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Resumo 
Eficiência e eficácia são critérios essenciais na avaliação de desempenho organizacional: eficiência, 
refletindo a economia dos recursos empregados; eficácia, expressando o cumprimento das metas. 
Eqüidade é objetivo fundamental do setor educacional. Efetividade e relevância são critérios que 
medem tal eqüidade: a primeira, explicitando o atendimento dos anseios sociais; a segunda, indicando 
a satisfação das expectativas dos participantes do setor. Apesar do consenso desses quatro critérios  
serem imprescindíveis na avaliação do desempenho das instituições educacionais, pesquisa 
bibliográfica indica existir carência de métodos que os considere conjuntamente e sugere o problema: 
Como avaliar o desempenho de instituições educacionais, levando-se em consideração, 
simultaneamente, esses quatro critérios? Resposta a esse problema é a tese: O desempenho 
institucional de escolas brasileiras de ensino básico, sob os prismas simultâneos de eficiência, eficácia, 
efetividade e relevância, pode ser avaliado através de uma fronteira de produção construída com 
aplicação de Análise Envoltória de Dados (DEA) aos bancos de dados do SAEB e do IBGE. A 
pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de tal fronteira empregando medidas de eficiência, 
eficácia, efetividade e de relevância baseadas nos referidos bancos de dados. Os estudos encontram-se 
na fase de elaboração do projeto de tese. 
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Abstract 
Efficiency and efficacy are essential criteria in organizational performance evaluation: efficiency 
reflects an economy of employed resources; efficacy expresses the accomplishment of the goals. 
Equity is a fundamental objective of the educational sector. Effectiveness and relevance are criteria 
that measure such equity: the first one expresses the accomplishment of social longings; the second 
one indicates the satisfaction of the sector’s participants expectations. In spite of the consensus of 
those four criteria be indispensable in the performance evaluation of the educational institutions, 
bibliographical research indicates there is a lack of methods that considers all of them jointly, and it 
suggests the problem: How can we evaluate the performance of educational institutions taking into 
account those four criteria, simultaneously? The answer to this problem is the thesis: The institutional 
performance of Brazilian basic schools, under the simultaneous prisms of efficiency, efficacy, 
effectiveness and relevance, can be evaluated through a production frontier built on the application of 
Data Envelopment Analysis (DEA) for the SAEB and IBGE databases. The research aims on the 
development of such frontier using efficiency, efficacy, effectiveness and relevance measures based on 
the referred databases. The studies are in the elaboration phase of the thesis project. 
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