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RESUMO. Este trabalho procura analisar o desempenho das escolas de ensino fundamental 
e médio do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí - Paraná. A avaliação será feita via 
DEA (Data Envelopment Analysis). As variáveis, classificadas em dois grupos (insumos e 
produtos), foram extraídas de questionários aplicados diretamente nas escolas e de dados 
registrados no site Dia-a-dia Educação. Inicialmente, mediu-se o grau de relacionamento 
entre os dois grupos de variáveis, indicando que, na média, os insumos conseguem explicar, 
aproximadamente, 37% dos resultados das escolas de ensino fundamental e 51% dos 
resultados de ensino médio (produtos). Calculadas as eficiências, considerando o modelo 
DEA CCR, tem-se que, aproximadamente, 55% das escolas estão funcionando com 
eficiência, com um escore médio de 0,965. Os resultados são um indicativo de possíveis 
falhas relacionadas à gestão e oferecem subsídios aos Diretores das Escolas nas tomadas de 
decisões e ao poder público no direcionamento de recursos e esforços para que as escolas 
ineficientes funcionem eficientemente.  
Palavras-chave: Data Envelopment Analysis, correlação canônica, educação. 

ABSTRACT. Evaluation of the performance of public schools through Data 

Envelopment Analysis. This work intends to analyze the performance of the primary and 
secondary schools comprising the Regional Education Center from Paranavaí-Pr. The 
evaluation will be carried out employing DEA (Data Envelopment Analysis). The variables, 
which were classified into two groups (input and output), were extracted from surveys 
applied directly in the schools and from data recorded in the website Dia a dia da educação. 
Initially, the degree of relation between both variable groups was measured, showing that, 
on average, the inputs are able to explain approximately 37% of the results in primary 
education schools and 51% of the results in secondary education schools (output). After 
calculating the efficiencies considering the CCR DEA method, the outcome is that 
approximately 55% of the schools are functioning effectively, with an average score of 0.965. 
The results are indication of possible flaws related to management, and they aid school 
principals in their decision-making, as well as the government in allocating resources and 
effort so that inefficient schools perform with effectiveness. 
Key words: Data Envelopment Analysis, canonical correlation, education.  

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

A educação pública brasileira passa, no momento, 
por grandes transformações e busca, com base em 
proposta político/pedagógico, melhorar a qualidade 
de ensino. Apesar de toda preocupação com a 
qualidade de ensino, os índices do Sistema de 
Avaliação do Ensino Básico permanecem 
inalterados. Aproximadamente 75% da população é 
classificada como analfabeto funcional (IBOPE, 
2006), ou seja, mal sabe ler e/ou escrever e não 
consegue interpretar textos.  

A necessidade de diagnosticar as causas do baixo 
desempenho das escolas tem levado pesquisadores a 

procurar desenvolver técnicas e métodos para avaliar 
e medir o desempenho das unidades educacionais, 
bem como analisar as influências de fatores sociais e 
econômicos no processo de aprendizagem. Essas 
técnicas servirão de apoio às tomadas de decisões na 
parte pedagógica, buscando alternativas para 
melhoria da qualidade de ensino, e na parte 
administrativa, alocando recursos para melhorar a 
eficiência das instituições. 

Dentre as várias técnicas constantes na 
literatura, destaca-se DEA (Análise Envoltória de 
Dados), desenvolvida por Charnes et al. (1978). 
DEA com suas várias complementações – Medidas 
Completas de Eficiência, modelo FDH – Free 
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Disposal Hull, Restrições aos Pesos, Avaliação 
Cruzada e outros – tem-se mostrado importante 
ferramenta para medir as eficiências das unidades 
educacionais (DMUs). 

DEA é uma ferramenta matemática baseada em 
programação linear que compara certo número de 
DMUs (Decision Making Units) que realizam tarefas 
similares, mas se diferenciam nas quantidades de 
insumos transformados e nas quantidades dos 
produtos gerados. Em suma, os modelos DEA 
identificam as DMUs que, de alguma maneira, são 
ineficientes e indicam origens da ineficiência. 

Outra ferramenta importante para a avaliação do 
desempenho de organizações é a análise estatística. 
Em particular, a análise de correlação canônica, 
ferramenta utilizada neste trabalho, identifica o grau 
de correlação entre as variáveis envolvidas no 
processo de aprendizagem. 

Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis –––– DEA DEA DEA DEA    

Farrell (1957) definiu uma medida de eficiência 
produtiva também chamada de eficiência de custo. A 
medida de Farrell é radial e voltada para consumo 
(orientação consumo), pois visa calcular a máxima 
contração equiproporcional possível de todos os 
insumos sem alterar os níveis de produtos. Nessa 
medida, um índice igual a 1 (um) indica que o plano 
de operação observado é eficiente, pois é impossível 
uma redução equiproporcional de insumos sem 
alterar o nível de produto, enquanto um escore 
menor que 1 indica o grau de ineficiência desse 
plano. A medida de Farrell também pode, pela 
transformação, calcular a máxima expansão 
equiproporcional da produção, mantendo constante 
o nível de insumo, e sendo, então, orientação 
produção. Neste caso, escore igual a 1 indica 
eficiência, enquanto um índice maior que 1 indica 
ineficiência.  

Charnes et al. (1978), operacionalizaram o 
cálculo do índice definido por Farrell, via DEA. 
DEA (Análise por Envoltória de Dados) é uma 
técnica de Pesquisa Operacional que utiliza a 
Programação Linear e tem como objetivo comparar 
unidades independentes (DMUs) no que se refere 
ao seu desempenho operacional. Define-se DMU, 
ou Decision Making Unit, como uma firma, 
departamento, divisão ou unidades administrativas 
ou operacionais cuja eficiência está sendo avaliada. 
Cada DMU é representada por insumos (variáveis 
de entrada) e produtos (variáveis de saídas), e a idéia 
básica é a comparação entre produtos e insumos. 

O modelo DEA passou por várias formulações, 
encontrado na literatura, tais como: medidas de 

eficiências completas, avaliação cruzada (cross 
evaluation), restrições aos pesos (weight Restrictions), 
porém os modelos básicos mais utilizados são: 
modelo CCR (CHARNES et al., 1978), também 
conhecido como modelo CRS (Constante Returns to 
Scale), que considera retornos constate de escala e o 
modelo BCC (BANKER et al., 1984), também 
conhecido como modelo VRS (Variable Returns to 
Scale), que considera retornos variáveis de escala. 

Sejam S DMUs, cada uma consumindo N 
insumos e produzindo M de produtos. Seja xji a 
quantidade de insumo i da j-ésima DMU; yjk  a 
quantidade de produto k da j-ésima DMU. O 
modelo CCR para calcular a eficiência da DMU é 
dado por: 
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Correlação canônicaCorrelação canônicaCorrelação canônicaCorrelação canônica    

A técnica estatística da correlação canônica mede 
o grau de associação (dependência) entre dois 
conjuntos de variáveis. Sejam os conjuntos 

],...,,[  e ],...,,[ 2121 qp yyyxxx , que podem ser 

representados pelos vetores X e Y, de dimensões p e 
q, respectivamente. Então, a correlação canônica 
mede o grau de associação entre os dois vetores de 
forma adequada. 

Na análise de correlação canônica, de início, 
representam-se os vetores como combinações 

lineares, ou seja, por c '
1X e c

'
2 Y, e os valores dos 

coeficientes vetoriais c1 e c2 são tais que a correlação 

entre as combinações lineares c '
1X e c

'
2 Y é 

maximizada. Na correlação canônica, não existe 
distinção entre variável independente e dependente, 
existem apenas dois conjuntos de variáveis em que 
se busca a máxima correlação entre eles. A correlação 
canônica, ainda, mede a existência e a intensidade da 
associação entre os dois grupos de variáveis. O 
aspecto de maximização da técnica representa a 
tentativa de concentrar uma relação de alta dimensão 
entre dois grupos de variáveis, em poucos pares de 
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variáveis canônicas. Então, assumindo os vetores X e 

Y, definidos por X’ = 1 2 3 p[x ,x ,x ,...x ], composto 
por p características e denotado por grupo I, e  
Y’ = 1 2 3 q[y , y , y ,...y ] , composto por outras 

características e denotado por grupo II, e supondo 
que os vetores tenham os parâmetros E (X) = µ1,  
V (X) = Σ1, E (Y) = µ2 e V (Y) = Σ2, a correlação 
canônica é expressa por: 

 

( ) ( )
cov(X,Y)

corr(X,Y)
V X .V Y

= .  

 
É bem conhecido que: 
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e a matriz de covariância cruzada entre os vetores é: 
 

( ) ( ) ( )'

1 2 12cov X,Y   E X . Y   

       

 = − µ − µ = ∑
    

Assim, a correlação entre X e Y depende dos 
coeficientes vetoriais c1 e c2, e deve-se encontrar 
os valores desses coeficientes que maximizam ρ 
(X,Y) com a restrição ' '

