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RESUMO 

 

No Brasil, a escolha dos diretores escolares é formulada de maneira descentralizada por 

estados e municípios, com processos que podem variar ao longo do tempo para uma mesma 

localidade. No estado da Bahia, os diretores das escolas estaduais eram indicados 

politicamente até 2008, quando a escolha passou a ser por eleições. O objetivo deste artigo é 

analisar os efeitos de tal mudança no rendimento escolar dos alunos. Para tanto, são usados os 

métodos de dados em painel e de diferença em diferenças que compara as escolas estaduais 

(grupo de tratamento) às escolas municipais (grupo de controle) que não foram afetadas pela 

mudança na política e, portanto, continuaram selecionando os diretores por indicação. São 

utilizadas as bases de dados da Prova Brasil de 2007, 2009 e de 2011, a primeira anterior e as 

outras duas posteriores à política de seleção adotada pelas escolas estaduais. Os resultados 

mostram que, tanto para a proficiência em Língua portuguesa quanto em Matemática, o 

desempenho médio dos alunos das escolas em que os diretores são selecionados e 

posteriormente eleitos é um pouco menor do que o desempenho médio de alunos que 

frequentam escolas em que os diretores são apenas indicados. Este resultado pode estar 

relacionado, segundo a literatura, a efeitos perversos da política de escolha do gestor por voto, 

tais como o clientelismo, o corporativismo e a politização do ambiente escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Seleção de diretores. Desempenho escolar. Diferença em diferenças. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, the selection of school principals is set in a decentralized manner by each state and 

city, such that processes may vary with time for a specific locality. In the state of Bahia, 

school principals were appointed by a higher political hierarchy until 2008, when schools 

under state administration started selecting principals by elections. The main goal of this work 

is to evaluate whether changing this specific rule affected students’ proficiency levels. This is 

achieved by using a panel data and difference-in-differences approachs that compares state 

schools (treatment group) to city schools (control group) that did not face a selection rule 

change and thus kept having their principals politically appointed. The databases used are 

Prova Brasil 2007, 2009 and 2011, the first one prior and the other two  former to the policy 

change. Our results suggest that students attending schools with principals that are selected 

and elected have slightly lower mean proficiency levels both in mathematics and in 

portuguese exams than those attending schools with appointed principals. This result, 

according to the literature, could be related to perverse effects of selecting school 

administrators by vote, such as corporatism, clientelism and politicization of the school 

environment. 

 

KEYWORDS: Principals’ selection. School performance. Difference-in-differences.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

Apesar da ampliação, a partir da década de 1990, do acesso à educação no Brasil, os 

dados da última avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla 

em inglês) mostram que os alunos brasileiros na faixa dos 15 anos têm obtido resultados entre 

os piores do mundo em leitura, matemática e ciência. O Pisa é realizado a cada três anos por 

países membros ou parceiros da OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico) - foram 65 países em 2012 com o Brasil ocupando a 53ª posição. Apesar de 

desempenho absoluto um pouco melhor em relação ao exame de 2006 e 2009, a comparação 

mostra que a educação brasileira evoluiu bem menos do que a de outros países em 

desenvolvimento. Este fato é preocupante dada à importância indiscutível da educação para o 

desenvolvimento econômico e social de um país. 

Em termos gerais, quando se discute o que influencia no aprendizado do discente, 

são elencados dois grupos de características: fatores associados à família e aos próprios alunos 

– também denominados de background ou fatores extraescolares - e fatores associados à 

estrutura escolar ou intraescolar.  

Estudos empíricos realizados nos anos de 1950 e 1960, nos Estados Unidos, 

Inglaterra e França concluíram que desigualdades no desempenho cognitivo do aluno são 

explicadas em sua grande parte por fatores extraescolares, associados à família e aos próprios 

alunos, ao invés de por fatores intraescolares (SOARES, 2004). Os resultados encontrados por 

esses estudos registram a importância dos fatores extraescolares, porém, desde então, diversas 

pesquisas sobre a influência de variáveis ligadas à instituição escolar no aprendizado vem 

sendo feitas, inclusive porque são esses últimos fatores os sensíveis às ações de políticas 

públicas. 

Dentro dos fatores intraescolares, a qualidade da educação muitas vezes é atribuída 

ao trabalho do professor, desenvolvido dentro da sala de aula, e ao esforço do aluno. Contudo, 

uma visão mais ampla da instituição escolar demonstra a importância da organização da 

mesma, protagonizada pelo seu diretor e sua capacidade de liderança (LUCK, 2011; 

TEKESTE, 2000; NORMORE, 2004; MEYER; FLEISTRITZER, 2003). 

Alguns estudos demonstram efeitos pequenos, contudo significantes, de variáveis 

ligadas ao diretor e sua liderança sobre o desempenho escolar dos alunos. Sebastian e 
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Allensworth (2012) e Bryk et al. (1999), usando equações estruturais multiníveis e um 

modelo hierárquico linear para escolas públicas de Chicago, mostraram que a liderança do 

diretor, representada pelo desenvolvimento de metas, relacionamento com os professores e 

fortalecimento da relação entre escola, pais e comunidade afeta positivamente o desempenho 

dos alunos. Estas variáveis representativas da liderança do diretor explicam de três a cinco por 

cento da variação na aprendizagem escolar. Apesar de responderem por um percentual 

pequeno, esta variação representa aproximadamente um quarto da variação total que é 

explicada por todas as variáveis intraescolares (HALLINGER; HECK, 1996a, 1996b, 1998; 

CREEMERS; REEZIGT, 1996; HILL, 1998).  

Diante do papel que o diretor exerce dentro da unidade escolar “como agente de 

gestão de processos socioeducacionais dinâmicos e participativos” (LUCK, 2011, p.31), e do 

impacto de suas características, sobretudo aquelas representativas da liderança, no 

aprendizado dos alunos, emerge a discussão sobre a importância da forma de seleção de tal 

profissional.  

