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Resumo 
O trabalho mostra os resultados de pesquisa realizada com o objetivo de 

determinar o custo-aluno por ano de 103 unidades escolares do ensino fundamental (1a. a 8ª 
Série) de sete Aglomerações Urbanas Metropolitanas que fazem parte de seis estados do 
Brasil. A referência à importância do conhecimento do custo-aluno na educação básica no 
Brasil está contida na Lei que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) que estabelece que este custo deve ser calculado anualmente pela União que deve 
verificar as desigualdades regionais e complementar recursos para as regiões mais 
desfavorecidas. Os resultados obtidos evidenciam as significativas assimetrias regionais e 
as diferenças entre custos dentro de uma mesma região dependendo da esfera de governo 
(estadual/municipal) à qual a unidade escolar esteja subordinada. 
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1. Introdução 
 

Este trabalho mostra os resultados de pesquisa de campo realizada com o objetivo 

de determinar o custo-aluno por ano de 103 unidades escolares (UEs) do ensino 

fundamental (1a. a 8ª Série) de sete Aglomerações Urbanas Metropolitanas (AUMs) que 

fazem parte de seis estados do Brasil.  

Em artigo anterior (Bacic e Carpintéro, 1998) apresentamos os aspectos 

metodológicos da pesquisa, onde era ressaltada a importância institucional da determinação 

do custo-aluno e eram discutidos os aspectos mais relevantes sobre o método para 

determinar o custo-aluno. 

A referência à importância do conhecimento do custo/aluno na educação básica no 

Brasil está contida na Lei que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) que indica em seu Art. 74 que “a União, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal. e os Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o 

ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar 

ensino de qualidade”. 

Na legislação, o cálculo do custo-aluno é tratado no parágrafo único do artigo 

citado que explicita : “O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao 

final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais 

no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino”. Por esta razão, um sistema de 

informações adequado ao caso brasileiro, deve incluir dados sobre gastos e custos a partir 

de uma metodologia de apuração de custos que possibilite comparar sob bases compatíveis 

o custo-aluno por nível de ensino e região do país. 

Em 1996 foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Previu-se que a competência para a 

constituição do Fundo é dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e que o papel da União 

seria se responsabilizar pela complementaridade dos recursos dos fundos, em decorrência 

dos desníveis sócio-econômicos dos estados e municípios e sempre que, em cada estado e 

no distrito federal, seu valor por aluno não alcançar o valor mínimo definido nacionalmente  

(R$ 300,00). 

A criação do FUNDEF,  teve a intenção de reduzir as disparidades na qualidade do 

ensino, nas condições físicas das escolas e nos salários dos professores, pelo simples fato da 

dependência administrativa do sistema  escolar do município ser estadual ou municipal. 

Dentro da unidade da Federação, Estados e Municípios passariam a ter à sua disposição o 

mesmo valor por aluno/ano (Barjas, 1996). 
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A equalização dos gastos a partir de um valor mínimo por aluno/ano objetivou a 

manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e a valorização de seu 

magistério, em função das grandes disparidades existentes entre as diferentes regiões e 

estados do país. O uso de um parâmetro mínimo de gastos para referenciar as mudanças 

necessárias no ensino, levou a necessidade de checar o número utilizado uma vez que ele 

resultou de uma relação efetuada a partir de dados agregados relativos ao financiamento da 

própria educação. 

Apesar de que em muitas unidades da federação nem este mínimo era atingido, ele 

passou a constituir uma referência para as diferentes unidades de ensino, de diferentes 

níveis, regiões e unidades da federação. 

O valor do gasto mínimo/aluno/ano, estabelecido em 1996, em R$ 300,00 serviu 

como referência para a criação do fundo e o repasse dos recursos/gastos públicos com a 

educação fundamental. Porém, no momento de sua própria criação, estabeleceu-se que a 

distribuição dos recursos deveria passar a considerar a diferenciação de custo por aluno, 

segundo níveis de ensino e tipos de estabelecimento, adotando-se  metodologia de cálculo e 

as correspondentes ponderações de acordo com seus diferentes componentes. 

Tornou-se assim, importante discutir, desenvolver e aplicar metodologia para 

cálculo do custo-aluno, por nível de ensino e por esfera de governo; este cálculo, através de 

uma metodologia adequada poderá se formalizar através de um sistema de informações, que 

poderá ser incorporado ao Censo Financeiro da Educação, passando a fazer parte de um 

sistema integrado de informações e constituir um procedimento de rotina dos gerenciadores 

do sistema educacional. 

Reconheceu-se e explicitou-se dessa maneira a necessidade de seu cálculo através 

de metodologia adequada que refletisse as diferenças existentes nos vários níveis de ensino 

e tipos de escola, tornando-se assim, imperiosa a necessidade de se contar com 

levantamentos consistentes do custo-aluno na rede de ensino nas várias regiões e unidades 

da federação. 

Estabeleceu-se na própria lei que a partir das primeiras aproximações, feitas de 

forma agregada, com o cálculo de um valor mínimo a ser gasto por aluno, por ano, dever-

se-ia partir para o aperfeiçoamento dos cálculos e dos gastos a partir do conhecimento do 

custo do aluno nos diferentes níveis e tipos de escola pública. 

Nesse contexto, sabendo-se que o gasto corrente não corresponde necessariamente 

ao custo e que é importante seu conhecimento, discutiu-se em artigo anterior (Bacic y 

Carpintéro, 1998) uma metodologia inicial de cálculo de custos de modo a permitir 

estabelecer mecanismos e parâmetros para a montagem de sistema de informações, 

execução de políticas e cumprimento de dispositivos legais. 
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A discussão a ser feita neste texto abrange os resultados da aplicação daquela 

metodologia para cálculo de custo por aluno no ensino básico no Brasil. 

