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Introdução 

 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) trouxe para a educação 

básica um caráter mais humanizado, criando espaço para inclusão de todos os 

alunos neste nível de ensino. O número de alunos e a divisão justa dos recursos, 

entre os entes federados, são mecanismos responsáveis pelo sucesso desta 

política.  

Na distribuição dos recursos do Fundo, são usados coeficientes por etapas 

e modalidade de ensino para definição do valor por aluno a cada ano letivo. 

Esses coeficientes são multiplicados pelo número de matrículas de cada etapa 

e modalidade, resultando no montante de recursos depositados na conta de 

cada ente federado. Neste texto será apresentado o histórico do valor aluno em 

Mato Grosso, tendo em vista iniciar reflexões sobre a importância do Custo 

Aluno Qualidade (CAQ) e pontuar aspectos relevantes à qualidade.  

Tendo em vista esta estrutura de financiamento da educação e com base 

na Lei No 11.494, de 20 de junho de 2007, em seu artigo 38, que responsabiliza 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a assegurar por meio do 

financiamento da educação básica a melhoria da qualidade do ensino, de forma 

a garantir padrão mínimo de qualidade definido nacionalmente, serão situadas 

tais reflexões.  

Destaca-se, ainda que, em seu parágrafo único, o artigo assegura a 

participação popular e da comunidade educacional no processo de definição do 

padrão nacional de qualidade. Nesse processo, devem; ser levantados pontos 
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imprescindíveis à qualidade educacional, com custos adicionais para a política 

de financiamento da Educação da Básica. 

 

1. Valor Aluno e a Qualidade 

 

Inicialmente, será apresentado um quadro histórico parcial do valor aluno 

praticado em Mato Grosso no período de 2013 a 2019. Na sequência, serão 

levantados pontos que merecem ser posteriormente aprofundados, tendo em 

vista refletir sobre a qualidade. 

 

Quadro I - VALOR ALUNO POR ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO 

ESTIMADO PARA O FUNDEB: ESTADO DE MATO GROSSO  2013 à 2019 

ETAPAS/ 
MODALIDADE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valor Anual Mínimo Nacional 

por Aluno 
2.022,51 2.285,57 2.576,36  2.925,52 2.926,56  

 

3.016.67  
3.238,52 

Creche Integral 2.740,69 3.030,59 3.560,60 
3 

.661,70 
4.140,96  4.304,20  4.673,87 

Pré-Escola Integral 2.740,69 3.030,59 3.560,60 
 

3.661,70 
4.140,96  4.304,20  4.673,87 

Creche Parcial 1.686,58 2.331,22 2.738,93 
 

2.816,69 
3.185,35  3.310,93  4.134,58 

Pré-Escola Parcial  2.108,23 2.331,22 2.738,93 
 

2.816,69 
3.185,35  3.310,93  3.775,05 

Anos Iniciais Fund. Urbano 2.108,23 2.331,22 2.738,93 2.816,69 3.185,35  3.310,93  3.595,28 

Anos Iniciais  Fund. Rural 2.424,46 2.680,90 3.149,76 
 

3.239,19 
3.663,15  3.807,57  4.134,58 

Anos Finais - Fund.  Urbano 2.319,05 2.564,34 3.012,82 
 

3.098,36 
3.503,89  3.642,02  3.954,81 

Anos Finais –Fund. Rural 2.529,87 2.797,46 3.286,71  
 

3.380,03 
3.822,42  3.973,11  4.314,34 

Fundamental em Tempo Integral 2.742,69 3.030,59 3.560,60 3.661,70 4.140,96  4.304,20  4.673,87 

Ensino Médio Urbano 2.529,87 2.914,02 3.423,66  3.520,86  3.981,69  4.138,66  4.494,11 

Ensino Médio Rural 2.740,69 3.030,59 3.560,60  
 

3.661,70 
4.140,96  4.304,20  4.673,87 

Ens.Médio Integral 2.740,69 3.030,59 3.560,60  
 

3.661,70 
4.140,96  4.304,20  4.673,87 

 Médio Int. à Profissionalizante 2.740,69 3.030,59 3.560,60  
 

3.661,70 
4.140,96  4.304,20  4.673,87 

Educação Especial 2.529,87 2.797,46 3.286,71  
 

3.380,03 
3.822,42  3.973,11  4.314,34 

Indígena e Quilombola 2.529,87 2.797,46 2.797,46  
 

3.380,03 
3.822,42  3.973,11  4.314,34 

EJA aval/  processo  1.686,58 1.864,98 2.191,14  
 

2.253,35 
2.548,28  2.648,74  2.876,23 
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 EJA integ. Educ 