Dentro deste enfoque a gestão escolar é então incluía nas reformas educacionais do 

Brasil, na década de 1990, a partir de quando é implantada a gestão democrática da educação, 

e dentre as formas que assume: a realização de eleições para diretor escolar. 

A partir de então, as políticas de seleção de diretores foram desenvolvidos por meio 

de modalidades distintas nos diversos sistemas estaduais e municipais de ensino; entre as 

modalidades atuais de provimento do cargo de diretor temos a seleção por concurso público, 

seleção e eleição, apenas eleição, e ainda, em algumas situações, indicações políticas e/ou 

técnicas. 

Discussões sociais apontam que a eleição de diretores se apresenta como uma 

solução ótima e equivalente a uma sociedade dita democrática (PARO, 1996). Possibilita 

eliminar o clientelismo político dentro das instituições de ensino, o qual se baseia na 

confiança pessoal e política dos que indicam e não na capacidade própria dos diretores, 

“ficando distante da ordenação impessoal que caracteriza a administração burocrática” 

(MENDONÇA, 2001, p. 89).   

Contudo, Paro (1996) e Myers (2008) apontam que a escolha de diretores via 

processo eleitoral pode levar ao corporativismo de professores já que em grande parte das 

vezes, maior peso é atribuído ao voto destes. Outra discussão refere-se à presença de poucos 

ou nenhum candidato à eleição, dificultando o processo (LUCK, 2011).  
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Em 2008, porém, foi iniciada a Gestão Democrática no Estado da Bahia, por via da 

seleção de diretores escolares com processo de eleição entre os candidatos aprovados 

anteriormente no Curso de Gestão Escolar. A eleição ocorre por voto direto nas escolas da 

rede estadual do ensino que ofertem séries a partir do 5º ano, participando alunos, pais de 

alunos, professores e servidores das escolas.  

Tendo em vista que as políticas públicas imprimem tendências na gestão das escolas, 

influenciando nos objetivos perseguidos e na forma que vai ser conduzida as práticas do 

cotidiano escolar (SOARES E TEIXEIRA, 2006), é importante compreender como políticas 

de seleção de diretores relacionam-se com a evolução dos indicadores educacionais e em que 

medida tem contribuído para a melhoria da educação. 

Diante do exposto, esta pesquisa pretende discutir uma política de seleção de 

diretores através de uma análise do desempenho acadêmico nas escolas estaduais da Bahia. 

Assim este trabalho traz como problema de pesquisa: Qual o efeito da política de 

seleção de diretores escolares no desempenho dos discentes da escola pública?  

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos da política de seleção de diretores sobre o desempenho 

educacional dos alunos do ensino fundamental em escolas públicas da Bahia. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

•Descrever o perfil dos alunos, diretores, e infraestrutura das escolas da Bahia; 

•Comparar o desempenho dos alunos de escolas que adotaram a política de seleção de 

diretores em relação as que não adotaram; 

• Mensurar o efeito da política de seleção de diretores sobre o desempenho dos alunos.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

As pesquisas referentes à qualidade da educação receberam diversos enfoques e 

perspectivas, e embora seja extensa a literatura que trata do tema da educação, no Brasil 



17 

 

 

 

poucos estudos se dedicaram a analisar as possíveis relações de políticas públicas de gestão 

escolar e o desempenho do alunado nos indicadores escolares. Luck (2011) e Saes e Alves 

(2004) apontam uma carência em estudos que demonstrem a efetividade das políticas de 

seleção de diretores, independentemente da forma de provimento para o cargo adotado. 

Souza (2008) corrobora ao afirmar que as relações entre a gestão escolar e os 

resultados dos alunos, inquietação presente nos discursos dos dirigentes escolares e dos 

gestores dos sistemas de ensino, “não é um tema que tenha presença significativa no conjunto 

dos trabalhos que tratam da gestão escolar no Brasil.” (SOUZA, 2008, p. 24). Diante disso, 

este trabalho apresenta relevância ao pretender avaliar uma política pública de gestão escolar, 

e o impacto que gera sobre a gestão, que por sua vez apresenta seus resultados no desempenho 

dos alunos. 

Sabe-se também que o processo de formulação de uma política pública é composto 

por características complexas por parte dos tomadores de decisão. Diante de uma 

problemática social que envolve diversos atores em interação, o resultado pode gerar impactos 

desejáveis e/ou contrários em sua implantação. Assim, estudos sobre políticas públicas tem 

importância não apenas pelos resultados sociais gerados, mas também pelo uso adequado e 

efetivo de recursos públicos, que no caso das políticas educacionais devem estar orientados 

para o interesse socioeducacional.  

Para o Brasil, alguns estudos já analisaram o impacto da gestão democrática e o 

modo de seleção de diretores sobre o aprendizado escolar, mesmo não sendo este o interesse 

principal. Barros e Mendonça (1997) abordaram o impacto de inovações na gestão escolar – 

autonomia financeira, eleição de diretor e colegiado ou conselho escolar - sobre o 

desempenho educacional; Menezes-Filho (2007), por sua vez, relacionou o desempenho nos 

ensinos fundamental e médio a diversas variáveis extraescolares e interescolares, entre elas, a 

seleção de diretor; Biondi e Felício (2007) consideram variáveis de background familiar, 

características da escola e do diretor da escola e procedimento pelo qual o diretor assumiu a 

escola; Alves (2008) utiliza variáveis socioeconômicas dos alunos, professores, recebimento 

de recursos e forma de seleção de diretor escolar para investigar a associação das políticas 

públicas sobre o desempenho das redes de ensino das capitais brasileiras. 

