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1 INTRODUÇÃO 

 

Grande parte das melhorias feitas na educação ocorre por meio de alocação de 

recursos (OLIVEIRA, 2009), o que acaba por fazer do financiamento uma parte estruturante 

na implementação de políticas públicas que visam a universalização e a qualidade do ensino 

(BRASIL, 2013). 

Logo, pela importância do financiamento da educação, o seu estudo torna-se 

imprescindível, por ser um meio de acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos públicos 

destinados à execução de políticas públicas e de dar transparência no uso de recursos 

públicos, agindo, desse modo, na prevenção da corrupção e no fortalecimento da cidadania 

(BRASIL, 2015). 

Neste sentido, a necessidade de se conhecer o custo educacional fica explícita, já que 

auxilia a administração pública, principalmente na tomada de decisão sobre alocação e 

planejamento (ALVES, 2012), além disso, tem sua importância reforçada pelo fato da 

qualidade da educação estar estabelecida na Constituição Federal de 1988 (CF) e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que mencionam a necessidade de adotar um 

padrão de qualidade, que deve ser baseado no cálculo do custo mínimo por aluno (BRASIL, 

1988; BRASIL, 1996), o que faz com que o valor do custo-aluno ano, por estar diretamente 

relacionado à quantidade e variedade de insumos indispensáveis (GOUVEIA et al., 2006), 

seja um possível indicador do financiamento da oferta educacional em condições de 

qualidade.   

No Brasil, os estudos sobre custo educacional começaram a ser realizados na década 

de 1970 em uma perspectiva econômica ortodoxa. Todavia, a partir da década de 1980 tem 
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 Este trabalho foi elaborado no âmbito do projeto de pesquisa “Simulador de Custo-Aluno-Qualidade 

(SimCAQ):  ferramenta para Planejamento de Sistemas Públicos de Educação Básica em Condições de 
Qualidade” que está sendo realizado pelo Núcleo de Políticas Educacionais da Universidade Federal do Paraná 
(NuPE/UFPR) com financiamento da SASE/MEC. 
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surgido estudos com uma abordagem teórica mais abrangente em uma perspectiva que 

contempla a necessidade de fornecer informações para subsidiar as políticas educacionais 

(VERHINE, 2006).  

Algumas características comuns entre estes estudos foram observadas por Alves 

(2012), entre elas estão: (a) a motivação pela qual as pesquisas foram realizadas, gerada pela 

necessidade de apurar custos para subsidiar a administração das redes, já que as secretarias de 

educação não possuem nenhuma sistemática de geração de informação de custos; (b) a grande 

disparidade dos custos praticados entre as regiões do país, entre as redes públicas de um 

mesmo estado ou cidade, ou, ainda, entre as escolas de uma mesma rede de ensino; (c) a 

dificuldade em conseguir informação, o que gera certa subjetividade nos valores atribuídos a 

muitos itens de custos e a simplificação dos modelos de apuração; e por fim a estratégia 

metodológica adotada para estimar o custo real das escolas.   

O conceito de custo real tem origem na contabilidade com objetivo de aferir o custo 

dos produtos e serviços vendidos pelas empresas. O custo deve considerar todos os recursos 

relacionados ao processo de produção, tais como: tecnologia, mão-de-obra, matéria-prima 

e/ou insumos utilizados, etc. É o tipo de custo normalmente usado em análises de custeio e em 

estudos sobre custos, já que se desenvolve em ambientes contábeis e, portanto se torna 

adequado para os resultados fiscais, já que se trata dos valores de fato gastos para a fabricação 

do produto final (SILVA, 1999).  

Já o custo padrão é entendido como custo ideal de produção de um bem ou serviço. 

Seria o valor conseguido com o uso dos melhores materiais, com a mão-de-obra mais 

eficiente, com 100% da capacidade da empresa, e seria estimado em estudos minuciosos 

baseados na experiência do funcionário mais bem habilitado, porém sem considerar as 

oscilações do dia nem os acontecimentos inesperados que encarecem o produto final, trata-se, 

portanto, de um custo pretendido (MARTINS et al., 1980). Este tipo de custo permite a 

comparação com os custos reais, fazendo da análise de custos uma importante ferramenta de 

gestão para facilitar o controle social dos gastos e para prevenir disparidades não justificáveis 

no financiamento da educação (ALVES, 2012).  

