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Neste artigo apresentam-se os resultados de pesquisa realizada em um grande 

município de Brasil sobre o custo-aluno da sua rede escolar de ensino fundamental (1ª. A 
4ª. Série e 5ª. a 8ª. Série). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece 
que o ensino fundamental é de alçada dos municípios. Como a rede de ensino 
fundamental era em sua grande maioria gerida pelos estados, para tornar viável a 
municipalização do ensino fundamental, o Governo Federal criou um fundo que repassa 
recursos para a educação entre União, Estados e municípios, de acordo com o número 
de alunos. Os municípios que aderem ao processo de municipalização passam a receber 
recursos deste fundo. Para os municípios é relevante conhecer o custo-aluno de suas 
próprias unidades escolares para tomar a decisão de aderir ou não a municipalização do 
ensino fundamental, e no caso de ter aderido para comparar os valores decorrentes de 
sua gestão com os valores que são repassados pelo fundo.  

Adicionalmente, a pesquisa procurou responder a seguinte questão: há vantagens 
de custo, caso seja adotado um modelo que privilegie unidades escolares de maior 
porte? Ou seja, há diminuição do custo por aluno na medida em que aumenta o porte da 
unidade escolar?. Os resultados da pesquisa mostram que os ganhos obtidos com o 
aumento do porte são marginais, é que seria muito mais produtivo, para controlar o custo 
por aluno, a definição, por parte da Secretaria Municipal de Educação de alguns 
parâmetros de gestão para as unidades escolares. 

 
 



1. Introdução1 
 
 
Em dois artigos anteriores (Bacic e Carpintéro, 1999 e Carpintéro e Bacic, 2001) 

apresentamos os aspectos metodológicos para pesquisar o custo-aluno no ensino 
fundamental público e os resultados obtidos numa amostra de 103 escolas de 6 estados 
de Brasil. Nesses artigos 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 Lei que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) indica 
em seu Art. 74 a necessidade que as distintas esferas do governo determinem o custo 
por aluno que permita atingir um padrão de qualidade de ensino “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”. 

A mesma LDB estabelece que o ensino fundamental é de alçada dos municípios, 
seguindo neste sentido a Constituição Federal, que determina no parágrafo 2.º do artigo 
211: "Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar." 

Como a rede de ensino fundamental era em sua grande maioria gerida pelos 
estados, para tornar viável a municipalização, foi criado o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que é 
um fundo do governo federal que redistribui recursos para a educação entre União, 
Estados e municípios, de acordo com o número de alunos. O Fundef permite que a 
transferência de responsabilidades pelo ensino básico seja acompanhada por 
transferência de recursos. O fundo é constituído por 15% da arrecadação total de 
Estados e municípios e destina-se exclusivamente a custear o ensino fundamental. Os 
municípios que aderem ao processo de municipalização passam a receber recursos 
deste fundo. 

A criação do Fundef, foi justificada, como aponta Negri (1997), como uma 
“minireforma” tributária, introduzindo nos critérios de partilha e de transferência de parte 
dos recursos de impostos uma variável educacional – o número de alunos, equalizando o 
valor a ser aplicado por aluno, no âmbito da Unidade da federação. Essa variável, 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. 

Para os municípios é relevante conhecer o custo-aluno de suas próprias unidades 
escolares para tomar a decisão de aderir ou não a municipalização do ensino 
fundamental, e no caso de ter aderido para comparar os valores decorrentes de sua 
gestão com os valores que são repassados pelo fundo. Adicionalmente, o conhecimento 
do impacto dos distintos fatores que afetam o custo é de utilidade para a gestão. 
Concluir-se que é indiscutível a importância do conhecimento do custo por aluno do 
ensino fundamental para nortear a aplicação de recursos em nível das distintas esferas 
de governo e para possibilitar melhorias na gestão escolar de cada unidade. A obtenção 
de custos menores (sem perda de qualidade educacional) possibilita uma expansão 
maior da rede e abre alternativas para a universalização do ensino fundamental. 

Uma questão importante que se coloca é a seguinte: é possível otimizar o custo 
por aluno a partir do aproveitamento de eventuais economias de escala? Ou seja, há 
diminuição do custo por aluno na medida em que aumenta o porte da unidade escolar 
(UE)?. Caso a resposta seja positiva, isto significa que os gestores das distintas esferas 
de governo devem outorgar prioridade à expansão de seus sistemas educacionais por 
                                                 
1 Ao professor José Newton C. Carpintéro, in memorian, que seguramente teria sido co-autor deste trabalho. 
 



meio da construção de UEs de grande porte. Desta maneira poderiam minimizar o custo, 
obtendo maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.  