1 1 1 2 2 2c c c c∑ = ∑ = 1, 

para que a correlação não dependa da escala dos 
coeficientes. Como primeiro par de variáveis 

canônicas, resulta o par de c.l’s c '
1X e c

'
2 Y os 

quais, tendo variâncias unitárias, maximizarão a 
correlação ρ(X,Y); o segundo par seria obtido da 
mesma forma, entre todas as escolhas não-
correlacionados com a primeira escolha, e assim 
sucessivamente. Portanto, a máxima ρ(X,Y) é 
garantida pelo resultado (JOHNSON; 
WICHERN, 1999), o qual afirma que 
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Material e métodosMaterial e métodosMaterial e métodosMaterial e métodos    

As escolas objeto deste estudo pertencem ao 
NRE de Paranavaí, que é constituído por 21 
municípios e 44 escolas públicas, das quais: 16 
ofertam somente ensino fundamental, sete somente 
o ensino médio e 21 ofertam ensino fundamental e 
médio. Atendem um total de 14.665 alunos do 
ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e 9.277 alunos do 
ensino médio (SEED, 2006)1. 

A realização deste trabalho exigiu que fossem 
aplicados 4.886 questionários para  alunos, 672 para 
professores e 64 questionários para diretores e equipe 
pedagógica das escolas, com o objetivo de levantar 
dados de natureza pedagógica e administrativa. Outra 
fonte de informação foi o site Dia-a-dia Educação. 

Os dados foram tabulados utilizando-se o 
software Sphiny Léxica; os resultados foram 
lançados para o Microsoft Excel, no qual se 
construíram as tabelas e gráficos. Esses dados estão 
tabulados em escalas porcentuais. Por exemplo, 
índices porcentuais de alunos que trabalham para 
ajudar na renda familiar, índices porcentuais de 
alunos que estudam mais de 30 min. por dia, índices 
de aprovação e outros.  

Após as tabulações, a seleção das variáveis mais 
comuns nos trabalhos das escolas e os dados foram 
analisados detalhadamente. Das variáveis 
selecionadas para análise, foram escolhidos seis 
insumos e quatro produtos. 

InsumosInsumosInsumosInsumos    

X(i) Renda média da família; X(ii) Escolaridade dos 
pais; X(iii) Tempo utilizado pelo aluno nos trabalhos 
de casa; X(iv) Frequência dos pais na escola; X(v) 
Índice porcentual de alunos que trabalham para ajudar 
a renda familiar; X(vi) Índice porcentual de alunos que 
não vivem com a mãe e/ou pai. 

ProdutosProdutosProdutosProdutos    

P(i) Índice de aprovação; P(ii) Resultado das 
avaliações ENEM e SAEB; P(iii) Índice de evasão; 
P(iv) Índice de reprovação. 

A metodologia aplicada para obtenção dos 
resultados pode ser destacada em duas etapas: 

- na primeira etapa, foi aplicada a análise de 
correlação canônica para estimar o grau de 
relacionamento entre os insumos e produtos (dois 

                                                 
1 Dados referentes ao ano de 2005. 
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conjuntos de variáveis, representados por vetores). 
Nesta etapa, foram utilizados os softwares Basic 
Statistics e XLSTAT 2007.7; 

- na segunda etapa, foi aplicado o modelo CCR 
orientação produto, que envolve todas as escolas 
públicas de ensino fundamental (5ª/8ª séries) e 
médio do NRE de Paranavaí para determinar o seu 
desempenho. Nesta etapa, foram utilizados os 
softwares DEA-SAED e Siadv2. 

Resultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussão    

AnálisAnálisAnálisAnálise de correlação canônicae de correlação canônicae de correlação canônicae de correlação canônica    

As Tabelas 1 e 2 apresentam os coeficientes das 
quatro variáveis canônicas dos grupos: produtos e 
insumos. 

Tabela 1. Coeficientes canônicos padronizados – Ensino 
fundamental. 

Coeficientes canônicos (pesos) 
var F 1 F2 F 3 F 4 
X(i) 0,487 -0,582 -0,079 0,680 

X (ii) -0,011 -0,013 -0,408 -0,012 

X(iii) -0,200 0,654 0,707 0,312 

X (iv) -0,195 0,213 0,104 0,375 

X (v) -0,154 -0,043 -1,074 0,309 

X (vi) 0,697 0,677 0,337 0,171 

P(i) 0,961 -0,371 -0,751 -0,635 
P(ii) 0,546 0,446 0,721 -0,551 

P (iii) 
-0,081 -0,399 -0,026 -1,099 

P (iv) 
0,6011 -1,199 -0,266 0,127 

 

Tabela 2. Coeficientes canônicos padronizados – Ensino médio. 