 

 

2. Metodologia Para a Determinação do Custo-Aluno 
 

O modelo sugerido para a determinação do custo-aluno seguiu a lógica básica do 

custeio por atividades de forma a possibilitar a determinação e análise de custos. 

Assumiu-se que o modelo deveria possibilitar: 

 

• Determinar o custo-aluno por série de cada escola. 

• Determinar o custo-aluno médio de cada escola. 

• Determinar o custo total de cada escola. 

• Determinar o custo das principais atividades da escola. 

• O controle e a análise de custos. 

 

Foram definidos e agrupados inicialmente dois grandes grupos de custo. Tomando 

a escola como objeto de custo existem os custos diretos da escola e os custos indiretos da 

escola. Custos diretos da escola são todos aqueles diretamente identificáveis com a unidade 

escolar (salários de docentes e do pessoal alocado na escola, material e serviços gastos na 

escola). Custos indiretos da escola são os demais custos relativos a atividade de suporte e 

de controle educacional que apoiam o conjunto de escolas (custos das delegacias e da 

administração de todo o sistema escolar). 

A primeira tarefa consistiu em levantar os custos diretos de cada escola. A 

identificação e registro dos custos diretos de cada unidade escolar obedeceram a um dado 

plano de contas, de forma a possibilitar a montagem de uma estrutura de custos da unidade 

escolar que fosse adequada aos objetivos da determinação do custo-aluno e aos objetivos de 

análise e controle. 

O levantamento dos custos diretos foi realizado em visitas in loco a cada unidade 

escolar (UE) e obedeceu o plano de contas que figura nas tabelas 1e 2, que diferenciam as 

contas segundo sejam consideradas ou não componentes do custo-aluno segundo a 

definição legal: 

 

 

CONTAS DESCRIÇÃO 

SALÁRIOS  

Pessoal com atividade em aula   
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Atividade em sala de aula 

Salários, previsão férias, décimo-terceiro 

e encargos do empregador correspondentes as 

horas em sala de aula dos docentes, que 

efetivamente trabalham na UE. 

Reuniões e preparação de aulas 

Salários, previsão férias, décimo-terceiro 

e encargos do empregador correspondentes as 

horas dedicadas a reuniões, preparação de aulas e 

outras atividades dos docentes, que efetivamente 

trabalham na UE. 

Pessoal sem atividade em aula  

Direção 

Salários, previsão férias, décimo-terceiro 

e encargos do empregador: diretor, vice-diretor, 

coordenador, orientador, que efetivamente 

trabalham na UE. 

Afastados 

Salários, previsão férias, décimo-terceiro 

e encargos do empregador, do pessoal afastado em 

caráter temporário.. 

Administração 

Salários, previsão férias, décimo-terceiro 

e encargos do empregador: secretárias, assistentes 

administrativos, asssitente de serviços 

operacionais, atendente escolar, oficial de serviços 

gerais, escrevente, mecanográfo, bibliotecária, etc, 

que efetivamente trabalham na UE. 

Apóio ao ensino 

Salários, previsão férias, décimo-terceiro 

e encargos do empregador: inspetor de alunos, 

auxiliar disciplina, que efetivamente trabalham na 

UE 

Manutenção e limpeza 

Salários, previsão férias, décimo-terceiro 

e encargos do empregador, inclusive do pessoal 

contratado pela APM: servente, faximeira, auxiliar 

limpeza, etc, que efetivamente trabalham na UE. 

Outros 

Salários, previsão férias, décimo-terceiro 

e encargos do empregador, porteiro, segurança, 

guarda, cantineiro, zelador, etc. 

CONTAS  

Água Valor anual da conta. 

Luz Valor anual da conta. 
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Fone Valor anual da conta. 

IPTU Valor anual da conta. 

DEPRECIAÇÃO  

Prédio 

Depreciação do prédio determinada em 

função da área construída, avaliada em R$ 422,41 

o m2 e depreciado em 25 anos, o que gera um 

custo anual de Depreciação de R$ 16,90 ao ano. 

Carteiras 

Depreciação das carteiras, R$ 11,40 por 

ano por carteira. 

DESPESAS  

Material de consumo 

Despesas com material de consumo, 

considerando tanto as fontes oficiais, como a 

arrecadação da UE como da APM. 

Material permanente 

Despesas com material permanente, 

considerando tanto as fontes oficiais, como a 

arrecadação da UE como da APM. 

TRANSPORTE  

Transporte Gastos com transporte pagos pela UE. 

Tabela 1 –Contas para levantamento do Custo Direto da Unidade Escolar seguindo 

os parâmetros da LDB 

 

CONTAS DESCRIÇÃO 

ALIMENTAÇÃO 

Gasto com material e com salários e 

encargos pessoal dedicado a produzir refeições 

para os alunos. 

GASTOS NÃO 

REALIZADOS POR INSUFICIÊNCIA

DE RECURSOS 

 Representam gastos não realizados por 

falta de recursos. São estimativas da Direção. São 

gastos correntes e custos  estimados de reformas 

necessárias. 

Gastos correntes não realizados 

Gastos correntes de manutenção e 

material de consumo considerados necessários e 

que não forma realizados por falta de recursos. 