Tendo em vista o que foi apresentado, o presente trabalho tem o objetivo de estimar 

o custo-aluno real em escolas municipais de Curitiba e com isso analisar possíveis 

disparidades entre os valores praticados. As fontes de dados utilizadas para o cálculo foram o 

Censo Escolar e a Folha de Pagamentos do Município de Curitiba, ambas no de 2013, que 

totalizaram, ao serem cruzadas, 379 casos válidos. O fato de se trabalhar com a folha de 

pagamento traz mais fidedignidade ao estudo, já que se trata do que realmente é pago aos 
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profissionais, uma vez que a maioria dos bancos que contem este tipo de informação traz 

apenas a autodeclaração da remuneração.  

Com o número de matrículas por escolas, retirado do Censo Escolar, e o valor total 

por escola destinado aos profissionais de educação, retirado da Folha de Pagamento, obter-se-

á uma razão por escola do montante referente à remuneração, que aqui será chamada de custo-

aluno real. A análise dos valores será feita utilizando gráficos e medidas estatísticas de 

descrição e dispersão.  

Uma observação importante a ser feita é que a pesquisa tem a limitação de trabalhar 

com o valor destinado ao pagamento de pessoal, primeiro por se tratar do componente 

majoritário do custo-aluno, como constatado na pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2006, onde os salários dos 

professores constituíam 59% do custo total e os salários dos trabalhadores em educação 

representaram 84% do conjunto (VERHINE, 2006), o que faz a parcela referente à 

remuneração ser uma boa estimativa do custo-aluno, e também pela dificuldade em conseguir 

informação junto às escolas, como já mencionado anteriormente. Logo os resultados obtidos 

aqui são na verdade uma estimativa aproximada do custo-aluno real.    

Outra observação a ser feita é que a Folha de Pagamento traz o pagamento do mês de 

outubro, logo o cálculo apresentado também tem a idéia de mês, e tem o intuito de comparar 

as escolas no que se refere ao montante alocado pelo pagamento dos profissionais que lá 

atuam, já que a diferença entre os custos denuncia, em grande medida, a desigualdade nas 

condições de oferta de ensino expressas pelos insumos e o nível de formação dos professores 

das escolas brasileiras (ALVES, 2012). Nos Estados Unidos, a disparidade do custo-aluno 

entre escolas é objeto de investigação e disputas judiciais. Porém lá, ao se saber que uma 

escola de um mesmo distrito recebe valor por aluno superior, dá o direito as demais de 

solicitar na justiça uma reestruturação das finanças, acusando o sistema pelas desigualdades 

que produzem ou pela inadequação da educação em escolas de comunidades pobres 

(EILERAAS, 1991; ENRICH, 1995). No Brasil, o custo-aluno real ainda não é considerado 

um indicador essencial para o controle governamental e social dos recursos financeiros 

efetivamente aplicados em cada escola pública. 

 

2 RESULTADOS  

 

A TABELA 1 apresenta os resultados do cálculo realizado da razão entre o gasto 

total com pessoal e o total de matrículas da escola, lembrando que este gasto é relativo ao mês 
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de outubro do ano de 2013 e refere-se ao número de 379 unidades escolares Municipais de 

Curitiba. 

  

TABELA 1 - ANÁLISE DESCRITIVA DO CUSTO-ALUNO 

Estatísticas  Custo-aluno em R$ 

Média 631,92 

Mediana 594,17 

Desvio-padrão 251,82 

Variância 63.413,15 

Mínimo 312,31 

Máximo 3.195,96 

1º Quartil 512,99 

3º Quartil 688,59 

9º Decil 810,78 

Total dos gastos (A) 81.903.220,50 

Total de matrículas (B) 143.627 

Razão A/B 570,25 
Fonte: Censo escolar e Folha de pagamento Municipal de 
Curitiba de 2013. Dados calculados pelo autor. 