Coeficientes canônicos (pesos) 
var F 1 F2 F 3 F 4 
X(i) 0,233 0,750 -0,579 -0,013 

X (ii) 0,244 0,350 0,334 -0,460 

 X(iii) 0,935 -0,104 -0,339 0,430 

X (iv) 0,683 -0,200 -0,635 0,416 

X (v) 0,390 0,014 0,180 0,613 

X (vi)  -0,068 0,068 0,190 0,539 

P(i) -0,224 0,244 -1,518 -2,098 
P(ii) -0.402 0,859 0,721 0,461 

P (iii) 
0,685 0,349 0,358 1,940 

P (iv) 
1,1699 0,149 1,166 1,142 

 

As Tabelas 3 e 4 apresentam os índices de 
relacionamento entre o grupo formado pelos quatro 
produtos e o grupo formado pelos nove insumos. 

Portanto, utilizando-se os seis insumos e os 
quatro produtos e considerando-se a primeira 
variável canônica (mais significativa2), pode-se 
observar que: 

                                                 
2 A primeira variável possui maior autovalor e apresenta o menor coeficiente pelo 
Teste do Lambda de Wilks. 

Tabela 3. Correlação canônica entre os insumos e produtos – 
Ensino fundamental. 

 Correlação canônica 

var F 1 F2 F 3 F 4 
X(i) 0,576 -0,356 0,088 0,724 

X (ii) -0,235 -0,016 -0,400 -0,289 

X(iii) -0,286 0,582 0,178 0,591 

X (iv) -0,118 0,214 0,162 0,437 

X (v) -0,389 0,228 -0,649 0,439 

X (vi) 0,827 0,526 0,114 0,121 

P(i) 0,499 0,400 -0,751 -0,165 
P(ii) 0,594 0,111 0,790 -0,102 

P (iii) 
-0,557 -0,378 0,095 -0,733 

P (iv) 
0,252 0,791 0,495 0,257 

Cor.  0,609 0,488 0,388 0,157 
R2 can. 0,371 0,238 0,151 0,025 

Tabela 4. Correlação canônica entre os insumos e produtos – 
Ensino médio. 

Correlação canônica 
var F 1 F2 F 3 F 4 
X (i) 0,180 -0,872 -0,248 -0,108 

X (ii) 0,154 -0,622 0,454 -0,310 
X (iii) 0,709 0,016 0,542 0,164 

X (iv) 0.346 0,521 -0,669 -0,312 

X (v) 0,022 -0,058 -0,303 0,521 

X (vi) -0,188 -0,096 -0,223 0,624 

P (i) 0,536 -0,709 -0,388 -0,245 
P (ii) -0,221 -0,938 0,232 -0,134 

P (iii) 0,172 -0,417 -0,729 0,514 

P (iv) 0,782 -0,214 -0,433 -0,395 
Cor.  0,715 0,458 0,343 0,321 
R2 can. 0,512 0,210 0,118 0,103 
 

- no ensino fundamental (Tabela 1), os insumos 
mais importantes são X (vi) (índice de alunos que 
não vivem com a mãe e/ou pai), com peso canônico 
de 0,697, e X (i) (renda média da família), com peso 
canônico de 0,487, enquanto o produto mais 
importante é P(i) (índice de aprovação), com peso 
canônico de 0,961; 

- no ensino médio (Tabela 2), os insumos mais 
importantes são X (iii) (tempo de estudo em casa), 
com peso canônico de 0,935, e X (iv) (frequência 
dos pais na escola), com peso canônico de 0,683, 

enquanto os produtos mais importantes são P (iii) 

(índice de evasão escolar) e P (iv) (índice de 
reprovação); 

- no ensino fundamental (Tabela 3), as 
variáveis que representam os insumos X (i) (renda 
média da família) e X (vi) (índice porcentual de 
alunos que não vivem com a mãe e/ou pai) 
apresentam os melhores índices de 
relacionamentos com o primeiro par canônico, 
sendo respectivamente 0,576 e 0,827. Os produtos 
que apresentam melhores índices de 
relacionamentos são P (ii) (avaliação do SAEB) e 
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P (iii) (índice de evasão escolar), com 
coeficientes,  respectivamente, de 0,594 e 0,557;  

- no ensino médio (Tabela 4), a variável que 
representa o insumo X(iii) (tempo utilizado pelo 
aluno nos trabalhos de casa) apresenta melhor 
relacionamento com a primeira função canônica, 
com um grau de correlação de 0,709. Os produtos  

P (i) (índice de aprovação) e P (iv) (índice de 
reprovação) apresentam os melhores índices de 
relacionamento: 0,536 e 0,782, respectivamente; 

- no ensino fundamental (Tabela 3), o índice de 
relacionamento entre o grupo das variáveis que 
representam os insumos e o grupo das variáveis que 
representam os produtos é razoável (0,609). 
Elevando este índice ao quadrado, pode-se 
determinar quanto da variância das variáveis do 
segundo grupo pode ser explicado pelo conjunto das 
variáveis do primeiro grupo. Isto significa que, nas 
escolas de ensino fundamental, os fatores sociais e 
econômicos3, utilizados no processo, influenciam 
aproximadamente 37% dos índices de aprovação, 
nota do SAEB, índice de reprovação e índice de 
evasão escolar;  

- no ensino médio (Tabela 4), o índice de 
relacionamento entre o primeiro grupo de variáveis 
e o segundo grupo é de 0,715,  ou seja, os fatores 
sociais e econômicos conseguem explicar 51,2% dos 
índices de aprovação, nota do ENEM, índice de 
reprovação e índice de evasão.  