Custo com reformas (parcela 

do ano) 

Custo estimado da reforma necessária e 

não realizada por falta de recursos. Computada 

parcela de depreciação correspondente ao valor 

total da reforma. 
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Tabela 2 – Contas que não fazem parte do custo-aluno segundo a LDB 

 

Cabe observar que ao levantar os valores gastos com salários, foram excluídos os 

docentes, que mesmo estando formalmente alocados na unidade escolar (UE) não exerciam 

atividade na mesma e foram incluídos os docentes que desempenhavam atividades e que 

recebiam seu salário por meio de outra UE. Esta política visa possibilitar a determinação 

mais realista do custo-aluno da Escola. 

Foram coletados gastos com alimentação e foi solicitado aos diretores das 

unidades escolares que estimassem os gastos que considerassem necessários que deixaram 

de realizar durante o ano de 1999 por falta de recursos. No caso de gastos com reformas 

necessárias e não realizadas, foi estimado seu custo total e considerada como custo a 

parcela do ano segundo depreciação estimada. Estes itens de custo não entram no resultado 

do custo-aluno, dado que não se enquadram na definição de custo-aluno da Lei de 

Diretrizes e Bases, no entanto são de interesse, como informação adicional, para o 

Ministério de Educação. Os resultados dos custos não correspondentes com a definição da 

LDB não são apresentados neste artigo. 

O levantamento do custo indireto foi realizado em visitas in loco nas Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação dos diversos estados e municípios pesquisados. A 

tabela 3 mostra os itens de custo coletados 

 

ITENS DESCRIÇÃO 

Pessoal Total de salários e encargos sociais 

anuais com pessoal ligado à secretaria de 

educação e outros órgãos que não prestam 

serviços nas escolas 

Custeio Total de gastos de custeio da 

estrutura da secretaria e órgãos de apoio 

Tabela 3 –Contas para Levantamento do Custo Indireto das Unidades Escolares 

 

3. Desenvolvimento da Pesquisa 

 

A  partir dos testes iniciais da metodologia em uma região administrativa ampliou-

se a pesquisa para unidades escolares situadas em 6 diferentes regiões do país representadas 

por suas principais aglomerações urbanas, e denominadas Aglomerações Urbanas 

Metropolitanas (AUMs), a saber: Goiânia (Região Centro-Oeste), Belém (Norte), Salvador 

(Nordeste), Belo Horizonte, São Paulo e Campinas (Sudeste), Curitiba (Sul). 
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A definição das regiões de coleta e número de unidades escolares a serem 

pesquisadas em cada uma delas envolveu um conjunto de critérios que procurou expressar 

diferenças básicas quanto a: renda média e salário docente médio regional; acesso às 

unidades escolares; tipo de dependência administrativa (estadual e municipal) e porte dos 

estabelecimentos. 

Foram pesquisadas 103 unidades escolares, seguindo a seguinte distribuição por 

AUM/Estado, esfera de governo e porte (Grande, Médio, Pequeno): 

 

ESTADU

AIS - 

MUNICI

PAIS- 

AUM/EST

ADO OTAL 

OTAL OTAL 

GOIÂNIA 

- GO 5 0 

BELÉM - 

PA 5 0 

SALVADO

R - BA 5 0 

B. 

HORIZONTE - MG 5 0 

CURITIBA 

- PR 5 0 

SÃO 

PAULO - SP 5 1 

CAMPINA

S - SP 3 

TOTAL 

03 9 8 7 4 7 1 

Tabela 4 – Número de UEs pesquisadas por AUM/Estado, esfera de governo e 

porte 

 

Os dados foram coletados em formulários padronizados e tabulados em planilha de 

cálculo. Os valores de contas, despesas, transporte e alimentação correspondem aos 

verificados em cada UE no ano de 1999. Os valores de salários são de abril de 2000 e foram 

projetados para todo o ano 2000. O dólar médio nestes momentos equivalia a R$ 1,78. As 

visitas foram realizadas por equipes de pesquisadores durante os meses de maio a junho de 

2000. 
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Foram computados todos os gastos realizados pela unidade escolar, 

independentemente de sua fonte: recursos federais, estaduais, municipais, doações, verbas 

diversas obtidas de forma autônoma pela UE, recursos da Associação de Pais em Mestres, 

etc. 

 

 

4. Resultados Obtidos 

 

Nesta seção apresentam-se os resultados obtidos, tanto no referente ao custo direto, 

como no referente ao custo indireto. 

 

4.1. Custo Direto da Escola por Aluno por Ano 

 

A análise apresentada a seguir expressa o resultado da coleta de dados efetuada em 

seis unidades da federação durante o mês de Julho de 2000. Estas unidades foram 

pesquisadas a partir de suas principais Aglomerações Urbanas Metropolitanas (AUMs), em 

função do tamanho da amostra a ser pesquisada, do tempo a ser utilizado na pesquisa e do 

acesso às unidades escolares. 

Todos os dados referem-se ao Custo Direto do Aluno na Unidade Escolar, ou 

como antes definido, ao Custo do Aluno na Escola, não estando computados nestes valores 

os custos Indiretos da Escola, ou seja, aqueles custos relacionados à estrutura de 

funcionamento do sistema de ensino externo à unidade escolar e relacionados a órgãos de 

apoio, diretorias e secretarias de ensino, que serão tratados em item posterior.  