 

Com estes resultados é possível ver uma grande variância entre as escolas. Os 

valores mínimos e máximos (R$312,31 e 3.195,96, respectivamente), apesar se não serem tão 

frequentes, são muito distantes, ou seja, há escolas com custo-aluno mais de 10 vezes o valor 

de outras. Os quartis e decis mostram a distribuição dos valores, ou seja, em 25% das escolas 

o valor do custo-aluno é de até R$512,99 (quartil 1), enquanto que outras escolas, 

correspondentes à outros 25% das unidades (quartil 3), tem valor 34% a mais sob o primeiro 

grupo (R$688,59), confirmando assim a variância dos valores. O 9º decil nos diz que 10% das 

escolas tiveram seu custo-aluno maior que R$810,78, ou seja, receberam aproximadamente 

28% a mais que média das escolas. Se a distribuição do montante total do gasto realizado com 

pagamento de pessoal (Total dos gastos (A)) fosse realizada entre todos os alunos (Total de 

matrículas (B)) igualmente, teríamos o valor de R$570,25 por aluno (Razão A/B) ao invés dos 

R$631,92 (média). Apesar da média parecer mais atrativa, por ser bem maior que a Razão de 

A/B, este tipo de medida é adequada quando a variância é pequena, ou seja, a média é maior, 

mas a distribuição destes valores é muito desigual, há escolas que recebem muito mais e 

outras que recebem muito menos que estes valores.  

A Figura 1 é um gráfico de pontos, onde cada escola é representada por um ponto. 

Com ele é possível confirmar a diferença existente do custo-aluno entre as escolas e todas as 

medidas mostradas na TABELA 1. Além disso, é possível perceber que há três escolas 
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extremamente distantes das demais, com valores muito acima da média. Estas três escolas são 

unidades que ofertam educação especial, porém mesmo entre elas há uma diferença de até R$ 

610,76.  

 

 
Figura 1: Gráfico de pontos do custo-aluno 2013 nas escolas municipais de Curitiba. 

 

Retirando as três escolas de Educação Especial da população estudada, por 

considerá-las outliers, já que estão bem distantes das demais, tem-se resultados ainda muito 

desiguais entre as escolas, apesar da distância ter diminuído consideravelmente. Há escolas 

com valor em torno de 4,5 vezes o custo-aluno de outras, o que equivale a R$ 1.112,66. A 

variância entre as escolas diminuiu, mas continuou alta. Os resultados podem ser observados 

em detalhes na TABELA 2.  

 

TABELA 2 - ANÁLISE DESCRITIVA DO CUSTO-ALUNO  
                      SEM OS TRÊS OUTLIERS 
Estatísticas  Custo-aluno em R$ 

Média 614,32 

Mediana 591,68 

Desvio-padrão 155,47 

Variância 24.172,12 

Mínimo 312,31 

Máximo 1.424,97 

1º Quartil 512,81 

3º Quartil 687,12 

9º Decil 805,31 

Total dos gastos (A) 79.747.021,02 

Total de matrículas (B) 142.875,00 

Razão A/B 558,16 

Fonte: Censo escolar e Folha de pagamento Municipal de 
Curitiba de 2013. Dados calculados pelo autor. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Estudar o financiamento de qualquer serviço público é fundamental para o controle 

social, fiscalizar e acompanhar as políticas faz com que haja evidências para a exigibilidade e 

disputa de interesses da sociedade, que podem guiar futuras ações que atendam melhor a 

população. Logo, estudar o financiamento da educação é de extrema importância já que 

atende um grande número de brasileiros e por ser um elemento de formação e de 

transformação.  

Neste sentido, a Folha de pagamento é uma fonte muito rica que pode trazer 

elementos para entender como o financiamento e a distribuição de recursos realmente 

acontecem. E como o pagamento de pessoal constitui a maior parte do custo educacional, este 

tipo de informação pode ser um bom panorama de como as coisas são na prática.  

Os resultados obtidos das análises aqui feitas mostraram que a distribuição dos 

recursos, no que se refere à parcela destinada ao pagamento de remuneração dos profissionais 

de educação, é muito desigual entre as escolas, chegando a até 10 vezes o custo-aluno de 

outras, e que mesmo retirando três escolas da análise, por serem da modalidade especial e por 

estarem muito distante das demais, os valores se mantêm muito desiguais, chegando a 

diferença de R$ 1.112,66.  

Considerando estudos já realizados, e os resultados deste, tem-se que a diferença 

entre os custos pode significar uma possível desigualdade nas condições de oferta de ensino e 

nível de formação dos professores em escolas de um mesmo município e de mesma rede. 

Disto, ficam duas reflexões, o que causa esta diferença entre os valores investidos, e que 

medidas poderiam ser tomadas para que o sistema não reproduza ou reforce desigualdades. 

Assuntos estes para próximos estudos.  
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