Na análise de correlação canônica, os índices 
foram razoáveis. Pode-se observar que os fatores 
sociais e econômicos, utilizados no trabalho, 
influenciam em aproximadamente, na média, 50% 
os resultados das escolas públicas. Num processo de 
avaliação de desempenho das escolas, muitas outras 
variáveis são igualmente importantes, tais como 
número de alunos por sala, localização da escola, 
índice de violência e outras, que deverão explicar os 
outros 50% restantes. 

Pela análise dos resultados, os fatores sociais e 
econômicos apresentam maior influência no ensino 
médio.  

Aplicação e resultados do modelo DEA CCR Aplicação e resultados do modelo DEA CCR Aplicação e resultados do modelo DEA CCR Aplicação e resultados do modelo DEA CCR     

As Tabelas 5 e 6 apresentam os índices de 
eficiências das 37 escolas de ensino fundamental e 28 
escolas de ensino médio, orientação produto e os 
benchmarks. 

                                                 
3 Os insumos, pela sua natureza, foram denominados de fatores sociais e econômicos. 

Tabela 5. Índice de eficiência das escolas de ensino fundamental. 

Ensino Fundamental 
DMUs θ 1/θ Benchmarks  

1 1,009 0,991 21 e 23 
2 1,000 1,000  
3 1,145 0,873 2, 8, 12 e 24 
4 1,006 0,994 2, 8, 12 e 24 
5 1,036 0,965 2, 22 e 24 
6 1,172 0,853 12 e 24 
7 1,000 1,000  
8 1,000 1,000  
9 1,231 0,812 13, 23 e 24 
10 1,005 0,995 12 e 24 
11 1,163 0,860 8 e 24 
12 1,000 1,000  
13 1,000 1,000  
14 1,000 1,000  
15 1,090 0,917 17 e 24 
16 1,104 0,906 12, 17 e 24 
17 1,000 1,000  
18 1,104 0,906 8, 12 e 23 
19 1,000 1,000  
20 1,000 1,000  
21 1,000 1,000  
22 1,000 1,000  
23 1,000 1,000  
24 1,000 1,000  
25 1,216 0,823 12 e 24 
26 1,000 1,000  
27 1,000 1,000  
28 1,116 0,896 2, 8, 12 e 24 
29 1,080 0,926 8, 23 e 24 
30 1,124 0,890 2, 12, 24 e 26 
31 1,167 0,857 8 e 13 
 32 1,000 1,000  
33 1,008 0,992 8 e 24 
34 1,144 0,874 8 e 24 
35 1,000 1,000  
36 1,175 0,851 8 e 24 
37 1,000 1,000  

 

Tabela 6. Índice de eficiência das escolas de ensino médio. 

Ensino Médio 
DMUs θ 1/θ Benchmarks 

1  1,000 1,000   
2  1,114 0,898 6  
3  1,026 0,975 7 e 21 
4  1,067 0,937 11 e 16 
5  1,099 0,910 16 e 23 
6  1,000 1,000  
7  1,000 1,000  
8  1,034 0,967 16 e 24 
9  1,159 0,863 6, 16, 24 e 25 
10  1,036 0,965 6 e 16 
11  1,000 1,000  
12  1,052 0,951 6, 11 e 21 
13  1,000 1,000  
14  1,000 1,000  
15  1,000 1,000  
16  1,000 1,000  
17  1,000 1,000  
18  1,000 1,000  
19  1,000 1,000  
20  1,000 1,000  
21  1,000 1,000  
22  1,002 0,998 24 e 27 
23  1,000 1,000  
24  1,000 1,000  
25  1,000 1,000  
26  1,026 0,975 16 e 17 
27  1,000 1,000  
28  1,000 1,000  
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O modelo DEA orientação produto fornece 
escores θ maiores que 1 (um). Este índice é 
geralmente denominado “indicador de eficiência” e 
indica o quanto a escola deve aumentar seus 
produtos para tornar-se eficiente.  