Tais trabalhos, de modo geral, apontam um efeito significativo e positivo a respeito 

de processos de escolha de diretores que adotam a seleção e eleição. Ainda, eles utilizaram 

métodos de regressão múltipla, regressão com dados em painel e modelo multinível. Como o 

objetivo deles não era, especificamente, a avaliação da eleição do diretor sobre o rendimento 
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dos alunos, os métodos usados em seus artigos podem não captar apropriadamente o efeito 

desta mudança política. 

Este estudo busca analisar os efeitos de uma política de seleção de diretores sobre o 

rendimento escolar, fazendo uso do método de dados em painel e de diferença em diferenças 

(diff-in-diff).  Este último permite comparar dois grupos: o grupo dos tratados (escolas que 

adotaram a política) e o grupo dos não tratados ao longo do tempo. Considerando que a 

variação que ocorre no grupo de controle seria observada para o grupo de tratamento caso as 

escolas do tratamento não tivessem adotado a política. Diante do fato de que a designação das 

escolas para cada grupo não ocorre de forma aleatória, o uso do método de diff-in-diff, com 

dados para os dois grupos para antes e depois da política de eleição adotada, permite 

identificar o impacto da eleição de diretores sobre medidas de desempenho acadêmico 

evitando o problema de viés de seleção amostral. 

Para a estimativa é necessário duas bases de dados: uma anterior e outra posterior a 

política a ser testada, no caso, a escolha do diretor escolar. Como desde 2008 são realizados 

eleições para diretores das escolas estaduais da Bahia, e há dados de desempenho escolar, 

para 2007, 2009 e 2011, tanto destas escolas como das escolas municipais – as quais não tem 

eleição-, este estudo analisa o efeito da seleção de diretores sobre o desempenho das escolas 

estaduais do Estado da Bahia. 

O trabalho está dividido em cinco seções. Esta primeira refere-se á introdução do 

tema, contextualização e apresentação do problema, objetivos a serem desenvolvidos, e 

justificativa. A segunda parte é composta do referencial teórico onde são apresentados 

aspectos relacionados ao desempenho discente; em seguida sobre a gestão democrática e a 

eleição de diretores; no decorrer é apresentado um debate sobre a eleição de diretores; e por 

fim é apresentada a política da Bahia e a evolução dos indicadores educacionais neste estado. 

Na terceira parte, é apresentada a metodologia que foi adotada para viabilizar a pesquisa. Na 

quarta é feito a análise e discussão dos dados. E na última seção consta a conclusão da 

pesquisa. 
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2 DESEMPENHO EDUCACIONAL E GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

 

2.1 ESTUDOS SOBRE DESEMPENHO EDUCACIONAL 

 

Preocupações com o desempenho dos alunos nos testes e avaliações nacionais e 

internacionais parecem justificadas pela relação direta entre aprendizagem dos alunos e os 

resultados individuais e de crescimento nacional (HANUSHEK, 2005). Assim, conhecer e 

compreender a importância relativa de características que possam explicar o desempenho 

educacional constitui discussão frequente, porém ainda em aberto dentro da literatura. 

Principalmente no que se refere aos fatores que individualmente são mais importantes na 

explicação da qualidade da educação ofertada, com o objetivo de se identificar elementos 

factíveis dentro da promoção e formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da 

qualidade da educação.  

A literatura apresenta que as primeiras pesquisas empíricas sobre os determinantes 

do aprendizado se iniciaram nos anos de 1950 e 1960 nos Estados Unidos, Inglaterra e França 

(SOARES, 2004). Destacando-se o trabalho realizado nos Estados Unidos denominado de 

Coleman Report. 

Em 1966, foi desenvolvida, nos Estados Unidos, uma grande pesquisa sobre a 

educação, solicitada pelo Congresso com o objetivo de estudar em larga escala as escolas 

americanas que recebiam alunos de diferentes raças. Até então, os americanos acreditavam 

que as intervenções sociais – por exemplo, financiamento do governo federal-, conseguia 

corrigir as desigualdades sociais entre as escolas que atendiam mais alunos negros ou mais 

alunos brancos. O relatório concluiu que as diferenças de recursos destinados às escolas não 

apresentavam relevância frente à desigualdade no aprendizado dos alunos de diferentes raças 

e que os fatores preponderantes eram o background familiar e o status socioeconômico dos 

alunos (LEE, 2001). A publicação destes resultados gerou uma ideia predominante de que 

apenas as famílias e os colegas de classe podiam afetar o desempenho escolar, gerando forte 

pessimismo pedagógico frente à conclusão de que a escola teria pouco ou nenhum impacto e 

que diferentes maneiras de organizá-la seriam igualmente eficientes (SOARES, 2004). 

Resguardando a constatação de que uma parte importante do desempenho discente é 

explicada pelos fatores extraescolares, ainda assim existe uma variação entre resultados de 

escolas de um mesmo sistema que atendem a alunos com perfis socioeconômicos similares, 

implicando que características da unidade escolar que o aluno frequenta podem explicar essa 
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diferença de desempenho (BROOKE; SOARES, 2008 apud ANDRADE; SOARES, 2008). 

Como demonstrado no estudo de Rivkin, Hanushek e Kain (2005), ao controlar para fatores 

extraescolares, ainda foi identificado um importante efeito das características das escolas 

sobre o aprendizado dos alunos. 

Corroborando com o exposto Hanushek (2005) argumenta que o Coleman Report, e 

os outros estudos que apresentaram resultados similares, teriam cometido algum erro ao 

mensurar os verdadeiros efeitos das escolas sobre aprendizado. Constata isso por meio de uma 

pesquisa realizada por ele, onde diferenças entre professores bons e ruins conseguem fazer 

com que o aluno adquira o equivalente a uma ano e meio de aprendizado escolar, ou que os 

alunos aprendam apenas ao equivalente a um semestre.   

