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Este trabalho teve por objetivo agrupar municípios da região de Presidente Prudente/SP de 
acordo com o processo de municipalização do ensino fundamental. 

Após a implantação do FUNDEF o processo de municipalização do ensino neste nível tomou 
um novo rumo. A sua implantação estimulou a incorporação e a manutenção dos estudantes do ensino 
fundamental nas escolas municipais, a partir da restituição das receitas vinculadas ao FUNDEF 
proporcionalmente ao número de matrículas assumidas pelo município. Diante da possibilidade de 
estarem recebendo mais do que depositaram no fundo, muitos municípios estão assumindo mais 
alunos do que teriam condições, o que compromete a qualidade do ensino.  

Nesse contexto, a análise de correspondência foi aplicada com o objetivo de analisar as 
similaridades entre os municípios da Subsede da APEOESP - PP de acordo com a transferência de 
matrículas para a rede municipal. Foram consideradas na análise o número de matrículas, de salas de 
aula e de professores, para o ano de 2000.  
  Os resultados da análise mostraram que, embora o processo de municipalização esteja 
acontecendo de forma acelerada em alguns dos municípios, as condições para que a qualidade do 
ensino seja mantida tem sido preservada.  
Palavras – chave: Análise de Correspondência, Municipalização de Matrículas; Ensino Fundamental.  
 
 

This paper aimed at grouping the municipalities in the area of Presidente Prudente/SP 
according to the process of municipalization of elementary education. 
 After the implantation of FUNDEF the process of municipalization of education at this level 
took a new route. Its implantation stimulated the inclusion and maintenance of elementary school 
students at municipal schools from the refund of revenue linked to FUNDEF proportional to the 
number of enrollments assumed by the municipality. In view of the possibility of getting more than 
they have deposited in the fund, many municipalities have been assuming more students than they can 
afford, thus compromising the quality of education. 
 In this context, correspondence analysis was applied in order to analyze the similarities among 
the municipalities of the APEOESP – PP Regional Office according to the enrollments transferred to 
municipal schools. The following were considered in the analysis: number of enrollments, classrooms 
and teachers in the year 2000. 
 The results of the analysis showed that, although the process of municipalization has been 
accelerated in some municipalities, the conditions to maintain education quality have been preserved. 
Key words: Correspondence Analysis, Municipalization of Enrollments, Elementary Education. 
 
 
1. Introdução 
 

O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização do Magistério) foi 
criado em 1996, com a finalidade exclusiva de financiar projetos e programas do ensino fundamental. 
A sua implantação estimulou a incorporação e a manutenção dos estudantes do ensino fundamental 
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nas escolas municipais, pois a restituição das receitas vinculadas ao FUNDEF é feita 
proporcionalmente ao número de matrículas assumidas pelo município. Diante da possibilidade de 
estarem recebendo mais do que depositaram, muitos municípios estão assumindo mais alunos do que 
teriam condições, o que compromete a qualidade do ensino.    Por esta razão e por diversas denúncias 
em nível nacional de irregularidades envolvendo a aplicação da restituição recebida pelas prefeituras, 
o estudo do processo de municipalização das matrículas do ensino fundamental nos municípios da 
região tornou-se uma preocupação dos professores da Subsede da APEOESP-PP (Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, região de Presidente Prudente). 
  Nesse contexto, a aplicação da análise de correspondência teve por objetivo analisar as 
similaridades entre os municípios da Subsede da APEOESP-PP de acordo com a transferência de 
matrículas para a rede municipal. O objetivo principal nesta aplicação foi contribuir com o estudo 
sobre a municipalização do ensino fundamental nos municípios que fazem parte desta região. Isto 
porque, após a implementação do FUNDEF, o processo de municipalização do ensino neste nível, no 
estado de São Paulo, vem ocorrendo de forma acelerada.   

Foram consideradas na análise as variáveis número de matrículas, de salas de aula e de 
professores, para o ano de 2000.  Para a análise do número de matrículas, inicialmente, foram 
consideradas as redes estadual, municipal e particular.  Como o maior interesse está em analisar a 
transferência de matrículas da rede estadual para municipal, esta análise foi refeita considerando 
somente estas duas redes e os resultados comparados aos obtidos para a análise do número de salas e 
de professores.   
  Este trabalho é organizado como segue. Na Seção 2 descreve-se a técnica análise de 
correspondência e na Seção 3 os resultados obtidos para a análise das similaridades entre os 
municípios da região, em relação à municipalização das matrículas do ensino fundamental.  As 
considerações finais são apresentadas na Seção 4. 
  