Por exemplo, a escola número 9, ensino 
fundamental, obteve escore de eficiência de 1,231, 
indicando que deverá aumentar em 23,10% seus 
produtos para operar na fronteira de produção. Seu 
índice atual de eficiência é 0,812. 

As escolas ineficientes poderão espelhar-se em 
algumas escolas eficientes, procurando analisar suas 
práticas e projetos pedagógicos e administrativos, 
para alcançar suas eficiências. As escolas que servem 
de referências são chamadas de benchmarks. Por 
exemplo, a escola número 31 poderá aumentar sua 
eficiência em aproximadamente 14,3% e, para isto, 
poderá observar o trabalho desenvolvido pelas 
escolas 8 e 13  a fim de melhorar seu desempenho. A 
escola número 6 poderá espelhar-se nas escolas 12 e 
24 para melhorar sua eficiência.  

Pode-se observar que a escola número 24, no 
ensino fundamental, serve de referência para 
aproximadamente 84% das escolas ineficientes. Esta 
escola, certamente, será a mais eficiente entre as 
eficientes. 

A escola número 9, ensino médio, que possui um 
indicador de eficiência de 1,159 (menos eficiente), 
encontra-se numa situação crítica, pois deverá 
aumentar em aproximadamente 15,9% seus 
produtos para operar com 100% de eficiência. Ela 
poderia espelhar-se nas escolas número 6, 16, 24 e 
25 para melhorar seu desempenho. 

Pode-se observar que a escola 16, no ensino 
médio, é a que melhor referência para as escolas 
ineficientes. Esta escola certamente é a mais eficiente 
entre as escolas eficientes. 

Observa-se que 48,6% das escolas de ensino 
fundamental e 64% das escolas de ensino médio 
estão trabalhando eficientemente, considerando-se 
os insumos e produtos utilizados.  O número 
excessivo de escolas localizadas na fronteira de 
eficiência explica-se pelo fato de a maioria apresentar 
várias características comuns. A flexibilidade de peso, 
que é uma característica do modelo CCR, permite 
encontrar muitas DMUs eficientes, porém muitas 
delas são eficientes com pesos irreais e/ou atribuem 
pesos zeros a muitas variáveis; esta talvez seja uma 
das desvantagens desse modelo. Entre as escolas 
eficientes existem as mais eficientes, o que é possível 
identificar pela avaliação cruzada ou atribuições de 
pesos.  

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

Atualmente, há uma preocupação geral em 
diagnosticar as causas do fraco desempenho das 
escolas públicas. A Secretaria da Educação e o MEC 
procuram, por meio das provas do SAEB e ENEM, 
avaliar a qualidade da educação básica sem direcionar 
ao desempenho das escolas. Estas avaliações têm 
apenas mostrado o resultado já diagnosticado pela 
própria sociedade, a baixa qualidade do ensino 
público. Este trabalho procurou, por meio de 
algumas variáveis com características sociais e 
econômicas, analisar e medir seu grau de influência 
no desempenho das escolas públicas, levando em 
consideração várias situações que são comuns no 
dia-a-dia dessas instituições. 

Como um instrumento para diagnosticar essas 
causas, a aplicação de DEA foi bastante eficaz ao 
descobrir que as escolas, em seus trabalhos 
administrativos e pedagógicos, são semelhantes, fato 
visto pelo grande número de escolas eficientes 
mostrado pela flexibilidade do DEA.  

As vantagens da flexibilidade de DEA oferecem 
às escolas várias alternativas para, por meio de 
tomadas de decisões, alcançarem as metas eficientes 
propostas. Por exemplo, as equipes administrativas e 
pedagógicas das escolas podem, por resultados 
fornecidos pelos modelos CCR, direcionar seus 
projetos para tornarem-se eficientes. Por meio do 
Benchmarks, construídos a partir do modelo CCR, as 
escolas podem se espelhar nos trabalhos pedagógicos 
e administrativos de outras para melhorar seu 
desempenho.  

Outro fato observado, neste projeto, é que 
escolas que possuem algumas desvantagens podem 
ter vantagens a seu favor, mostrando que apenas um 
fator não garante a eficiência. Por exemplo, uma 
escola pode apresentar baixo nível socioeconômico, 
mas é possível que tenha a seu favor uma clientela 
mais participativa. Evidencia-se, com isso, que nas 
avaliações das escolas deve ser relacionado o número 
máximo possível de variáveis, as quais devem ser 
analisadas em grupos (insumos-produtos).  

A correlação canônica foi muito importante para 
determinar o grau de relacionamento do grupo 
formado pelos insumos com o grupo formado pelos 
produtos, possibilitando analisar a influência desses 
fatores no desempenho das escolas. 