O Quadro 1 mostra o Custo Direto médio por aluno das AUMs estudadas, 

discriminando o valor de cada esfera de governo. No Quadro 2 é possível verificar alguns 

parâmetros que são relevantes na determinação do custo-aluno: salário docente por hora de 

trabalho e as seguintes relações: alunos por classe e horas docente em sala de aula por 

aluno. série do ensino fundamental. Cabe observar que dentro de uma determinada AUM, a 

relação horas docente por aluno é um fator explicativo do diferencial de custo-aluno entre a 

1ª a 4ª série e a 5ª a 8ª 

 

1ª a 4ª 5ª a 8ª 1ª a 4ª 5ª a 8ª 1ª a 4ª 5ª a 8ª
GOIÂNIA - GO 322,92 318,23 301,75 327,04 349,56 172,35
BELÉM - PA 323,90 426,41 310,16 402,41 355,00 539,67
SALVADOR - BA 492,22 450,17 606,50 445,64 496,19 572,48
B. HORIZONTE - MG 567,75 567,31 532,99 481,04 758,96 938,58
CURITIBA - PR 754,02 643,94 610,08 532,68 959,98 1252,66
SÃO PAULO - SP 616,51 570,30 620,77 555,18 1316,68 1554,96
CAMPINAS - SP 812,15 706,53 620,77 555,18 946,36 1126,24

GERAL ESTADUAIS MUNICIPAISAUM - ESTADO
CUSTO  DIRETO MÉDIO POR ALUNO POR ANO



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 10 / 18 - 
 

Quadro 1. Custo Direto por Aluno por Ano 

Quadro 2. Parâmetros relevantes na determinação do custo-aluno 

 

 

Um aluno da rede pública matriculado em abril de 2000, na 1ª a 4ª série do ensino 

fundamental, em unidades escolares da AUM de Goiânia, Estado de Goiás, custava por ano 

R$ 322,92, e, aquele matriculado na 5ª a 8ª série, custava por ano R$ 318,23. Estes alunos 

apresentaram os menores valores de custo médio geral por aluno por ano em relação ao 

conjunto de unidades da federação pesquisado.  

No Estado do Pará, pesquisado através da AUM de Belém, os valores encontrados 

para o custo geral por aluno no ano foram de R$323,90 (1ª a 4ª série) e R$ 426,41 (5ª a 8ª 

série). Por outro lado, no extremo superior dos custos apurados encontram-se os Estados do 

Paraná e São Paulo. No Paraná, pesquisado através da AUM de Curitiba, o custo direto 

geral por aluno por ano foi de R$ 754,02 (na 1ª a 4ª) e R$ 643,94 (entre a 5ª a 8ª), e no 

Estado de São Paulo, na AUM Campinas, o custo-aluno por ano atingiu R$ 812,15 (1ª a 4ª) 

e R$706,53 (5ª a 8ª). 

Observa-se que o custo-aluno médio da AUM da 5ª a 8º série é sempre menor que 

o custo-aluno da 1ª a 4ª série, com exceção da AUM Belém. Esta é a única AUM, dentro do 

conjunto estudado que apresenta uma maior relação horas docente por aluno para os 

estudantes de 5ª a 8º série em comparação aos de 1ª a 4ª série. Nas outras AUMs, o 

estudante de  1ª a 4ª série tem uma maior disponibilidade de horas docente em aula, 

comparativamente ao estudante da 5ª a 8º série , o que explica o diferencial de custo 

observado entre as séries. 

Quando a análise é feita por tipo de dependência, Estadual ou Municipal, nota-se 

que as unidades escolares estaduais mantém o mesmo comportamento observado na AUM. 

Por outro lado as escolas municipais, apresentam o maior custo do aluno matriculado nas 

últimas séries do ensino fundamental. Com exceção do estado de Goiás, onde esta diferença 

não foi observada, nos demais ela oscilou de 15% (na Bahia) a 52% (no Pará), dificultando 

o estabelecimento de uma média destas diferenças, as quais refletem estruturas também 

bastante distintas. A diferença entre o comportamento das unidades escolares estaduais e 

1ª a 4ª 5ª a 8ª 1ª a 4ª 5ª a 8ª
GOIÂNIA - GO 3,13 2,76 3,88 31,5            38,7             4,42                    3,46                      
BELÉM - PA 3,93 3,55 4,69 31,8            38,8             3,34                    3,83                      
SALVADOR - BA 4,17 4,26 3,99 24,3            38,0             3,79                    2,76                      
B. HORIZONTE - MG 5,93 5,26 7,27 31,5            35,0             3,88                    3,50                      
CURITIBA - PR 6,59 6,60 6,57 27,8            45,9             3,63                    1,29                      
SÃO PAULO - SP 7,10 6,94 7,41 35,1            35,5             3,92                    3,43                      
CAMPINAS - SP 6,92 6,94 6,97 24,3            40,2             4,17                    3,08                      

SALARIOS DOCENTES POR HORA

GERALAUM - ESTADO
 MÉDIA GERAL

HORAS DOCENTE POR ALUNOALUNOS POR CLASSE
MÉDIA GERAL

ESTADUAIS MUNICIPAIS



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 11 / 18 - 
 

municipais explica-se tanto pelo lado da carga docente por aluno como por diferenciais 

salariais e da estrutura escolar.  

Destaca-se ainda na pesquisa efetuada, que o custo direto por aluno por ano nas 

escolas municipais foi sempre maior que o custo nas escolas estaduais, tanto da 1ª à 4ª 

série, quanto da 5ª à 8ª, com apenas duas exceções, nas escolas municipais de 1ª a 4ª série, 

na AUM de Salvador, no Estado da Bahia, e na 5ª a 8ª série da AUM de Goiânia, Goiás, nas 

quais o custo direto do aluno nas escolas municipais foi menor. 