A literatura para a caracterização do efeito das escolas sobre o desempenho surge 

como contraponto aos resultados pessimistas obtidos pelo Relatório Coleman. Dessa forma, 

Brooke e Soares (2008, p. 9, apud ANDRADE; SOARES, 2008) enunciam que  

embora parte importante da explicação dos baixos níveis de desempenho dos alunos 

esteja em fatores extraescolares, ou seja, características socioeconômicas dos alunos, 

há uma enorme variação entre resultados de escolas de um mesmo sistema que 

atendem alunos muito similares em termos socioeconômicos. Ou seja, a unidade 

escolar frequentada pelo aluno pode fazer diferença significativa na sua vida escolar.  

  

Dentre os estudos que passaram a ser desenvolvidos com foco em fatores 

intraescolares, alguns incluem entre as variáveis explicativas questões referentes à gestão 

escolar. No que se refere tanto as práticas de gestão como as características do diretor escolar, 

computando seus efeitos sobre desempenho médio dos alunos. Na literatura internacional 

destacam-se os trabalhos apresentados a seguir. 

Eberts e Stone (1988), por meio dos dados de uma amostra nacional de alunos do 

ensino fundamental dos Estados Unidos, busca identificar o comportamento e atributos do 

diretor que influencia significativamente o desempenho do aluno. Para tanto estima um 

modelo de valor adicionado, onde são controladas variáveis de background dos alunos, dos 

professores e da escola, considerando ainda variáveis referentes à escolaridade do diretor e 

experiência como docente e gestor escolar. Constatando, por fim, que a experiência como 

docente e gestor escolar estão relacionados positivamente com a aprendizagem dos 

estudantes. 

Utilizando variáveis similares ao estudo anterior, Brewer (1993) desenvolveu estudo 

considerando que o principal canal de impacto gerado pelo diretor sobre o desempenho dos 

alunos está ligado à seleção e motivação dos professores pelos diretores, que segundo os 

autores seria melhor realizada diante de uma estabilidade do diretor na gestão da escola. 
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Assim sendo, estima um modelo de regressão múltipla em que inclui como variáveis 

independentes o salário do diretor, experiência como professor, e o número de anos que cada 

diretor tem sido o chefe da sua escola atual, por fim confirma os resultados encontrados por 

Eberts e Stone (1988). 

Já em estudo realizado por Branch, Hanushek e Rivkin (2012), também com um 

modelo de valor adicionado com efeito fixo por escolas, evidenciou quantitativamente o 

impacto de líderes no desenvolvimento organizacional de instituições públicas. Os autores 

identificaram que a rotatividade do diretor na escola sugere a existência de uma significativa 

variação na eficácia do diretor. Outro ponto destacado pelo autor é a influência do diretor na 

rotatividade de professores que geram um impacto igualmente negativo sobre o desempenho 

escolar. 

Com o propósito mais específico de testar a eficiência relativa de órgãos públicos 

dirigidos por funcionários eleitos contra os que são nomeados, Partridge e Sass (2011) 

utilizam como objeto de estudo escolas públicas. Assim, compararam os resultados 

acadêmicos dos estudantes nos bairros geridos pelos superintendentes escolares que são 

eleitos contra os nomeados. São utilizados dois métodos: variáveis instrumentais e técnicas de 

dados em painel. Os resultados não encontraram diferenças consistentes no desempenho dos 

alunos que estudam em escolas com superintendentes eleitos ou nomeados. 

Nesta linha da literatura internacional e a partir dos primeiros resultados de exames 

de proficiência, de 1995, vários estudos brasileiros procuraram identificar a contribuição de 

características observáveis externas e internas à escola, como da família, dos próprios alunos, 

dos professores, de diretores e das escolas no desempenho dos alunos. 

Para avaliar o papel desenvolvido por fatores externos à escola, sobretudo o ambiente 

familiar e comunitário do docente, e ainda considerando características individuais e 

familiares, destacam-se os trabalhos desenvolvidos por Barros e Mendonça (1997), Barros  et  

al. (2001) e Bonelli (2002). 

Outro grupo de estudos, alguns também usando fatores externos como controle, 

focou a identificação dos fatores intraescolares que exercem impacto sobre o aprendizado, 

entre eles, Barros e Mendonça (1997), Lee, Bryk e Smith (1993), Franco et al. (2003), Satyro 

e Soares (2007), Klein (2006), Araújo e Luzio (2005), Menezes Filho (2007), Soares e 

Teixeira (2006), Tavares (2012), Curi e Menezes Filho (2013). Os resultados encontrados em 

alguns destes estudos são pouco robustos e o efeito das variáveis estudadas sobre o 

desempenho do discente varia em significância e sentido, não havendo assim um consenso. 
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Algumas destas referências incluem como variáveis explicativas a forma do 

provimento do cargo de direção escolar, computando seus efeitos sobre o desempenho médio 

dos alunos. Barros e Mendonça (1997) abordaram o impacto de inovações na gestão escolar – 

autonomia financeira, eleição de diretor e presença de colegiado ou conselho escolar – sobre o 

desempenho educacional, comparando o desempenho dos sistemas estaduais mais e menos 

inovadores. Para tanto, fizeram uso do modelo de regressão múltipla e do modelo de efeitos 

fixos. Em todos os modelos, utilizaram como variáveis dependentes a taxa de reprovação dos 

alunos (obtida com base no Censo Escolar), a proporção de crianças fora da escola, duas 

medidas de atraso escolar (obtidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

- PNAD), e, ainda, indicadores de rendimento escolar, obtidos a partir do Sistema Nacional de 

Acompanhamento da Educação Básica (Saeb). Como variáveis de controle, consideraram 

características da família (renda e escolaridade da família) e dos professores (salários e 

escolaridade). A base de dados cobre o período de 1981 a 1993 e todas as unidades da 

Federação, exceto o Distrito Federal, os estados da região Norte e o Estado de Alagoas. Seus 

resultados mostram que a eleição aumenta o desempenho educacional em um ponto 

percentual.  