Os fatores sociais e econômicos, tais como índice 
de escolaridade dos pais, número de alunos que 
trabalham, nível salarial da família, tempo de estudo 
em casa, frequência dos pais na escola, são 
responsáveis por aproximadamente 50% do 
resultado do processo de aprendizagem.  

Conclui-se que os insumos e os produtos 
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utilizados no processo são muito importantes e, em 
conjunto, apresentam influências no desempenho 
das instituições de ensino, principalmente o público; 
deve-se considerar, porém, que várias outras 
variáveis são igualmente importantes. O fato é que as 
escolas, apesar de todas as adversidades, estão, por 
meio de projetos pedagógicos e administrativos, 
cumprindo o seu papel e podem fazer alguns ajustes 
e melhorar significativamente seu desempenho, 
principalmente aquelas que estão funcionando 
abaixo da fronteira de eficiência.  
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ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

Os dados dos Anexos 1 e 2 foram coletados mediante questionários aplicados, por  amostragem (10% do 
número de alunos e professores), diretamente nas escolas e no site Dia-a-dia Educação. 

ANEXO A ANEXO A ANEXO A ANEXO A ---- Dados ta Dados ta Dados ta Dados tabulados das escolas ensino fundamentalbulados das escolas ensino fundamentalbulados das escolas ensino fundamentalbulados das escolas ensino fundamental    

Tabela 1. Insumos e produtos das escolas de ensino fundamental. 

Insumos Produtos Nº 
X(i) X(ii) X(iii) X(iv) X(v) X(vi) P(i) P(ii) P(iii) P(vi) 

1  25,00 28,75 28,75 41,25 15,00 36,25 84,07 221,85 3,77 12,15 
2  30,00 60,00 26,66 20,00 40,00 33,33 91,35 210,30 6,77 1,87 
3  33,33 43,33 53,33 36,00 33,33 31,00 82,75 231,76 3,75 13,90 
4  34,66 46,67 40,00 42,67 40,00 34,66 90,17 224,23 3,35 7,22 
5  21,00 55,00 42,00 38,00 30,00 30,00 81,12 240,84 4,85 14,02 
6  21,66 66,67 53,33 40,00 26,67 35,00 74,70 225,79 16,70 8,60 
7  17,50 40,00 72,25 67,50 33,33 30,00 82,02 217,25 8,95 9,02 
8  35,56 57,77 80,00 42,22 15,55 26,70 89,02 226,30 3,07 7,90 
9  35,56 53,33 64,44 44,44 20,00 28,89 89,07 218,05 1,95 8,97 
10  23,33 75,00 60,00 46,66 23,33 36,67 87,62 212,45 1,15 11,22 
11  30,00 60,00 65,00 39,37 30,00 30,62 83,67 249,73 2,07 14,25 
12  32,00 81,00 24,00 56,00 32,00 22,00 85,37 215,90 1,70 12,90 
13  20,00 70,00 40,00 26,66 26,67 40,00 96,15 210,80 1,10 2,75 
14  13,33 63,67 76,67 46,67 60,00 10,00 77,27 215,30 19,07 6,15 
15  21,00 31,00 48,00 44,00 20,00 36,00 77,10 250,43 3,77 19,10 
16  53,33 40,00 53,33 53,33 27,27 33,94 78,80 236,83 4,57 16,62 
17  30,00 55,00 25,00 59,28 25,00 15,00 82,55 232,24 5,87 11,57 
18  37,14 62,14 42,80 54,28 21,43 21,43 81,72 221,71 11,70 10,47 
19  53,33 61,11 22,22 33,33 13,33 33,33 84,60 239,11 7,10 33,20 
20  64,33 28,57 62,24 64,33 28,58 42,86 92,32 238,49 0,75 6,92 
21  46,67 60,00 22,22 38,89 13,33 35,56 73,60 224,66 7,20 20,70 
22  16,67 52,78 33,33 44,44 33,33 22,22 81,42 227,81 2,32 16,25 
23  14,33 54,76 32,14 71,44 09,53 40,48 82,27 228,80 4,67 14,05 
24  12,50 70,00 50,00 50,00 30,00 50,00 95,97 250,19 0,65 3,37 
25  33,33 64,67 68,00 33,33 20,00 33,33 87,85 235,67 1,75 10,97 
26  15,00 52,25 30,00 55,00 25,00 20,00 89,22 212,90 1,70 9,07 
27  64,33 36,42 60,00 62,86 28,57 42,85 83,80 253,00 1,47 14,72 
28  43,33 46,67 50,00 34,44 26,67 22,22 75,85 247,90 4,78 22,75 
29  19,44 62,28 58,33 48,90 33,33 33,33 73,15 238,90 4,95 21,90 
30  20,00 55,00 42,50 42,25 22,50 30,60 86,15 223,78 3,57 10,27 
31  35,55 46,67 73,33 40,00 55,55 20,00 84,15 211,68 3,30 12,55 
32  11,00 52,00 29,00 32,00 18,89 24,00 79,25 242,40 13,60 17,35 
33  32,22 57,78 77,78 42,22 75,55 26,67 88,45 217,74 2,10 9,45 
34  36,67 56,67 71,66 40,00 43,33 25,00 83,05 243,36 5,00 11,95 
35  20,00 50,00 50,00 30,00 50,00 40,00 87,50 214,68 1,27 11,22 
36  22,67 62,18 64,50 42,33 22,58 19,35 61,65 245,62 0,47 18,87 
37  37,77 57,78 80,00 44,44 73,33 33,33 82,17 222,22 2,40 15,30 
Fonte: Dados tabulados dos questionários aplicados nas escolas 