Neste trabalho apresentamos os dados obtidos sobre o custo-aluno de 40 UEs de 
um importante município do Brasil, que está avaliando os resultados da municipalização 
de parte da rede escolar instalada em sua região de governo. 

 
 
 

2. Metodologia 
 
 
A rede de ensino fundamental do município é composta de 415 escolas onde são 

atendidos 638.264 alunos que comparecem ao ensino fundamental.Para poder verificar a 
importância dos fatores de escala, as UEs forma dividas em 3 grupos, segundo tamanho 
médio. No grupo 1 estão as escolas de menor tamanho médio, no grupo 3 as de maior 
tamanho médio e no grupo 2 as de tamanho intermediário. Foram sorteadas para a 
pesquisa 10% das escolas de cada grupo (Escolas Municipais de Ensino Fundamental – 
EMEFs).Os dados aparecem na tabela 1. 

 
Tabela 1- Universo estudado e definição da amostra 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 

 
A coleta dos dados seguiu o Plano de Contas que é explicitado na tabela 2. Dado 

que o sistema de informação contábil da Prefeitura não possibilita obter o custo de cada 
UE, pois os dados encontram-se dispersos entre diversos departamentos, foi preciso 
visitar cada UE, levantando o máximo possível de informações físicas e financeiras (p. ex 
nome dos docentes, carga horária, salário, número de refeições servidas e tipo de 
refeições, equipamentos existentes na UE, número de alunos que recebem auxílio 
transporte, valor das contas de água, luz e telefone, área construída da escola). 
Posteriores visitas aos respectivos departamentos da Prefeitura possibilitaram completar 
as informações. O processo de visitas às UEs e aos departamentos da Prefeitura ocorreu 
entre novembro de 2002 e março de 2003. 

Os dados levantados foram coletados em planilhas de cálculo. Foram efetuadas 
várias revisões de consistência, visitando a UE novamente quando os dados inicialmente 
informados pareciam divergir do restante das escolas. Cada item do custo-aluno de cada 
escola foi comparado com o mesmo item das outras escolas, estudando as variações 
significativas (que foram definidas como média ± 2D). Um programa desenvolvido na 
planilha de cálculo separava os valores correspondentes a 1ª a 4ª. Série daqueles 
correspondentes à 5ª a 8ª. Série, procedia ao cálculo dos valores de custo anuais e 
determinava o custo-aluno. 

 



Tabela 2. Plano de Contas 

 
Fonte: manual de elaboração da pesquisa 

 
 
 



2. Resultados da pesquisa 
 

A continuação apresentam-se os resultados obtidos com a pesquisa de 
campo. 

 
 
 

2.1. Descrição da amostra 
 
As 40 EMEFs estudadas  em seu conjunto atendiam no ano de 2002, 62.021 

alunos, tal como mostrado na tabela 3. 
 

Tabela 3. Total de alunos e classes das 40 EMEFs pesquisadas 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 

 
Nestas EMEFs trabalhavam 3.288 funcionários, sendo que 2.200 eram docentes 

do Ensino Fundamental: 
 

Tabela 4 Total de funcionários das 40 EMEFs pesquisadas 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 

 
A tabela 5 mostra o custo médio salarial anual por funcionário: 
 

Tabela 5. Custo salarial anual médio por funcionário, com encargos (R$) 
 nas 40 EMEFs pesquisadas 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 



 
As 40 escolas foram responsáveis por um montante anual de custos de R$ 

83.786.283, conforme mostra a tabela 6. 
 

Tabela 6. Custos totais anuais das 40 EMEFs pesquisadas 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

 
Observa-se que o custo salarial responde por quase 77¨% do custo total e que as 

despesas de alimentação e transporte por quase 14%. Os diretores informaram ainda 
que houve insuficiência de recursos para gastos que seriam necessários, num montante 
equivalente a 0,47% do custo total. 

 
 
 



2.2 O custo-aluno das EMEFs 
 
 
A tabela 7 apresenta os dados de custo-aluno das 40 EMEFs pesquisadas. 

Todas, menos a EMEF 1 oferecem da 1ª. a 8ª Série do ensino fundamental. A EMEF 1 
oferece unicamente ensino de 1ª a 4ª. Série. 

 
Tabela 7. Custo-aluno por ano por EMEF –ano 2002 (R$) 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

Os dados mostram uma significativa amplitude, indo de um mínimo de R$ 750,13 
a um máximo de R$ 3.640,46 no caso da 1ª. a 4ª. Série e de R$ 872,11 a 3.351,09 para a 
5ª. a 8ª Série. A explicação deste fato é simples: não há sistemática de gestão de custos 
nas UEs. A direção não administra para atingir um determinado padrão de custo-aluno. O 
custo-aluno acaba sendo resultante de um conjunto de fatores não controlados (e 
também não controláveis) pela direção. 