 
2. Análise de Correspondência 
  

A história da Análise de Correspondência, conforme em Lebart (1984), provavelmente, data 
de antes do trabalho de Fisher, sobre tabelas de contingência, de 1940. O contexto desta primeira 
apresentação foi rigorosamente sobre inferência estatística clássica. Após este trabalho a ênfase neste 
estudo tem sido nas propriedades algébricas e geométricas das ferramentas descritivas fornecidas pela 
técnica. 
  Jonhson & Wichern (1999), descreve a técnica análise de correspondência, desenvolvida na 
França, como um procedimento gráfico para representar associações em uma tabela de contingência. 
Se esta tabela de contingência contém n linhas e p colunas, o gráfico produzido pela análise conterá 
dois conjuntos de pontos. Um conjunto de n pontos correspondendo às linhas e outro de p pontos às 
colunas. As posições dos pontos refletem as associações. Os pontos linha próximos indicam linhas 
com “profiles” (distribuições condicionais) similares para as colunas. Os pontos coluna próximos 
indicam colunas com “profiles” (distribuições condicionais) similares para as linhas. Finalmente, 
pontos linha próximos de pontos coluna indicam combinações que ocorrem mais freqüentemente do 
que o esperado se houvesse independência entre as variáveis linha e coluna. 

Em outras palavras, a análise de correspondência é uma técnica multivariada que tem por 
objetivo estudar tabelas de contingência onde, através de medidas de associação entre as linhas, entre 
as colunas ou entre linhas e colunas, são realizados agrupamentos de variáveis ou categorias 
representadas por estas mesmas linhas e colunas. As associações entre linhas e colunas são percebidas 
através dos denominados fatores de correspondência, que são combinações lineares das linhas e/ou 
colunas, em seu referido espaço. Estas combinações são ponderações (com pesos positivos ou 
negativos) que representam a importância que cada linha ou coluna tem na constituição de cada fator. 
São estas ponderações que permitem a interpretação dos fatores. O número de fatores é determinado 
pelo mínimo entre (n-1) e (p-1).  
  Os resultados de uma análise de correspondência consistem basicamente da “melhor” 
representação bidimensional dos dados, no sentido de minimizar a distância generalizada entre os 
pontos, e de uma medida da quantidade de informação contida em cada dimensão (eixo) denominada 
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inércia. A inércia é definida pelo χ2 de Pearson dividido pelo total das freqüências e representa uma 
medida da variabilidade total do sistema. Além disso, pode ser calculada através da soma dos 
quadrados dos valores singulares, da matriz representando as distâncias, correspondentes a cada eixo. 
O vetor singular correspondente ao maior valor singular é denominado eixo principal. Em resumo, o 
primeiro fator é definido como um operador de projeção sobre o eixo principal e concentra a maior 
parte da variabilidade presente nos dados.  O segundo, a partir do eixo correspondente ao segundo 
maior valor singular, e assim por diante.    

Para interpretar os resultados é útil calcular duas séries de medidas para cada eixo, 
denominadas correlações quadradas e contribuições absolutas. As correlações quadradas indicam a 
parte da variância de uma variável explicada por cada eixo. As contribuições absolutas indicam a 
proporção da variância explicada por cada variável em relação a cada eixo, considerando todo o 
conjunto de variáveis.  
 
 
3. Análise das Similaridades entre os Municípios da Subsede da APEOESP-PP 
 
   Esta aplicação teve por objetivo analisar as similaridades entre os vinte e dois municípios da 
Subsede da APEOESP-PP, procurando agrupá-los de acordo com o número de matrículas 
municipalizadas e a qualidade no ensino fundamental, medida através do número de professores e 
número de salas em relação ao número de matrículas, no ano de 2000.  
 
3.1. Análise para o Número de Matrículas 
  

As tabelas 1, 2 e 3 e a figura 1 mostram os resultados da aplicação da técnica aos dados sobre 
o número de matrículas considerando as redes estadual, municipal e particular. Como o número de 
fatores é dado pelo mínimo entre (n-1) e (p-1), neste caso tem-se dois fatores, que explicam 100 % do 
total da variância contida nos dados. 