Grandes diferenças encontradas no custo-aluno podem ser explicadas por diversos 

fatores: pelas diferenças no salário docente (principal componente, no geral, do custo por 

aluno), a relação horas/docente por aluno, a importância do custo salarial do pessoal sem 

atividade em sala de aula e os custos de estrutura. O Quadro 2 mostra que o salário médio 

docente por hora apresentou, coerentemente com o custo por aluno por ano, os menores 

valores, em Abril/ 2000, nos Estados de Goiás e Pará, e os maiores valores no Paraná e em 

São Paulo. 

O Quadro 3 mostra a participação relativa de cada item de custo no custo direto 

por aluno, ou seja a estrutura de formação do custo direto por aluno por ano. Os salários 

(com encargos sociais) representam cerca de 85% deste custo, oscilando nas diferentes 

regiões pesquisadas entre 79,84% e 90,18%. Não foram encontradas diferenças 

significativas nesta participação quando analisada em relação aos níveis do ensino 

fundamental (1ª a 4ª e 5ª a 8ª). 

Esta alta participação dos salários no custo direto total, pode ser decomposta em 

dois componentes básicos: os salários de pessoal com atividade em aula (docente) e o 

pessoal sem atividade em aula (direção, afastados, apoio, manutenção, etc.). A participação 

do salário docente no custo total esteve em torno de 60%, apresentando duas oscilações 

importantes: na 1ª a 4ª série do conjunto das escolas da AUM Belém – Pará – 48,05% - e na 

AUM São Paulo – 68,69%.  

Por sua vez, o salário docente pode ser decomposto em dois grupos: atividades em 

sala de aula e reuniões e preparação de aulas. O primeiro grupo mostrou-se sempre como o 

mais importante, mas em algumas regiões estudadas, a participação relativa dos salários 

referentes a reuniões e preparação de aulas, chegou a atingir mais de 10% do custo direto 

do aluno por ano, casos de São Paulo e Goiás 

No conjunto de escolas do Pará a participação relativa dos salários do pessoal sem 

atividade em aula atingiu 38,38% do custo-aluno, muito acima dos índices de participação 

deste pessoal nas demais regiões estudadas, que esteve em torno dos 25%, tendo 

apresentado oscilações entre 20,63% (na AUM São Paulo) e 29,49% (AUM Salvador). 

No conjunto de salários pagos a pessoal sem atividade em aula destacou-se na 

formação do custo-aluno os salários pagos à Direção das escolas, com uma participação 
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relativa em torno dos 10%, e oscilando entre 7,5% em Goiás, 12,5% em Minas Gerais, até 

13,3% na composição do custo-aluno da 1ª a 4ª série no Pará. Ainda dentro deste conjunto, 

os salários relativos à Administração das unidades escolares (secretaria, auxiliares 

administrativos, etc.) mostraram participação relativa oscilando entre 2,47% (AUM São 

Paulo), 7,6% (AUM Goiânia) e 8,12% (AUM Belém). Com praticamente o mesmo peso 

relativo no custo-aluno, aparecem os salários pagos para a Manutenção e Limpeza das 

unidades escolares, com uma participação que oscilou entre 2,97% (1ª a 4ª série na AUM 

Campinas) até 6,4% (AUM Belo Horizonte) do custo direto do aluno por ano. 

A participação dos salários do pessoal Afastado da Unidade Escolar por diferentes 

motivos, também merece destaque na composição do custo-aluno, chegando a representar, 

em alguns casos, cerca de 4% do custo direto do aluno. 

As contas de água, luz e telefone, tiveram, no conjunto estudado, uma participação 

relativa de cerca de 3% no custo-aluno, apresentando também algumas oscilações que 

merecem destaque: 1,78% e 2,09%, nas unidades de 1ª a 4ª série e 5ª a 8ª das unidades 

escolares do Paraná (AUM Curitiba) e, 3,91% e 4,28%, respectivamente, na Bahia (AUM 

Salvador). 

O custo da Depreciação de prédios escolares e mobiliário escolar (aqui 

representado pelo conjunto das carteiras escolares), foi estimado de forma indireta, a partir 

da área construída das escolas (à qual foi atribuída um custo médio de R$ 422,41 por m2) 

que foi depreciada em 25 anos, gerando um custo de depreciação de R$ 16,90 por m2, e um 

valor unitário de depreciação de R$ 11,40 por carteira/ano, conforme anteriormente 

explicitado na Tabela 1.  Esta “proxy” do valor imobilizado nas unidades escolares, levou à 

estimativa da participação do custo da depreciação no custo-aluno, oscilando entre 3,9% 

nas unidades de São Paulo (AUM Campinas) e 8% nas unidades da Bahia (AUM 

Salvador).  

As despesas com materiais, de consumo e permanente, apresentaram participação 

relativa oscilando de menos de 2% do custo-aluno em São Paulo (AUM Campinas) a mais 

de 6% do custo aluno nos Estados de Goiás(AUM Goiânia) e Bahia (AUM Salvador). 
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AUM
Seríe 1a. a  4a. 5a. a  8a. 1a. a  4a. 5a. a  8a. 1a. a  4a. 5a. a  8a. 1a. a  4a. 5a. a  8a. 1a. a  4a. 5a. a  8a. 1a. a  4a. 5a. a  8a. 1a. a  4a. 5a. a  8a.