A tabela 8 mostra a estrutura média do custo aluno por série 
 

Tabela 8-  Estrutura do custo-aluno (%) -  Média 1ª. a 4ª. Série e 5ª. a 8ª. Série 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

Observa-se que a estrutura de custo-aluno reflete de forma próxima a estrutura de 
custo total, com os salários representando em torno de 77% do custo-aluno e as 
despesas de alimentação e transporte 14%. 



2.3. Custo-aluno por grupo 
 
 
Para estudar a eventual ocorrência de economias de escala serão analisados os 

custos médios dos 3 grupos. O grupo 1 aglutina as unidades de menor tamanho médio e 
o grupo 3 as de maior tamanho. O grupo 2 concentra as de tamanho intermediário. 

Para determinar uma média representativa é recomendável excluir valores 
atípicos. A análise do gráfico 1 mostra que a EMEF 5 apresenta um comportamento 
atípico, tanto no resultado do custo-aluno da 1ª. a  4ª Série , como no caso da 5ª. a 8ª 
Série.  

 
Gráfico 1 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

 
Por esta razão esta EMEF foi retirada do cálculo das médias, dado que sua 

manutenção tenderia a superestimar os valores médios. Uma análise dos fatores 
causadores de esse custo maior, mostrou que nessa EMEF há uma concentração de 
docentes  com salários superiores á média das outras unidades escolares estudadas. A 
atipicidade deste fato recomenda retirar esta escola do cálculo do custo médio. 

O custo médio por aluno encontrado é o seguinte: 
 

Tabela 9 – Custo por aluno ano (R$) 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 

 
 



Observa-se que o grupo 1 mostra um custo médio menor que aquele dos outros 
dois grupos, tanto para 1ª a 4ª Série como para a 5ª. A 8ª. Série. Este resultado contradiz 
a hipótese inicial sobre eventuais ganhos de escala, dado que o esperado seria um 
custo-aluno decrescente com o aumento do porte. Porem, antes de concluir pela 
inexistência de ganhos de escala é preciso analisar com mais cuidado os dados, 
estudando os componentes que formam o custo médio. 

A tabela 10 mostra o custo-aluno por ano em R$  da 1ª a 4ª.Série, desdobrado em 
seus diversos elementos: 

 
Tabela 10 - Custo por aluno ano (R$) 1a. a 4a. Série 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

 



A tabela 11 mostra a estrutura do custo-aluno da 1ª. a 4ª. Série: 
 

Tabela 11 - Estrutura do custo aluno (em %) 1a. a 4a. Série 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 
 

 
Observa-se um custo oscilante no referente a parcela de salários de Pessoal com 

Atividade em sala de aula e uma tendência decrescente, com o aumento do porte da 
parcela salarial do Pessoal sem Atividade em Sala de Aula. As Despesas também têm 
um comportamento decrescente com o aumento do tamanho. Os outros custos não 
parecem ter qualquer relação com o tamanho. 

A tabela 12 mostra o custo-aluno por ano em R$ da 5ª. a 8ª. Série 



Tabela 12 –Custo por aluno ano (R$) 5a. a 8a. Série 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

 
A tabela 13 mostra a estrutura do custo aluno (em %)-  5a. a 8a. Série: 



Tabela 13 - Estrutura do custo aluno (em %)-  5a. a 8a. Série 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 
 

O comportamento dos custos é igual àquele que foi apontado no caso da análise 
da 1ª a 4ª. Série. 

 



2.4. Custos médios e ganhos de escala 
 
Um fator esperado é a existência de ganhos de escala na medida em que a 

escola cresce. Isto levaria a um custo-aluno menor na medida em que cresce o tamanho 
da unidade escolar. Tal como visto na tabela 9 este fator não foi verificado.  

Uma análise das contas que compõem o custo, observando a possibilidade de 
ganhos de escala, mostra que esta possibilidade não é significativa. A maioria dos custos 
é direcionada pela quantidade de alunos. Assim, os custos com Salários do Pessoal com 
atividades em sala de aula, com Contas, com Material de Consumo e com Alimentação e 
Transporte são proporcionais ao número de alunos. É possível ter algum ganho de escala 
no caso dos custos com Salários com Pessoal sem Atividade em Aula e nas Despesas, 
especialmente nos gastos com Material Permanente. No caso das Depreciações é 
duvidosa a existência de ganhos de escala, dado que os custos com Computadores e 
Mobiliário respondem mais ao número total de alunos que a infra-estrutura física da 
escola (há uma tendência a proporcionalidade: para cada grupo de x alunos 1 
computador). A Depreciação do Prédio poderia mostrar algum ganho por escala. Mais 
nesse caso depende da demanda pelo uso escolar da unidade, que é função de variáveis 
locacionais e demográficas.  