Utilizando uma estratégia de estimação semelhante ao trabalho anterior, Biondi e 

Felício (2007), com um painel de dados do Saeb e do Censo Escolar para os anos de 1999, 

2001 e 2003, aplicaram os métodos de Mínimos Quadrados Ordinários e de Efeitos Fixos, 

para identificar os atributos escolares que possam ser alvos de políticas educacionais voltadas 

à melhoria do desempenho escolar. Eles utilizaram variáveis de background familiar, das 

escolas e dos alunos, além de variáveis representantes de características do diretor da escola, 

experiência do diretor e procedimento pelo qual o diretor assumiu a escola. Entre as variáveis 

com efeitos significativos, encontraram a ausência de rotatividade dos professores ao longo do 

ano letivo, a experiência dos professores (mais de dois anos em sala de aula) e a existência na 

escola de conexão com a Internet, todas afetando positivamente o desempenho médio. O 

procedimento de escolha do diretor por concurso público, eleição ou indicação (de técnicos, 

políticos ou outras formas) tem efeito negativo sobre o desempenho médio dos alunos, 

quando comparado com o desempenho dos alunos pertencentes a escolas que realizam o 

procedimento por meio da seleção, seguida de eleição de diretores. 

Menezes-Filho (2007), por sua vez, utilizando dados do Sistema de Avaliação do 

Ensino Básico (SAEB), e um modelo de regressão múltipla, relacionou o desempenho dos 

alunos das 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio nos testes de 
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proficiência em Matemática, em escolas públicas e particulares, às variáveis relacionadas ao 

aluno, à escola, ao professor, ao diretor e ao modo de escolha do diretor - o qual inclui a 

indicação técnica ou política e ou a seleção. O estudo não identifica relação significante entre 

o desempenho e a forma de escolha do diretor nas escolas públicas. Com relação às escolas 

privadas, existe um impacto significativo e positivo, mas apenas para os alunos da 8ª série.   

Alves (2008), por meio de modelos multiníveis de classificação cruzada, buscou 

associar o efeito de políticas públicas ao desempenho das redes de ensino das capitais 

brasileiras, mais especificamente, dos alunos de 4ª série do ensino médio, nos anos de 1999, 

2001 e 2003, usando como medida de desempenho a média em Matemática obtida no Sistema 

de Avaliação da Educação Básica. A autora utilizou como variáveis explicativas: o nível 

socioeconômico dos alunos, a dependência administrativa, o ensino fundamental com duração 

de 9 anos, o sistema de avaliação da rede de ensino, o número de professores com ensino 

superior, a participação no Programa Dinheiro Direto na Escola, o atendimento em educação 

infantil, e a forma de provimento do cargo de direção escolar. Os resultados mostraram que as 

variáveis educacionais de maior impacto no desempenho dos estudantes foram àquelas 

relacionadas aos processos de escolha por mérito de diretores, a participação no Programa 

Dinheiro Direto na Escola, a implementação de sistemas de avaliação, o atendimento em 

educação infantil e a formação superior de docentes. Dentre os processos envolvendo a forma 

de escolha do diretor, apenas a seleção e eleição teve efeito e positivo nas redes de ensino que 

a adotaram. 

 

2.2  GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: A ELEIÇÃO DE DIRETORES 

 

A partir da década de 1990, a relação entre o Estado e as políticas públicas no Brasil 

passou a ser marcada por novos contornos devido a alterações nos padrões de intervenção 

estatal, resultando em novos mecanismos e formas de gestão, redirecionando as políticas 

públicas desenvolvidas, e dentre elas as educacionais (DOURADO, 2000). No debate 

educacional deste período há uma mobilização em prol de planos de carreiras para os 

profissionais da educação e questionamento da organização burocrática e hierárquica da 

gestão escolar em voga. Amaral (2006) elenca que é dentro deste contexto que surgem as 

primeiras nuances do termo “gestão democrática da educação”. 

A construção da política educacional passa a se estruturar em propósito de uma 

democracia participativa, onde a responsabilidade e o compromisso da comunidade são 
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ressaltados como integrantes da edificação da qualidade do ensino (CAMPOS, 2007). O que 

desencadeou uma série de mudanças em diferentes esferas da gestão educacional, baseado em 

três eixos: a avaliação educacional dos sistemas de ensino, a descentralização administrativa e 

política e o financiamento da educação (BLASIS, 2011).  

Em meio às reformas, a descentralização administrativa e política incutem a inserção 

da gestão democrática no sistema educacional, caracterizada por meio da autonomia da gestão 

administrativa e pedagógica, autonomia financeira, formação de conselhos escolares e eleição 

dos diretores escolares. 

Vindo a se regulamentar por meio da promulgação, em 1996, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB – Lei nº 9.393/96, no Artigo 3º, Inciso VIII, a gestão 

democrática do ensino público é disposta “na forma desta lei e da legislação dos sistemas de 

ensino”, e posteriormente em Artigo 14 “os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica” (BRASIL, 1996). Regulamentando assim 

o princípio da “gestão democrática de ensino, na forma da lei” (CF, Art.206, Inciso VI) da 

Constituição Federal de 1988.  

Assim a Constituição institucionalizou, e a LDB regulamentou no âmbito federal, a 

gestão democrática da educação implicando na efetivação de novos processos de organização 

e gestão que tem como bases uma dinâmica que focalize processos coletivos e de decisões 

participativas. E para que esses novos processos sejam estabelecidos há a necessidade de 

implementação de vários mecanismos, tais como: aprimoramento dos processos de 

provimento ao cargo de diretor, órgãos colegiados na escola, fortalecimento da participação 

estudantil por meio de grêmios estudantis, participação da comunidade na construção do 

projeto político-pedagógico da escola, e a progressiva autonomia da escola (BRASIL, 2004). 

