivo” 

(notas), como uma referência em qualidade e gestão. 

7. Com isso, cria-se o paradigma da “liberdade de escolha”, de estabelecer 

os mecanismos de mercado, de competição entre as escolas e redes na 

alocação dos recursos (modelo da demanda) que, como se mostrou aqui, 

teve o Chile como caso emblemático, embora o sistema de vouchers 

tenha sido gestado nos Estados Unidos, onde nunca foi além de algumas 

experiências em alguns distritos escolares, sempre com muita 

controvérsia. 

8. E por que motivo se afirma que o modelo chileno aponta para o caminho 

a não se seguir? Em primeiro lugar, porque a própria evolução do sistema 

indica um retorno a uma política estatal, existente antes do golpe de 1973, 

mais coordenada, bem como a vedação de escolas com fins lucrativos no 
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sistema de destinação de recursos públicos. E isso acontece não porque 

a lógica de mercado é intrinsecamente ruim; mas se aplicada a um campo 

onde a lógica é dos direitos, e não dos serviços, como é caso da 

educação, ela tende a segmentar ainda mais a oferta educacional. O setor 

privado foge do aluno de alto custo e baixo desempenho, aqueles 

pertencentes às famílias mais pobres, às populações nativas, que são 

afrodescendentes ou vivem nas zonas rurais afastadas ou periferias de 

grandes cidades. E o sistema de premiação dos docentes e escolas 

atrelado ao desempenho dos alunos só acentua essa segmentação. 

9. E como mostra a experiência de países que “deram certo” (e as 

referências aqui são Coreia do Sul e Finlândia), com todas as 

preocupações referentes aos distintos contextos, quanto mais 

segmentado um sistema escolar (veja o que crescentemente ocorre nos 

Estados Unidos) mais difícil, e caro, é melhorar a qualidade da educação; 

por outro lado, quanto mais comum em suas condições de oferta for a 

escola e mais diversa na composição de seu alunado, melhor sua 

qualidade e, por consequência, o desempenho de seus alunos. 

10. Nesse sentido, dos casos aqui estudados, o Uruguai, com as políticas 

desenvolvidas desde 2005 até o momento, parece apontar um caminho 

interessante: restringir recursos públicos para o setor privado; procurar 

oferecer mais recursos para as escolas em regiões mais vulneráveis; 

disponibilizar estatísticas sobre todas as redes de ensino e oferecer uma 

carreira nacional para os docentes. 

11. Há, como visto, contudo, problemas: (a) as promessas de equalização 

avançaram pouco na realidade das escolas; (b) o sistema de carreira faz 

ainda com que as escolas que mais precisam de professores bons e 

experientes não possam contar com eles; (c) há uma grande centralização 

no sistema, com pouco poder de interferência de professores, pais e 

alunos no projeto pedagógico das escolas e, principalmente; (d) a 

população do país inteiro é cerca de um terço da população da cidade de 

São Paulo. 

12. Ou seja: o que fazer com países maiores e com forte tradição federalista 

como Brasil, Argentina ou México? Dos estudos apresentados, boas 

soluções locais podem ser apontadas. A Argentina trouxe pela primeira 

vez na legislação a definição de destinar um percentual do PIB à 

educação e definir mecanismos de coordenação e responsabilidades no 

financiamento. Faltam ao país, contudo, mecanismos objetivos que 

regulem o papel do governo central (o que mais arrecada nos países da 

região) junto aos governos provinciais (aqueles que ficam com a 

responsabilidade de implementar as políticas) para minimizar as enormes 

desigualdades no salário docente, nos gastos por aluno e nas condições 

de oferta que se cristalizam. 

13. E, aqui, a experiência do Fundeb e do CAQi (Custo Aluno Qualidade 

inicial) no Brasil parecem apontar caminhos interessantes. O primeiro 

estabelece regras objetivas de distribuição dos recursos entre estados e 

seus municípios na oferta da educação básica, estabelecendo 
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ponderações para os diferentes níveis e modalidades de ensino e 

regulando o papel do governo central, também através de fórmula, em seu 

papel equalizador. Seus limites, com soluções factíveis mas que 

demandam mais recursos: ampliar a contribuição do governo central, que 

é muito tímida (apenas 10% dos recursos próprios alocados por estados 

e municípios), e estabelecer fatores de ponderação no peso das 

matrículas que de fato considerem as diferenças nos custos efetivos de 

cada nível de ensino (hoje limitadas, basicamente, a 30% acima da 

educação primária em tempo parcial urbana). Já o CAQi, instrumento que 

nunca saiu do papel, é o passo decisivo para a equidade e eficiência. Ao 

estabelecer os insumos mínimos que devem ser assegurados em 

qualquer escola do país e precificar seus valores, o CAQi propicia um 

instrumento poderoso de controle social e estatal de uso adequado dos 

recursos (ao vincular recursos a insumos presentes nas escolas). E, 

ainda, por considerar as diferenças reais de custo entre uma escola de 

tempo parcial e outra de tempo integral, de uma grande escoa urbana e 

uma pequena escola rural, e ao apontar a necessidade (em suas 

fórmulas) de valores adicionais de recursos financeiros para escolas 

frequentadas por crianças mais vulneráveis, o CAQi assegura o 

tratamento desigual dos desiguais, único caminho para uma igualdade 

substancial. 

14. Para viabilizar propostas como o CAQi ou similares, é fundamental, 

contudo, uma ampliação dos gastos educativos, o que passa por uma 

prioridade política para a educação, mas também por ampliar, em alguns 

países, e tornar justa, em todos, a carga tributária (MANGAS, 2019). 

15. Uma última observação deve ser feita sobre o conceito de liberdade de 

escolha das famílias, tão valorizado nos tempos atuais. Em primeiro lugar, 

deve-se ressaltar que historicamente esse conceito tem sido usado para 

segregar os mais pobres, que nunca possuem condições objetivas para 

exercer seu direito. Em tese, só se pode falar em direito absoluto de 

escolha em uma sociedade de iguais, o que está longe de existir no 

continente e no mundo. Um segundo ponto: cada vez mais, em nome da 

liberdade de escolha das famílias, são autorizadas experiências como 

ensino domiciliar, escolas militarizadas, etc. que tornam as crianças e 

jovens reféns de grupos religiosos e de ideologias autoritárias que tanto 

mal já fizeram à humanidade. O direito das famílias deve ser limitado pelo 

direito das crianças e jovens e da sociedade, pois é na sociedade que eles 

viverão, e uma formação fundamentalista e autoritária a partir da “escolha” 

da família traz danos para o coletivo social e não apenas para quem fez a 

escolhas ou nelas foi induzido. Toda a discussão sobre a indústria cultural 

feita pela Escola de Frankfurt mostra quão limitada é a liberdade de 

escolha no capitalismo. Por outro lado, o sistema educativo e a escola 

estatal não podem ser monstros burocráticos e autoritários. 

O antídoto para as diferentes formas de autoritarismo e violência que tanto 

marcam a experiência escolar de tantos, obviamente, está além dos bancos 
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escolares e passa pela construção de um Estado democrático. No campo da 

educação, a existência de conselhos, seja no âmbito dos governos central, 

estaduais e municipais, até os colegiados escolares, com poder de definir 

políticas e destinar recursos (nesse sentido a experiência do School Board dos 

Estados Unidos parece interessante, conforme discute Pinto, 2005) com a 

presença de professores, funcionários de escola, pais e estudantes é um passo 

importante no sentido de se garantir um sistema educativo que contribua para a 

construção de uma sociedade mais e justa e, por isso, mais estável e coesa. 
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