Na tabela 1, são apresentados os valores singulares, que representam a variabilidade presente 
em cada eixo, as inércias principais e a estatística χ2, que representam as distâncias entre os pontos 
associadas a cada eixo e a porcentagem de variabilidade explicada por cada eixo. Uma análise da desta 
tabela mostra que o 1º eixo explica 74,26% do total da variância contida nos dados, o que significa 
explicar 74,26% da inércia ou da distância χ2  total. A estatística χ2  observada, igual a 13889,80, 
mostra que os municípios apresentam comportamentos diferentes em relação às três redes, pois o 
quantil de ordem 0,95 para uma distribuição χ2  com 42 graus de liberdade é igual a 58,12. 
As tabelas 2 e 3 mostram, respectivamente, as massas (freqüências relativas), as inércias relativas (a 
proporção da inércia principal correspondente a cada linha ou coluna), as coordenadas para os fatores, 
as correlações quadradas e contribuições absolutas para os dois eixos, considerando a análise por 
coluna e por linha.  

A partir das Tabelas 2 e 3 e da Figura 1 interpreta-se os pontos linha e os pontos coluna 
separadamente. Para as colunas, o Fator 1 explica os pontos Estadual e Municipal, devido às altas 
correlações quadradas, de 0,80 e 0,99, respectivamente, enquanto que o ponto Particular é melhor 
explicado pelo Fator 2, com correlação de 0,84. 

Para as linhas, o Fator 1 explica os pontos Álvares Machado, Emilianópolis, Estrela do Norte, 
Narandiba, Presidente Bernardes, Rancharia, Regente Feijó e Santo Anastácio, enquanto que os pontos 
Sandovalina e Taciba são explicados melhor pelo Fator 2. 

Apesar de Rancharia ser melhor explicado pelo Fator 1 (0,99), ele quase não contribui para a 
construção desse fator, pois a contribuição absoluta é de apenas 0,01, devido ao fato do ponto se 
localizar próximo à origem. 

De um modo geral, os resultados mostram que os municípios pertencentes ao 1º e 2º  
quadrantes possuem matrículas na rede particular, sendo este número maior para Presidente Prudente e 
Santo Anastácio, pertencentes ao 2º quadrante; no 2º e 3º quadrantes o número de matrículas é maior 
para a rede estadual e no 1º e no 4º   para  a rede municipal. 

Como o maior interesse está em analisar a transferência de matrículas da rede estadual para 



 XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

municipal essa análise foi refeita considerando somente estas duas redes e, neste caso, tem-se apenas 
um fator que explica 100% do total da variância contida nos dados. Os resultados para esta análise de 
correspondência mostraram que a rede municipal é a que mais contribui para a construção do fator, no 
sentido de apresentar maior variabilidade, e se aproxima dos pontos municípios Emilianópolis, 
Narandiba e Presidente Bernardes, que possuem o maior número de matrículas nesta rede. Estes 
municípios são os que mais municipalizaram as matrículas do ensino fundamental. Os municípios 
Nantes, com maior distância da origem, e Alfredo Marcondes, Anhumas, Indiana, Pirapozinho, 
Ribeirão dos Índios, Santo Anastácio, Santo Expedito, Taciba são os que apresentam, nesta ordem, o 
maior percentual de matrículas na rede estadual. 
 
3.2. Análise para o Número de Salas e Número de Professores 
  

Quando a técnica é aplicada para a análise do número de salas de aula e de professores 
observa-se que os municípios apresentam, basicamente, o mesmo comportamento em relação ao 
número de matrículas para as redes municipal e estadual. 

Em relação ao número de salas, apenas o município de Nantes, por ter mais matrículas na rede 
estadual, parece ter menos salas nesta rede do que deveria. Para os outros municípios não se percebe 
indícios de irregularidades no que se refere a um menor número de salas do que o necessário. Em 
relação ao número de professores os municípios apresentam o mesmo comportamento observado para 
o número de salas. Desta forma, não existem evidências de discrepâncias entre o número de matrículas 
e o número de professores. 

Os software SAS e Minitab e a linguagem de programação S-Plus foram utilizados para o 
desenvolvimento das aplicações. 