Dentro deste contexto, Corrêa e Cardoso (2000) apontam que a eleição do diretor 

pode ser considerado o primeiro passo para a gestão democrática. De tal modo que documento 

publicado pelo Ministério da Educação em 2004 enuncia que a construção de uma educação 

emancipatória e democrática requer a implementação de processos e práticas de participação 

coletiva. Dentre eles temos a instituição da eleição de diretores, bem como a avaliação destas, 

como critério para se “romper com a lógica autoritária em que se estruturam as concepções e 

práticas dominantes de organização e gestão escolares” (BRASIL, p. 28, 2004). 

Apesar de já regulamentada e do direcionamento dado pelo Ministério da Educação 

na realização de eleição para a gestão democrática, diversas são as formas de provimento do 



25 

 

 

 

cargo de diretor no Brasil. As principais adotadas são a seleção por concurso público, seleção 

e eleição, apenas eleição e, ainda, em algumas situações, indicações políticas e/ou técnicas. 

Na seleção por concurso público os candidatos são submetidos a uma prova onde são 

classificados de acordo com os conhecimentos demonstrados, podendo ainda contar com uma 

etapa de pontuação por títulos, por vezes após se cumprir a etapa das provas e realizado 

eleição. Esta modalidade é defendida por alguns autores como a melhor forma de seleção, 

embora seja criticada por ater-se apenas a competências técnicas (SILVA, 2007). Em outra 

via, a indicação política e/ou técnica desenvolve o processo seletivo por meio da indicação 

dos sistemas de ensino, e é fortemente criticada devido ao clientelismo político que a permeia 

(SILVA, 2007). 

No que se refere à eleição dos diretores escolares como forma de provimento do 

cargo de direção, observa-se que ocorre de forma pulverizada entre os estados da federação, 

devido à autonomia dos estados na definição de suas normas. Segue um quadro com detalhes 

sobre os 14 estados que no Brasil adotam a eleição de diretores. 

 

Quadro 01: Políticas de eleição de diretores nos estados brasileiros  

Estado Características da política 

Acre (2003) Adota a eleição de diretores, entretanto as unidades de ensino com menos de 

cem alunos serão administradas pela Secretaria de Educação Estadual, que 

indicará um professor para responder pela unidade de ensino. O mandato 

abarca o período de quatro anos, sendo possível uma reeleição. 

Bahia (2008) Com eleição desde 2008, não participam escolas que ofertam apenas até o 5º 

ano do fundamental. O período do mandato é de três anos, permitido uma 

reeleição. 

Ceará (2004) Adota o processo misto de concurso e eleição. Com duração de quatro anos 

para o mandato, com uma recondução. 

Distrito Federal 

(2007) 

É adotado o processo de eleição posterior ao concurso desde o ano de 2007, 

em todas as instituições educacionais de ensino técnico-profissionalizante, 

escolas parques, escola da natureza e às demais instituições educacionais da 

rede pública de ensino do Distrito Federal. O diretor eleito gozara de um 

mandato de dois anos, podendo ser reconduzido ao cargo em outras eleições. 

Goiás (1999) O processo de eleição foi adotado a partir do ano de 2001 na rede estadual 

de ensino, com exceção das escolas que: que tiverem menos de 150 (cento e 

cinquenta) alunos regularmente matriculados até a data de 31 de março de 

cada ano eleitoral; conveniados; em processo de municipalização; 

administrados por instituições religiosas há, pelo menos, 20 (vinte) anos. O 

mandato do diretor é de dois anos, podendo ser reeleito uma vez. 

Mato Grosso 

(1998) 

O provimento do cargo por meio de eleição é realizado desde 1999, com 

duração para o mandato de dois anos e uma reeleição. 

Mato Grosso 

do Sul (2006) 

Seleciona os diretores por meio de eleição, com mandato de 3 anos, e duas 

possibilidades de reeleição. 
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Pará (2009) Realiza eleições para seleção desde 2009, a cada dois anos, sendo possível 

uma reeleição. 

Paraíba (2006) A eleição para diretores é realizada em escolas situadas próximo as sedes da 

secretaria e nos municípios com mais de 50 mil habitantes. Com mandato de 

dois anos, o diretor eleito pode se reeleger por duas vezes. 

Paraná (2003) A partir de 2003 adota a eleição de diretores, com restrição para 

estabelecimentos de ensino que são regidos nos termos dos convênios 

celebrados com a Secretaria de Estado da Educação, os que funcionam em 

prédios privados, cedidos ou 

alocados de instituições religiosas e os da Polícia Militar do Estado do 

Paraná. O mandato neste estado é de três anos com duas reconduções ao 

cargo. 

Pernambuco 

(2005) 

O provimento na função de diretor, junto às escolas públicas estaduais, é 

efetuado mediante processo de seleção e eleição. Não participam do 

processo seletivo/eletivo as escolas públicas estaduais: com até 05 (cinco) 

turmas, com Pedagogia de Alternância, indígenas, Agrícolas, e Escola 

Arquipélago Fernando de Noronha; os centros: de Educação Física, de 

Reabilitação e Educação Especial, de Exames Supletivos, de Educação 

Infantil, Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife, Politécnico, e 

de Ensino Experimental. O mandato é de quatro anos, com uma reeleição. 

Piauí (2011) São realizadas eleições com mandato de dois anos, em escolas que possuam 

mais de 200 alunos. 

Rio Grande do 

Sul (1995) 

A eleição de diretores escolares é realizada desde 1996, com mandatos de 

três anos. 

Rio Grande 

Norte (2005) 

As eleições passaram a ser realizadas a partir de 2005, em escolas que 

possuam mais de 100 alunos e que não sejam mantidas por outras 

instituições. O mandato tem duração de dois anos, com uma reeleição. 

Fonte: elaborado pela autora de acordo com as legislações de cada estado. 