    



Avaliação das escolas: Data Envelopment Analysis 79 

Acta Scientiarum. Technology Maringá, v. 31, n. 1, p. 71-79, 2009 

ANEXO B ANEXO B ANEXO B ANEXO B ---- Dados tabulado Dados tabulado Dados tabulado Dados tabulados das escolas ensino médios das escolas ensino médios das escolas ensino médios das escolas ensino médio    

Tabela 2. Insumos e produtos das escolas de ensino médio. 

Insumos Produtos Nº 
X(i) X(ii) X(iii) X(iv) X(viii) X(ix) P(i) P(ii) P(iii) P(vi) 

1  30,00 55,00 30,00 26,66 33,33 53,33 79,87 32,92  8,47 11,70 
2  24,00 28,00 36,00 30,00 16,00 36,00 72,75 38,88 18,85  8,40 
3  31,66 28,33 86,73 61,66 36,67 40,00 72,52 36,27 20,80  6,67 
4  33,33 56,67 80,00 40,00 13,33 26,67 84,10 34,16  9,05  3,70 
5  26,67 57,78 73,33 46,67 17,77 20,00 77,17 38,89 11,77 11,02 
6  20,00 70,00 26,67 33,33 30,00 43,33 77,02 38,14 16,67  6,30 
7  15,00 35,00 72,25 63,33 31,25 35,00 71,97 39,06 22,35  5,67 
8  33,33 56,67 70,00 40,00 26,66 40,00 76,42 43,34 20,62  2,95 
9  40,00 53,33 80,00 26,67 33,33 33,33 82,00 35,79 11,72  6,27 
10  20,57 30,00 48,00 42,28 21,14 24,57 83,00 42,43  7,92  9,07 
11  45,00 45,00 30,00 55,00 20,00 17,00 68,87 39,52 21,00 10,02 
12  30,00 57,50 35,00 38,33 21,43 20,00 77,95 40,26 16,72  5,32 
13  35,67 60,71 42,80 59,52 26,19 19,05 63,87 36,51 24,00 12,12 
14  40,00 60,00 20,00 33,33 17,78 28,89 68,20 37,97 11,80 20,00 
15  64,33 35,71 64,33 64,33 28,58 41,67 90,97 42,98  2,02  7,00 
16  16,67 63,89 47,22 47,22 38,89 33,33 80,15 41,70  4,87 14,97 
17  20,00 71,00 45,00 51,00 10,00 35,00 66,35 38,16 16,07 17,57 
18  33,33 63,33 73,33 33,33 24,44 24,44 88,85 41,73  4,15  7,00 
19  65,47 35,71 64,33 64,33 29,36 46,83 84,42 45,15  6,77  8,80 
20  45,00 45,00 30,00 54,44 20,00 15,00 78,80 40,47  9,55 11,66 
21  36,00 38,00 56,00 73,33 56,00 36,00 75,80 40,85  9,85 14,35 
22  33,33 56,67 80,00 40,00 76,67 26,67 71,20 37,83 21,65  7,17 
23  22,22 63,33 53,33 53,33 26,67 24,44 74,25 40,95 13,37 12,40 
24  35,00 57,50 78,33 41,67 46,66 23,33 69,90 36,61 21,15  6,70 
25  40,00 56,67 66,67 40,00 66,66 26,67 83,22 40,92 10,77  6,00 
26  22,67 62,18 64,50 42,33 22,58 19,35 61,65 31,61  0,47 18,87 
27  30,00 50,00 50,00 31,53 70,00 30,00 73,70 40,81 14,12 13,17 
28  26,67 60,00 80,00 43,33 80,00 26,67 72,10 36,89 17,67 10,22 
Fonte: Dados tabulados dos questionários aplicados nas escolas 

 