Em conclusão, há possibilidade mais clara de obter ganhos de escala ocorre 
sobre os custos de Salários com Pessoal sem Atividade em Aula e nos gastos com 
Material Permanente Estes custos, segundo a tabela 6 correspondem a 23,60% e 1,41% 
do custo total respectivamente. No caso do pessoal que desempenha atividade em sala 
de aula (correspondente a 53,35% do custo total, segundo a tabela 6), não é possível 
obter esses ganhos dado que a alocação é por sala de aula. Cabe observar que os 
resultados obtidos são semelhantes aos apresentados em Bacic e Carpintéro, 2001, onde 
foram analisados os dados de 103 escolas localizadas em 6 Estados do Brasil). 

Se consideramos que em uma parcela de 23,60% do custo (Salários do Pessoal 
sem atividade em aula) é possível obter algum ganho de escala, cabe analisar a razão 
pelo qual isto não foi verificado nos resultados encontrados (o caso da parcela de 
Material Permanente não será analisada por não ser significativa). 

Para fazer esta análise, é necessário levantar algumas variáveis médias por 
grupo, que são mostradas na tabela 14. Na análise é preciso separar os efeitos 
aleatórios, os efeitos do valor médio dos salários e os efeitos de escala.  

Conforme a tabela 14 a relação média funcionário/aluno é de 16,12, sendo 23,92 
alunos por docente, com atividade em sala de aula e 58,26 alunos por funcionários sem 
atividade em sala de aula.. 

Observa-se claramente o impacto dos ganhos de escala no caso da relação Total 
alunos/Funcionários sem Atividade em Aula, que é crescente com o aumento do tamanho 
médio da unidade escolar. Porem o ganho não é tão significativo como para produzir 
impactos notáveis no custo-aluno com o aumento do porte.  

As variações na relação professor/aluno (Total alunos Fundamental/Pessoal com 
Atividade em Aula) devem ser entendidas como aleatórias, dado que independem da 
escala e refletem alocações docentes por sala de aula. 

O salário médio por funcionário, por grupo é diferente. Este fator reflete 
composições diferenciadas de pessoal, seja por antiguidade, seja por enquadramento 
funcional. O salário médio por funcionário do grupo 1 é o menor dos 3 grupos, tanto no 
caso do Pessoal com Atividade em Aula, como no caso do Pessoal sem Atividade em 
Aula. 

 
 
 



Tabela 14. Valores médios por unidade escolar (UE) 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 
 

A tabela 15 quantifica (em R$) o potencial de ganho de escala por aluno e por 
ano, para o caso da conta Pessoal sem Atividade em Aula, tomando como base o salário 
médio. 

 
Tabela 15 -Diminuição média do custo-aluno por ano de Pessoal sem Atividade em 
Aula com o aumento do tamanho da unidade escolar (R$) 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

 
Observa-se que o  maior ganho esperado é de R$ 48,26 por aluno por ano, o que 

representa 3% do custo-aluno ano anual.  
Outros fatores, tais como diferenças salariais ou variações aleatórias podem 

encobrir o potencial de ganhos de escala. Conforme tabela 14 há diferenças no salário 
médio por grupo. A tabela 16 mostra este diferencial em relação a média: 

 
Tabela 16 - Diferencial de salário médio 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

 



Observa-se que o salário médio por pessoa ocupada nas unidades escolares do 
grupo 1 é 92% da média para quem desempenha atividade em aula e de 98% da média 
para quem não desempenha atividade em sala de aula. Já as unidades escolares do 
grupo 3 apresentam salários médios superiores em 10% e 11% á media geral. 

Para eliminar o efeito da diferença salarial pode-se corrigir o valor da parcela de 
custo salarial por aluno pelo multiplicador correspondente, igualando assim, o valor 
salarial nos três grupos. O procedimento aparece é evidenciado na tabela 17, que toma 
como base os dados de custo-aluno apresentados nas tabelas 10 e 12 e corrige o valor 
das parcelas salariais com os dados que surgem da tabela 16. 

