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Custo Aluno Qualidade (CAQ) 

Muitas pessoas estão pedindo uma explicação mais detalhada sobre os padrões de 

qualidade trazidos pelo Novo Fundeb e conhecidos como Custo Aluno Qualidade (CAQ).  

Todos nós queremos uma educação pública de qualidade. Esse preceito está impresso em 

nossa Constituição que, em seu Artigo 211, estabelece que União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios devem atuar em regime de colaboração para garantir o padrão 

mínimo de qualidade do ensino público. Isto significa estabelecer um padrão básico de 

escola digna a ser atingido para todos os estudantes brasileiros. 

Agora, precisamos nos perguntar o que significa essa qualidade e quais esforços 

precisamos empreender para que todas as nossas escolas públicas alcancem esse 

patamar.  

Com esse objetivo, a PEC Nº 26/2020 define o CAQ (Custo Aluno Qualidade) como 

referência para se atingir o padrão mínimo preconizado em nossa Constituição.  

Mas antes de explicar o que significa o CAQ, precisamos responder a uma pergunta 
fundamental:  

 

O que você acha que uma escola pública deve ter? 
 

Todos nós concordamos que uma escola precisa ter luz, água tratada, saneamento básico, 

biblioteca, laboratórios, quadra de esportes, internet. Além disso, é preciso assegurar aos 

alunos transporte escolar, merenda, livros didáticos, materiais e equipamentos para o 

desenvolvimento do ensino e, é claro, uma equipe formada por professores e profissionais 

da educação que conduzam as atividades escolares.   

A resposta pode parecer óbvia. Porém, infelizmente, essa não é a realidade em muitas das 

escolas brasileiras. O Censo Escolar de 2018 revelou que 31% das escolas públicas no 

Brasil não possuem água potável; 58% não têm tratamento de esgoto; 33% não têm 

internet; 68% sem bibliotecas; e 67% não têm quadra de esportes.  

Mas como podemos garantir o padrão mínimo de qualidade previsto em nossa Constituição 

se ainda temos tantos desafios a superar? Precisamos de parâmetros e articulação entre 

os entes federados.   

 

E é exatamente para isso que serve o CAQ! 

O CAQ é um indicador que definirá os padrões de qualidade desejados na educação. A 

PEC Nº 26/2020 estabelece que este indicador de qualidade deverá ser buscado por meio 

do regime de colaboração entre União, Estados, DF e Municípios.  
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O que isso significa?  
 
Que todos os entes federados deverão atuar de forma articulada e integrada em relação às 

ações educacionais, seguindo os mesmos parâmetros objetivos na hora de decidir do que 

as escolas, os alunos e os professores precisam. 

 
 
 

Como o CAQ será definido? 
 
A PEC Nº 26/2020 estabelece que o CAQ será definido na Lei Complementar sobre o 

regime de colaboração educacional entre os entes federativos (Lei do Sistema Nacional de 

Educação).  

Diremos, na Lei, quais os parâmetros de qualidade que pretendemos atingir pela 

colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios e os caminhos pelos quais 

iremos alcançá-los. Esses critérios deverão levar em consideração a ampla diversidade 

presente na educação e as iniciativas locais que já estejam promovendo a melhoria da 

qualidade do ensino.  

Essa discussão deverá envolver o Congresso Nacional, o Ministério da Educação, gestores 

estaduais e municipais, comunidade escolar e a sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete do Senador Flávio Arns 


