
 

 

Brasil, 04 de fevereiro de 2020. 

 

DUAS SUGESTÕES AO RASCUNHO DE RELATÓRIO EMBARGADO 

Em nome da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação submetemos sugestões 

ao rascunho de relatório da PEC 15/2015, encaminhado pela deputada Profa. Dorinha 

Seabra Rezende (DEM-TO) em 30 de janeiro de 2020. Salientamos que o texto somente 

circulou no grupo abaixo-assinado, autorizado pelo Comitê Diretivo da rede para 

proceder as análises sobre o substitutivo à PEC 15/2015. 

As análises buscaram alterar o mínimo possível o rascunho relatório, procurando 

fortalecer a consagração do direito à educação, sem causar ônus à tramitação da matéria. 

Vale salientar que a produção do texto é de responsabilidade do núcleo duro do grupo de 

estudiosos que elaborou os dois trabalhos mais recentes da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação sobre a matéria:  

1) a Nota Técnica “Novo Fundeb: em nome de um consenso que promova o direito à 

educação”; 

2) a análise econométrica e de custos “Novo Fundeb: o sistema híbrido e o direito à 

educação - acesso e qualidade”. 

Respectivamente, a primeira contribuição supracitada foi apresentada em julho de 2019, 

em reunião técnica envolvendo parlamentares e consultores legislativos da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal. A segunda foi publicizada no dia 01 de outubro de 2019, 

em audiência pública da Comissão Especial dedicada à matéria, presidida pelo deputado 

Bacelar (PODEMOS-BA). 

Abaixo as duas sugestões. Elas se referem apenas ao texto tal como encaminhado pela 

relatora da matéria, deputada Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO). Ou seja, outro 

relatório pode resultar em outras sugestões. 

 

1) CRITÉRIO DE INDUÇÃO DA QUALIDADE  

Sugestão ao rascunho de relatório: 

 



Art. 2º 

Altera o Art. 158 da CF/1988: 

(...) 

“II – até trinta e cinco por cento, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, 

obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, dez pontos percentuais com base nos 

indicadores de atendimento, melhoria da aprendizagem e aumento da equidade, 

considerado o nível socioeconômico dos educandos, nos termos do sistema nacional de 

avaliação da educação básica.” (NR); 

Comentário: o Sinaeb, já estabelecido em outras passagens do relatório, deve ser a 

referência de avaliação da política educacional, transformando-se, portanto, em 

instrumento orientador das políticas para democratização do ensino com indução de 

qualidade no âmbito da Carta Magna. Com isso, não será ampliada a já gritante 

desigualdade entre escolas e sistemas de ensino observadas no Brasil. Caso o Sinaeb não 

seja a referência, a tendência é a má utilização das avaliações de larga escala, que tende 

a resultar em ampliação das desigualdades, beneficiando redes que atendem educandos 

oriundos de família com maio renda per capita. Esse efeito danoso já está devidamente 

documentado e analisado na melhor bibliografia sobre políticas de indução da qualidade 

educacional produzidas no Brasil e no exterior. 

Sendo o Sinaeb o critério avaliativo para distribuição de recursos, a indução de qualidade 

também servirá para o incremento de justiça educacional, evitando o estabelecimento de 

ilhas de excelência de ensino em um oceano de precariedade. 

 

2) REFORÇO AO CONCEITO DE CUSTO ALUNO-QUALIDADE 

Sugestão ao rascunho de relatório: 

Art. 5º 

Altera o art. 211 da CF/1988 

§ 7º O padrão mínimo de qualidade de que trata o § 1º deste artigo terá como 

referência o custo aluno-qualidade inicial, pactuado em regime de colaboração na 

forma do disposto em lei complementar, conforme o art. 23, parágrafo único. ”(NR) 

Comentário: gravemente, o relatório cria um novo critério de qualidade na CF/1988: as 

“condições indispensáveis”. 

Com isso, diverge do critério consagrado e bem estabelecido na LDB, no inciso IX do 

art. 4º, que estabelece como dever do Estado com a educação escolar pública a garantia 

de: “IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem.” 

Ocorre que, em termos legais, “condições indispensáveis” podem ser “giz” e “lousa”. 

Portanto, vale operar a extração desse novo conceito.  



Ademias, a redação conflita com o PNE, pois o plano estabelece que o “padrão mínimo 

de qualidade” é CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial) – correspondendo precisamente 

ao art. 211, que está sendo alterado – e o CAQ (Custo Aluno-Qualidade) corresponde ao 

padrão de qualidade – demandado no inciso VII do art. 206. 

Por último, segundo todas as simulações realizadas via SimCAQ (Simulador de Custo 

Aluno-Qualidade), para o alcance do CAQi – que representa o padrão mínimo – seria 

necessária uma complementação da União em torno de 50% do esforço conjunto de 

estados e municípios. Portanto, o Fundeb está muito mais próximo de um CAQi do que 

de um CAQ, ainda que seja insuficiente para ambos, exigindo a aplicação de recursos 

extras. Desse modo, reitera-se a importância do aceite a essa segunda sugestão. 
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− CCLF (CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE) 
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