 
 
Tabela 17 - Decomposição do custo por aluno (R$) entre salários e outros custos e 
correção dos salários em função do diferencial 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

 
Realizando a substituição do valor dos salários pelos valores corrigidos, obtém-se 

o custo-aluno ano com valores médios salariais semelhantes por funcionário e por grupo. 
O custo-aluno tende a diminuir as diferenças médias por grupo conforme a tabela 18 

 
Tabela 18- Custo por aluno ano (R$) ajustadas as diferenças de salarial 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

 
Comparando com os valores originais de custo-aluno (tabela 9) observa-se que o 

custo-aluno teve o seguinte comportamento: grupo 1: aumento de  5%, grupo 2: 
diminuição de quase 8% e grupo 3 aumento de 3%. Porem, ainda o valor de custo-aluno 
do grupo 1 continua inferior para a maior parte dos casos, comparativamente aos outros 
dois grupos. Neste caso, deve estar se observando o efeito de variações aleatórias. 

Assumindo que as diferenças no custo-aluno correspondentes ao Pessoal que 
desenvolve Atividades em Aula e a parcela de custos não salariais, sejam devidas a 
variações aleatórias (não devidas a fatores de escala) e desconsiderando o caso das 
Despesas com Material Permanente por ser pouco representativo, pode-se obter um 
custo-aluno normalizado. Para tanto, a parcela do custo-aluno correspondente ao Salário 
do Pessoal que desenvolve Atividade em Aula de cada grupo é substituída pela parcela 
do custo-médio geral salarial de Pessoal que desenvolve atividade em aula. Igualmente, 
procedimento é adotado no caso dos demais custos não salariais. 



O resultado obtido pode ser visto na tabela 19, que mostra o custo-aluno 
normalizado. 

 
Tabela 19 - Custo por aluno ano (R$) normalizado 

 
Fonte: dados da pesquisa de campo 
 

 
Neste quadro é possível observar o efeito, que é relativamente pequeno, dos 

ganhos de escala. No caso das unidades escolares de maior tamanho médio (grupo 3) é 
possível obter um ganho de 2,5% sobre o custo médio para a 1ª a 4ª. Série e de 1,9% no 
caso da 5ª a 8ª. Série. O ganho é de 6,5% e 4,6% se a comparação toma como base as 
unidades de menor tamanho médio (grupo 1). 

 
 
 

3 Conclusão 
 
 
Os resultados da pesquisa, serviram para informar a Secretaria Municipal de 

Educação sobre qual o custo-aluno médio da rede, de forma a que os valores levantados 
possam ser comparados com os repasses do Fundef. Respondem também a questão 
sobre a oportunidade de desenvolver UEs de tamanho maior para obter ganhos de 
escala. Neste aspecto a resposta é clara, não é possível observar vantagens absolutas 
de custo em favor das UEs de maior porte. Os ganhos de custo obtidos são marginais. 
Não há evidencias que indiquem a conveniência de estender a rede de UEs de grande 
porte para diminuir o custo por aluno. Neste aspecto pode ser mais produtivo melhorar as 
práticas de gestão das UEs que apostar no aumento do porte para obter ganhos de 
custo. 

A pesquisa realizada apontou sensíveis variações do custo-aluno entre unidades 
escolares da mesma rede. Deve-se considerar que as escolas não são gerenciadas com 
o objetivo de atingir um determinado padrão de custo-aluno. A administração de cada 
escola responde a demanda social por serviços educacionais em determinada região 
geográfica, seguindo critérios gerais determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação. A preocupação da direção de cada UE é com o atendimento educacional e 
não com a gestão dos custos. A direção não controla o valor dos salários dos docentes e 
funcionários que fazem parte de sua unidade. Também, não tem controle de parâmetros 
que possibilitem uma alocação ótima da relação professor/aluno, dado que o docente é 
designado para a escola, considerando fatores históricos de demanda, que não são 
necessariamente válidos para o momento presente. 

A direção de cada UE tem sérias restrições para controlar os diversos fatores que 
determinam o custo-aluno de sua unidade específica. Segundo a perspectiva do controle 
estatístico de processo, trata-se de um processo no qual as causas especiais são 
importantes e de difícil eliminação. Isto na significa que a direção não possa tomar 
medidas para “melhorar” os resultados, procurando, dentro de suas restrições, otimizar 
alocações, diminuir desperdícios, etc. Mais como na há exigência nem preocupação com 
estes aspectos por parte da Secretaria Municipal de Educação, estas ações não fazem 
parte da rotina dos diretores das UEs.  



Isto não significa que seja impossível gerenciar o custo-aluno. Mais para tanto, é 
necessário que a Secretaria Municipal de Educação, inicie um projeto específico, 
oferecendo treinamento sobre gestão de custos aos diretores, definindo sua esfera de 
autonomia e determinando uma faixa de custo-aluno alvo. 
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