 

Observa-se que o provimento do cargo de diretor escolar é feito por meio de eleições 

em quatorze Estados do país. Um estudo realizado pela Fundação Victor Civita em 2010, em 

que foram realizadas visitas as secretarias as Secretarias de Educação, aponta a existência de 

eleição em mais dois estado: Rio de Janeiro e Minas Gerais (LUCK, 2011). Contudo não foi 

identificado pela autora do trabalho legislações referente a esses estados. 

No que se referem aos pré-requisitos, que devem ser atendidos pelos candidatos ao 

cargo de direção escolar que serão selecionados por meio de eleição, os sistemas estaduais de 

ensino exigem alguma Licenciatura e experiência docente. Com exceção o estado do Ceará 

que não exige o primeiro. De acordo com Luck (2011, p. 86), isso pode refletir uma “ênfase 

dada sobre o foco pedagógico no exercício dos trabalhos do diretor”.  

Os anos da realização do primeiro processo eleitoral para a escolha dos diretores 

revelam as diferenças de momentos em que as seleções por essa via são estabelecidas. As 

primeiras eleições com regulamentação são realizadas em 1995, sendo o Pará e Bahia os 
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estados que mais recentemente incorporaram o processo de eleição no provimento do cargo de 

diretor.  

Apesar de já apresentar um longo período de desenvolvimento, a eleição de diretores 

apresenta aspectos dicotômicos sobre os seus efeitos dentro do debate literário, como será 

discutido na seção seguinte. 

 

2.2.1  Dos debates acerca dos efeitos da eleição de diretores 

 

Dentre as formas de provimento do cargo do diretor, o processo via eleição pela 

comunidade tem gerado debates entre os seus partidários e os que defendem as outras 

modalidades de seleção para diretor. 

Oliveira (1993, apud SILVA, 2007), ao defender o uso da eleição em oposição ao 

concurso público, afirma que a eleição possibilita que a comunidade repense a escolha 

realizada depois de transcorrido o período do mandato, analisando se houve uma boa gestão. 

O concurso, de acordo com o autor, não permite tal reflexão, em virtude de não existir 

vislumbre de afastamento do cargo. 

Argumentando favoravelmente, Soares e Teixeira (2006) discorrem que a seleção do 

diretor escolar por meio de eleição busca superar as características de tradição e 

autoritarismos das outras formas de seleção como a indicação. De acordo com os autores, o 

“diretor, quando eleito, deixa de ser um representante do político influente da região” 

(SOARES; TEIXEIRA, 2006, p.157), rompendo assim com práticas clientelistas. O que 

favorece a autonomia da unidade de ensino diante da comunidade escolar, e gera, também, 

uma aproximação do diretor aos interesses coletivos dessa comunidade, principalmente no 

que se refere a uma aprendizagem com qualidade para os alunos (SILVA, 2011). 

Ratificando essa ideia Paro (2001, apud MAFIO; MAIA, 2009) indica que a eleição 

para diretores faz com que o dirigente tenha maior compromisso com a sociedade que o 

legitimou, desempenhando sua função para realizar os objetivos da sociedade em que foi 

eleito, ao contrário de apenas responder a uma indicação política. Nesse sentido, a escolha de 

diretores escolares é defendida como uma alternativa que se opõem a modelos ditos 

autoritários e que desconsideram a meritocracia de escolha de diretores nas redes públicas de 

ensino.  

Apesar de buscar a superação de práticas tradicionalistas que não consideram a 

meritocracia e a participação da comunidade, os processos eleitorais de acordo com 
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Holmesland  et  al.  (1989,  p.128 apud PARO, 1996)  podem apresentar práticas clientelistas 

da comunidade escolar, que exige uma contrapartida ao apoio dado durante a eleição. Tal fato 

é concluído pelo autor, a partir de entrevistas realizadas com diretores. 

Paro (1996, p. 380) ressalta que existia uma crença de que a eleição “conseguiria 

eliminar o autoritarismo existente na escola e a falta de participação de professores, alunos, 

funcionários e pais nas decisões”. Este cenário não foi alcançado e a participação dos 

segmentos escolares nas decisões não se confirmou, tendo em vista que dentro do processo 

democrático a participação e envolvimento das pessoas é apenas uma possibilidade, não uma 

garantia. Ainda para o autor, dentre os limites da eleição de diretores, existe o corporativismo 

por parte dos grupos que interagem dentro da escola, onde se observa uma atitude de 

professores buscando favorecimento em troca de seu apoio a determinado candidato. 

Corroborando com os trabalhos citados anteriormente Luck (2011, p.96), em estudo 

realizado com 13 secretarias estaduais no Brasil, aponta entre os efeitos no processo de 

eleição de diretores a “prática de clientelismo/ corporativismo ou favoritismo no ambiente 

escolar” e “propiciar a politização e fragmentação de grupos nas escolas, provocando um 

ambiente de antagonismo”. Assim existe uma frustração sobre o desaparecimento do 

clientelismo e autoritarismo do diretor, que permanecem em alguns casos, mesmo com a 

eleição para diretores (MAFIO; MAIA, 2009). 

Do exposto, é possível dizer que a literatura vislumbra tanto aspectos positivos 

quanto negativos diante da forma de provimento do cargo de diretor via eleição, sem 

conclusões de quais efeitos seriam maiores para o sistema de ensino. Ainda diante desta 

discussão, redes de ensino adotam essa espécie de seleção, como o caso da Bahia que será 

apresentado a seguir. 

 

2.2.2  A política de seleção de diretores na Bahia 

 

Na rede de ensino estadual da Bahia as primeiras eleições foram realizadas em 2008. 