 
 

 
Tabela 1. Valores Singulares, Inércias Principais, Qui-quadrado e Porcentagens 

para os dois  Eixos. 
Eixo Valor Singular Inércia Principal Qui-quadrado Porcentagem 

1 0,3233 0,1045 10315,00  74,26 
2 0,1903 0,0362   3574,75  25,74 

Total  0,1407 13889,75 100,00 
 
 
 
 

Tabela 2. Massas, Inércias Relativas, Coordenadas, Correlações Quadradas e Contribuições 
Absolutas para as Colunas 

   Coordenadas Correlações Contribuições 
Redes Massas Inércias Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2 

Est 0,5868 0,2230 -0,2069 -0,1033 0,8004 0,1996 0,2403 0,1729 
Mun 0,2945 0,5239   0,5003  0,0034 0,9999 0,0001 0,7054 0,0001 
Par 0,1187 0,2532 -0,2186 0,5022 0,1593 0,8407 0,0543 0,8269 

 
 
 
 
 

Tabela 3. Massas, Inércias Relativas, Coordenadas, Correlações Quadradas  e Contribuições  
Absolutas para as Linhas. 

   Coordenadas Correlações Contribuições 
Cidades Massas Inércias Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2 
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AfM 0,0086 0,0224 -0,3751 -0,4751 0,3841 0,6159 0,0116 0,0537 
AM 0,0547 0,0397  0,3153  0,0531 0,9724 0,0275 0,0520 0,0042 
A 0,0091 0,0248 -0,3920 -0,4794 0,4007 0,5993 0,0134 0,0578 
C 0,0107 0,0129  0,2745 -0,3086 0,4418 0,5582 0,0077 0,0281 
E 0,0069 0,0592  1,0947 -0,0984 0,9920 0,0080 0,0791 0,0018 

EN 0,0152 0,0444  0,6014 -0,2248 0,8774 0,1226 0,0525 0,0212 
Ie 0,0179 0,0212  0,2638 -0,3113 0,4180 0,5819 0,0119 0,0479 
In 0,0133 0,0368 -0,3972 -0,4807 0,4057 0,5943 0,0201 0,0851 
M 0,0516 0,0237 0,2090 -0,1448 0,6757 0,3243 0,0215 0,0298 
Nt 0,0071 0,0257 -0,5026 -0,5077 0,4949 0,5051 0,0172 0,0505 
Nr 0,0109 0,0953 1,1069 -0,0952 0,9926 0,0073 0,1273 0,0027 
P 0,0513 0,0667 -0,2805 -0,3224 0,4310 0,5690 0,0387 0,1474 

PB 0,0317 0,2353 1,0197  0,0607 0,9965 0,0035 0,3157 0,0032 
PP 0,4939 0,1182 -0,1294  0,1301 0,4974 0,5026 0,0791 0,2308 
R 0,0722 0,0100 0,1392  0,0056 0,9984 0,0016 0,0134 0,0001 

RF 0,0441 0,0167 0,2166  0,0797 0,8807 0,1193 0,0198 0,0077 
RI 0,0056 0,0147 -0,3788 -0,4760 0,3878 0,6122 0,0077 0,0350 
S 0,0095 0,0095 0,0189 -0,3741 0,0025 0,9974 0,0000 0,0369 

AS 0,0493 0,0624 -0,4161  0,0706 0,9720 0,0280 0,0817 0,0068 
SE 0,0065 0,0164 -0,3635 -0,4721 0,3722 0,6278 0,0082 0,0400 
Tc 0,0136 0,0218 -0,2001 -0,4302 0,1779 0,8221 0,0052 0,0695 
Tr 0,0162 0,0220 0,3201 -0,2969 0,5375 0,4625 0,0159 0,0395 

 
 
 
 
 
4. Considerações Finais 
  

Os resultados da análise de correspondência permitiram agrupar os municípios de acordo com 
a transferência de matrículas da rede estadual para a municipal e avaliar a qualidade do ensino em 
relação ao número esperado de salas de aula e de professores.  Além disso, mostraram que, embora em 
alguns municípios o processo de municipalização esteja acontecendo de forma acelerada, as condições 
para que a qualidade do ensino seja mantida tem sido preservada, no sentido de que o número de 
professores e de salas de aula tem aumentado proporcionalmente ao número de matrículas. 
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Figura 1. Análise de Correspondência para os Municípios da Região de Presidente Prudente/ SP 

  de acordo com o Número de Matrículas  no Ensino Fundamental e as Redes  
Municipal, Estadual e  Particular. 

 
 
Referências  Bibliográficas 
  
JONHSON, R. A. & WICHERN, D. N. Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice-Hall. Inc., 
Englewood clifes, New Jersey, 3rd ed. 1999. 
LEBART, L. Multivariate Descriptive Statistical Analysis. New York, John Wiley, 1984. 
 