Profissionalizante 
2.529,87 2.797,46 3.286,71  

 

3.380,03 
3.822,42  3.973,11  4.314,34 

Creche Integ -(Filantrópicas) 2.319,05 2.564,34 3.012,82  
 

3.098,36 
3.503,89  3.642,02  3.954,81 

Creche Conv. Parcial 1.686,58 1.864,98 2.191,14  
 

2.253,35 
2.548,28  2.648,74  2.876,23 

Fonte: FNDE – Portarias de regulamentação anual do FUNDEB  

 

O valor aluno, em Mato Grosso, esteve na maior parte do tempo e das 

etapas de ensino acima do valor mínimo estabelecido em âmbito nacional. Nas 

etapas de educação básica, existem diversas modalidades, que exigem 

currículos específicos em suas formas de estruturação político-pedagógicas. 

Além de requerer formação continuada dos profissionais que atuam neste nível 

de ensino, requer também, tempos e espaços condizentes. É nesta perspectiva 

que se buscará refletir sobre a qualidade educacional e os seus custos.  

Cabe destacar que os valores estabelecidos na tabela acima sempre 

ficaram aquém do necessário para proporcionar a qualidade imprescindível aos 

tempos atuais, tratando-se apenas de um valor aluno extraído de um cálculo 

que redistribui recursos arrecadados pelo número de alunos matriculados, 

levando em conta os coeficientes, como referido anteriormente, sem que os 

parâmetros de qualidade sejam considerados. O desafio para se avançar quanto 

à qualidade está na garantia de novos tempos, espaços e participação da 

comunidade nas definições de novas estruturas, como requer o processo 

democrático e como preceitua a Lei No 11.494/2007.  

 

2. Valorização Docente e a qualidade  

 

Embora a lei do Fundeb tenha garantido que no mínimo 60% dos seus 

recursos devam ser aplicados na remuneração docente, o montante necessário 

à valorização docente e à qualidade do ensino ainda não têm sido suficientes. 

O tempo empregado pelo(a) professor(a) no processo educacional e a sua 

jornada de trabalho têm implicações diretas sobre a remuneração e os 

percentuais de recursos destinados a esta rubrica. Cabe aqui enumerar os 

fatores imprescindíveis à definição do custo aluno qualidade: 1. Formação inicial 
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e continuada; 2. Jornada de trabalho incluindo horas com alunos e horas de 

preparo, planejamentos e processos avaliativos e 3. Carreira docente incluindo 

a evolução a partir de níveis e classes. São fatores que impactam em maiores 

custos e que demandam, portanto, maiores investimentos, pois são atividades 

em que envolvem diretamente a relação professor-aluno, no que diz respeito 

ao ensino e à aprendizagem. 

A própria Lei no 11.494/07, que regulamenta o Fundeb, especifica em seu 

artigo 40 as responsabilidades de estados e municípios com a política de 

valorização dos profissionais da educação da seguinte forma: 

 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar Planos 

de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de 

modo a assegurar: I - a remuneração condigna dos profissionais na 

educação básica da rede pública; II - integração entre o trabalho 

individual e a proposta pedagógica da escola; III - a melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem. Parágrafo único: Os Planos de 

Carreira deverão contemplar capacitação profissional especialmente 

voltada à formação continuada com vistas na melhoria da qualidade do 

ensino.  

 

Considerações  

 

A qualidade do ensino está ligada tanto a questões estruturais das 

escolas, quanto a qualificação, a remuneração e a jornada de trabalho de seus 

profissionais e, também, o fazer docente, que inclui planejamento e construção 

do conhecimento a partir do coletivo, em diálogo entre professores, estudantes 

e comunidade escolar.  

Portanto, a valorização dos profissionais da educação e a qualidade 

educacional compõem um binômio. No mundo das políticas educacionais, este 

ponto ainda carece de definições e avanços, vitais à Qualidade educacional e 

à Valorização dos seus profissionais, como é o caso do CAQ, e a elevação 

dos recursos necessários à garantia desta qualidade. 
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