CUSTO POR ALUNO (%) 100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     

COMPONENTES (%)

SALÁRIOS 90,18       88,71       89,32       88,45       89,97       88,26       86,43       89,69       82,20       81,93       81,56       79,84       87,96       87,95       
Pessoal com atividade em aula 68,63       63,94       68,69       66,16       65,65       59,78       48,05       60,54       59,37       58,77       54,59       50,35       58,81       58,78       
Atividade em sala de aula 56,58       52,90       60,10       56,62       58,89       55,99       48,05       60,54       47,34       43,67       49,59       38,80       58,50       55,72       
Reuniões e preparação de aulas 12,05       11,04       8,59         9,54         6,76         3,79         -           -           12,03       15,10       5,00         11,56       0,31         3,06         
Pessoal sem atividade em aula 21,55       24,78       20,63       22,30       24,32       28,48       38,38       29,15       22,82       23,16       26,97       29,49       29,15       29,18       
Direção 8,90         10,23       9,71         10,50       9,74         11,41       13,34       10,13       7,48         7,59         8,91         9,75         12,46       12,47       
Afastados 4,05         4,66         3,49         3,77         3,11         3,64         -           -           0,63         0,63         2,05         2,24         3,52         3,53         
Médicos/dentistas e asemelhados -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,05         0,05         
Administração 2,67         3,07         2,47         2,67         5,26         6,15         8,12         6,17         7,59         7,70         5,43         5,94         4,19         4,19         
Apóio ao ensino 2,03         2,33         1,57         1,70         1,83         2,14         6,37         4,84         0,35         0,35         1,63         1,78         2,21         2,21         
Manutenção e limpeza 2,97         3,41         3,17         3,43         3,97         4,65         5,46         4,15         5,04         5,12         5,14         5,62         6,40         6,40         
Outros 0,94         1,08         0,21         0,23         0,42         0,49         5,09         3,87         1,74         1,77         3,81         4,16         0,32         0,32         

CONTAS 3,06         3,52         3,54         3,83         1,78         2,09         3,81         2,90         2,85         2,89         3,91         4,28         2,20         2,20         
Água 1,03         1,19         2,02         2,19         0,55         0,65         2,71         2,06         1,44         1,46         2,64         2,89         0,97         0,97         
Luz 1,90         2,18         1,36         1,47         0,67         0,78         1,00         0,76         1,28         1,30         1,12         1,22         0,85         0,85         
Fone 0,13         0,15         0,16         0,17         0,23         0,27         0,11         0,08         0,12         0,12         0,15         0,16         0,21         0,21         
IPTU -           -           -           -           0,33         0,39         -           -           -           -           -           -           0,17         0,17         

DEPRECIAÇÃO 3,90         4,49         4,79         5,18         4,27         5,00         5,68         4,31         7,95         8,07         8,12         8,88         4,85         4,86         
Prédio 3,12         3,58         4,08         4,41         3,52         4,12         4,30         3,26         6,57         6,67         6,52         7,13         3,97         3,98         
Carteiras 0,79         0,91         0,71         0,77         0,75         0,87         1,38         1,05         1,38         1,40         1,60         1,75         0,88         0,88         

DESPESAS 1,76         2,03         2,35         2,54         2,76         3,23         4,08         3,10         6,72         6,82         6,20         6,78         4,51         4,51         
Material de consumo 1,52         1,75         1,61         1,74         2,40         2,80         3,39         2,58         3,59         3,65         2,30         2,52         3,53         3,54         
Material permanente 0,24         0,28         0,74         0,80         0,37         0,43         0,68         0,52         3,12         3,17         3,90         4,27         0,97         0,98         

TRANSPORTE 1,09         1,25         0,00         0,00         1,22         1,43         -           -           0,28         0,29         0,21         0,23         0,48         0,48         
Transporte 1,09         1,25         0,00         0,00         1,22         1,43         -           -           0,28         0,29         0,21         0,23         0,48         0,48         

AUM Goiás AUM Salvador AUM Belo HorizonteAUM Campinas AUM São Paulo AUM: Curitiba AUM Belem
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4. 2. Custo Indireto por Aluno por Ano 

 

O Quadro 4, apresenta o levantamento do Custo Indireto do aluno, ou seja,  custo 

de funcionamento da estrutura de ensino existente em cada Estado e Município pesquisado, 

e referente ao custo de funcionamento da estrutura administrativa e de apoio, composta por 

secretaria, diretorias e órgãos de apoio, existente em cada uma das regiões. 

Quadro 4 – Custo Indireto da Estrutura 

 

 

Este custo foi apurado a partir do levantamento dos itens de gastos e número de 

alunos do sistema estadual ou municipal. Foram considerados os itens de custo 

PESSOAL (1) CUSTEIO (2) TOTAL (3)

AUM GOIÂNIA - GOIÁS R$ R$ R$ R$
ESTADO DE GOIÁS 19.076.432,21       54.366.906,86         73.443.339,07        935.990                78,47                    
GOIÂNIA 12.967.942,95       15.180.631,45         28.148.574,40        93.078                  302,42                  
APAR.GOIÂNIA 2.904.891,62         1.063.749,55           3.968.641,17          13.453                  295,00                  
SEN.CANEDO 2.321.332,79         650.375,86              2.971.708,65          7.168                    414,58                  
NERÓPOLIS 35.090,00              1.416.502,15           1.451.592,15          2.677                    542,25                  
TRINDADE 99.813,20              190.294,74              290.107,94             3.926                    73,89                    
AUM BELÉM - PARÁ
ESTADO DO PARÁ 21.053.046,41       7.739.680,20           28.792.726,61        943.906                30,50                    
BELÉM 4.880.014,64         1.412.710,85           6.292.725,49          67.105                  93,77                    
ANANINDEUA 2.075.444,40         517.062,00              2.592.506,40          23.853                  108,69                  
BENEVIDES 88.426,60              36.904,05                125.330,65             4.313                    29,06                    
AUM SALVADOR- BAHIA
ESTADO DA BAHIA 25.145.939,54       17.790.155,93         42.936.095,47        1.680.702             25,55                    
SALVADOR 5.508.785,13         1.587.972,74           7.096.757,87          101.923                69,63                    
DIAS D´ÁVILA 332.988,87            496.342,39              829.331,26             15.665                  52,94                    
S.F. CONDE 732.374,86             - 732.374,86             10.649                  68,77                    
AUM BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS -                         
ESTADO DE M.GERAIS 191.448.994,72      - 191.448.994,72      2.886.746             66,32                    
B.HORIZONTE 9.274.880,73           - 9.274.880,73          194.084                47,79                    
SABARÁ 136.592,76             - 136.592,76             7.880                    17,33                    
CONTAGEM 2.789.609,40         1.084.086,00           3.873.695,40          64.027                  60,50                    
AUM CURITIBA - PARANÁ -                         
ESTADO DO PARANÁ 84.861.734,41       132.110.407,35       216.972.141,76      1.512.926             143,41                  
CURITIBA 2.734.762,53         757.528,17              3.492.290,70          81.787                  42,70                    
COLOMBO 537.261,27            64.550,16                601.811,43             25.035                  24,04                    
S.J.PINHAIS 3.542.902,92         192.639,96              3.735.542,88          20.186                  185,06                  
AUM SÃO PAULO - SÃO PAULO
ESTADO DE S.PAULO  -   -  - 6.182.078              -
TABOÃO DA SERRA 1.044.307,55         1.807.995,00           2.852.302,55          9.138                    312,14                  
SUSANO 894.942,62             - 894.942,62             13.456                  66,51                    
S.CAET.DO SUL 3.480.966,06         421.122,48              3.902.088,54          14.972                  260,63                  
ITAP. DA SERRA 464.668,83            635.212,45              1.099.881,28          9.408                    116,91                  
AUM CAMPINAS - SÃO PAULO
CAMPINAS 4.924.247,63          - 4.924.247,63          61.728                  79,77                    

ÁREA PESQUISADA

DESPESAS CUSTO INDIRETO 
POR ALUNO (5) = 

(3)/(4)

No.ALUNOS 
MATRICULADOS 

(4)
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mencionados na tabela 3 e o total de alunos matriculados na rede administrada pela 

Secretaria.  

O objetivo era o de padronizar as informações a serem levantadas e permitir a 

comparação entre as distintas áreas pesquisadas. No entanto, a não contabilização dos 

gastos públicos de forma padronizada, e a inexistência de contas desagregadas em outros 

casos, levou a que, em alguns casos,  não se tornasse possível a obtenção dos dados na 

forma desejada, inviabilizando sua utilização para o cálculo do custo indireto por aluno 

matriculado na rede de ensino administrada em cada Estado e Município. 

O valor do Custo Indireto por aluno apresentado no Quadro 4 resultou da relação 

entre o total gasto com Salários com Encargos mais Custeio da estrutura de apoio  dividido 

pelo número de alunos matriculados na rede. Alguns valores levantados mostraram-se 

muito elevados em relação ao porte do município e número de escolas administradas e 

alunos matriculados, o que resultou em valores de custo indireto por aluno não compatíveis 

com o Custo Direto do Aluno pesquisado na região. Abre-se, nestes casos, a necessidade de 

novos levantamentos para a apuração adequada dos números apresentados. Em outros casos 

não foi possível, nesta etapa da pesquisa, o acesso a dados desagregados conforme a 

necessidade  do cálculo a ser efetuado. 

O Quadro 5 apresenta, nos casos possíveis, a comparação do Custo Direto do 

aluno nas unidades escolares, com o Custo Indireto da estrutura por aluno. A relação do 

Custo Indireto com o Custo Direto e a participação relativa do custo indireto no custo total 

do aluno por ano oscilou da seguinte forma no conjunto estudado: no Estado da Bahia 

representou em torno de 5% do Custo Direto e entre 4% e 6% do Custo Total, nas escolas 

estaduais e, entre 6 e 20% nas escolas municipais; no Estado do Pará sua participação ficou 

entre 7% e 10% nas escolas estaduais e, entre 10 e 29% nas municipais; em São Paulo, na 

AUM Campinas, ficou entre 7% e 8%; em Minas Gerais os Custos Indiretos passam a 

representar entre 11 e 14% nas estaduais e, entre 2 e 14% do Custo total nas municipais; no 

Paraná esta participação oscila entre 21 e 27% mas escolas estaduais e, entre 3 e 20% nas 

municipais. Em Goiás a relação é semelhante àquela verificada no Paraná, ficando em torno 

de 25% nas Estaduais e entre 19 e 21% do Custo Total do aluno por ano nas escolas 

municipais.   
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Quadro 5 – Custo Total Médio por Aluno por Ano: Comparação Custo Direto e 

Custo Indireto 

 

5. Conclusão 

 

O estudo realizado permitiu uma aplicação da técnica de determinação de custos 

aplicada ao diagnóstico de situações regionais diversificadas, evidenciando o desempenho 

regional comparativo. As informações obtidas possibilitarão ao administrador público 

melhores elementos para equalizar, por meio do FNDE, as diferenças regionais de recursos 

disponíveis. 

A pesquisa realizada demonstrou a existência de fortes diferenças regionais nos 

recursos disponíveis para os alunos do ensino fundamental nas distintas AUMs 

pesquisadas, no referente ao custo direto. Considerando os extremos, observa-se que a 

diferença supera o 100%. Dado que o maior item de custo é o salário, a diferença nas 

remunerações regionais é o principal fator que explica o diferencial custo-aluno.  

1ª a 4ª 5ª a 8ª 1ª a 4ª 5ª a 8ª 1ª a 4ª 5ª a 8ª 1ª a 4ª 5ª a 8ª 1ª a 4ª 5ª a 8ª
GOIÁS - GOIÂNIA
ESTADUAIS 301,75 327,04 78,47 78,47 380,22 405,51 26% 24% 21% 19%
MUNICIPAIS 349,56 172,35  -  -  -  -  -  -  -  -

PARÁ - BELÉM
ESTADUAIS 310,16 402,41 30,50 30,50 340,66 432,91 10% 8% 9% 7%
MUNICIPAIS (GERAL) 355,00 539,67  -  -  -  -  -  -  -  -
MUNIC.BELÉM 325,47 614,70 93,77 93,77 419,24 708,47 29% 15% 22% 13%
MUNIC.BELÉM 420,50 351,54 93,77 93,77 514,27 445,31 22% 27% 18% 21%
MUNIC.BELÉM 642,60 657,62 93,77 93,77 736,37 751,39 15% 14% 13% 12%
MUNIC.ANANINDEUA 382,58  - 108,69  - 491,27  - 28%  - 22%  -
MUNIC. BENEVIDES 258,17  - 29,06  - 287,23  - 11%  - 10%  -

BAHIA - SALVADOR
ESTADUAIS 606,50 445,64 25,55 25,55 632,05 471,19 4% 6% 4% 5%
MUNIC. SALVADOR  - 736,39  - 69,63  - 806,02  - 9%  - 9%
MUNIC. SALVADOR 751,66  - 69,63  - 821,29  - 9%  - 8%  -
MUNIC.DIAS D´ÁVILA 285,33  - 52,94  - 338,27  - 19%  - 16%  -
MUNIC.DIAS D´ÁVILA 270,89 320,53 52,94 52,94 323,83 373,47 20% 17% 16% 14%
MUNIC.S.F.CONDE 992,48  - 68,77  - 1061,25  - 7%  - 6%  -

M.GERAIS-B.HORIZONTE
ESTADUAIS 532,99 481,04 66,32 66,32 599,31 547,36 12% 14% 11% 12%
MUNIC.B.HORIZONTE  - 2065,23  - 47,79        - 2113,02  - 2%  - 2%
MUNIC.B.HORIZONTE  - 1129,38  - 47,79        - 1177,17  - 4%  - 4%
MUNIC.SABARÁ 865,84  - 17,33        - 883,17  - 2%  - 2%  -
MUNIC.SABARÁ 748,93 844,07 17,33       17,33       766,26 861,40 2% 2% 2% 2%
MUNIC.CONTAGEM 438,00     495,83 60,50       60,50       498,50 556,33 14% 12% 12% 11%

PARANÁ - CURITIBA
ESTADUAIS 610,08 532,68 143,41 143,41 753,49 676,09 24% 27% 19% 21%
MUNIC. CURITIBA 1324,00  - 42,70 42,70 1366,70 - 3% - 3% -
MUNIC. COLOMBO 575,59  - 24,04  - 599,63 - 4% - 4% -
MUNIC. S.J. PINHAIS 919,46  - 185,06  - 1104,52 - 20% - 17% -

SÃO PAULO - S.PAULO
ESTADUAIS 620,77 555,18 - - - - - - - -
MUNICIPAIS 1316,68 1554,96 - - - - - - - -

SÃO PAULO-CAMPINAS
MUNICIPAIS 946,36 1126,24 79,77 79,77 1026,13 1206,01 8% 7% 8% 7%

ESTADO - AUM
CUSTO MÉDIO POR ALUNO POR ANO (em R$) Participação do Custo Indireto  (em %)

CUSTO DIRETO MÉDIO CUSTO INDIRETO CUSTO MÉDIO TOTAL C.INDIR./ C.DIRETO C.INDIRETO / C. TOTAL
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Alem das diferenças de valor entre as redes estaduais, cabe observar a maior 

variabilidade do custo das redes municipais, em função das acentuadas diferenças salariais, 

de carga docente e de estrutura nas distintas unidades escolares pesquisadas em cada 

município.  

Por outro lado, a comparação das estruturas de custo em porcentagem mostra que 

existe relativa semelhança no peso proporcional das diversas contas, destacando-se os 

salários (com encargos sociais)  que representam cerca de 85% deste custo, oscilando nas 

diferentes regiões pesquisadas entre 79,84% e 90,18%.  As contas de água, luz e telefone, 

tiveram, no conjunto estudado, uma participação relativa de cerca de 3% no custo-aluno. A  

participação do custo da depreciação no custo-aluno, oscilou entre 4% e 8% nas unidades 

pesquisadas e as despesas com materiais, de consumo e permanente, apresentaram 

participação relativa oscilando de  2% a 6% do custo-aluno . 

Quanto ao Custo indireto do aluno, o levantamento efetuado não permite 

generalizações dada a grande variação dos valores encontrados, oscilando seu peso no custo 

total médio por aluno de 2 a 29%, sendo mais frequente uma participação do custo indireto 

em torno de 10% do custo total. Ressalte-se que esta apuração deverá ser objeto de 

levantamentos mais detalhados.  
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