Entretanto, o provimento do cargo de direção ocorre por meio do processo de eleição entre os 

candidatos aprovados anteriormente no Curso de Gestão Escolar. Para se candidatar ao cargo, 

é necessário possuir formação superior em grau de licenciatura plena, tendo desenvolvido 

atividade docente durante no mínimo dois anos; ser aprovado em Curso de Gestão Escolar 

ofertado pela secretaria de educação estadual; ter disponibilidade para atendimento à demanda 

de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; e estar em exercício na unidade escolar a 
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qual concorre ao cargo há no mínimo seis meses. Na inexistência de candidato que atenda aos 

requisitos previstos ou de não haverem candidaturas, o Secretário Estadual da Educação 

indica um representante do segmento do magistério da unidade escolar para assumir a Direção 

(BAHIA, 2008). 

A eleição ocorre por voto direto, secreto e facultativo, proibido o voto por 

representação. É realizada no mesmo dia em todas as unidades escolares da rede estadual de 

ensino, participando da eleição: os estudantes a partir de 14 (catorze) anos de idade; pais ou 

responsáveis por estudantes; membros do magistério (professores e coordenadores 

pedagógicos); e servidores públicos em efetivo exercício no estabelecimento de ensino. Cada 

categoria de eleitores conta com um peso proporcional a 25% para pais e responsáveis, 25% 

para estudantes, 45% para os membros do magistério e de 5% para os servidores. Após eleito, 

o diretor tem um mandato de três anos na instituição, podendo ser reconduzido mais uma vez 

ao cargo (BAHIA, 2008). 

O processo de seleção por meio de eleição não se aplica às escolas conveniadas 

sediadas em unidades prisionais e em centros de atendimento sócio-educativo a adolescentes, 

às escolas com oferta exclusiva do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e especificamente ao 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque (BAHIA, 2008). 

Dentro deste contexto de descentralização e de estabelecimento de uma gestão 

democrática, Teixeira (2008) aponta que a gestão da unidade de ensino engloba atividades de 

naturezas distintas, que requerem múltiplas competências para a adequada execução. Entre 

elas cabe ao diretor a organização de processos políticos, pedagógicos e administrativos 

(TEIXEIRA, 2008).  

No estado da Bahia são atribuições do diretor: elaborar o planejamento pedagógico; 

manter um fluxo de informação atualizado com a Secretaria da Educação; coletar, analisar e 

divulgar os resultados de desempenho dos alunos; assegurar a participação do Colegiado 

Escolar; gerenciar o funcionamento e a administração da escola; coordenar atividades 

financeiras; elaborar e responder pela prestação de contas dos recursos; promover ações que 

estimulem a utilização de espaços físicos; controlar a frequência dos servidores etc. (BAHIA, 

2002). 

Por conseguinte, as características da política adotada no estado da Bahia 

possibilitam uma avaliação de seu impacto por meio das diferenças no desempenho do aluno 

de escolas que possuem a seleção e eleição de diretores, frente aos estudantes de escolas que 

não adotaram a política.  
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2.3 INDICADORES EDUCACIONAIS NA BAHIA 

 

Historicamente desde 1995, quando o Ministério da Educação implanta e inicia o 

sistema de avaliação de desempenho escolar, os indicadores de desempenho estudantil 

medidos na escala do SAEB para a Bahia tem se situado regularmente abaixo daquele 

verificado para o país como um todo. Isto pode ser percebido a partir da observação dos gráficos 

1 e 2, a seguir, que demonstram a compilação dos resultados divulgados pelo MEC (Ministério da 

Educação) para o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática respectivamente. 

 

Gráfico 1 - Evolução da média da Proficiência em Língua Portuguesa dos alunos da rede 

estadual de ensino - séries finais do ensino fundamental. 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

  

 Os resultados da Prova Brasil, registrados de acordo com a escala do SAEB, para o 

desempenho em Língua Portuguesa das séries finais do ensino fundamental, indica que a rede 

estadual da Bahia apresenta um desempenho abaixo daquele que se observa no país, porém 

acima do que é registrado para o Nordeste. 

 Entre os anos de 1995 e 1997 há um crescimento na média da proficiência, com 

valores até um pouco acima da média nacional. Posteriormente a uma queda no desempenho 

que é comum ao país e também ao nordeste, consistindo um padrão de piora nos indicadores 

nacionais de desempenho escolar, em geral, associado à expansão do ensino fundamental no 

país. 
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Gráfico 2 - Evolução da média da Proficiência em Matemática dos alunos da rede estadual de 

ensino - séries finais do ensino fundamental. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

 

Os resultados para a proficiência em matemática, apresentado no gráfico 2,  seguem 

aspecto similar da proficiência em Língua Portuguesa, sendo superior a região Nordeste, 

entretanto em comparação com o desempenho do país se situa bem abaixo. Apresenta 

melhoras em 1997, assim como a proficiência de Língua Portuguesa, e em 2003. Essas 

melhoras são identificadas também no Nordeste e no restante do Brasil. Por fim, em 2009 

existe um aumento no desempenho da região Nordeste, sobrepondo a do estado da Bahia. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo analisa os efeitos de uma política de seleção de diretores sobre o 

rendimento escolar dos alunos do ensino fundamental em escolas públicas do Estado da 

Bahia. Sendo assim, a pesquisa considera-se do tipo descritiva e explicativa, visto que tem 

como função principal a análise do objeto, por meio da observação, descrição, classificação e 

interpretação de fenômenos, sem nela interferir para modificá-la. 

Consiste em um estudo quantitativo, e tem como universo de pesquisa o total de 

escolas públicas estaduais e municipais com mais de 20 alunos da Bahia, que participaram da 

Prova Brasil nos anos de 2007, 2009 e 2011, contemplando os alunos 9º ano. 

Os dados que foram utilizados é disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), referentes ao Sistema de Avaliação da 

Educação Básica. Deste sistema, fazem parte a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(Anresc), também denominada Prova Brasil - que é constituída por provas de língua 

portuguesa e matemática, aplicada censitariamente a alunos de 5º e 9º anos do ensino 

fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de área rural e urbana, em 

escolas que tenham no mínimo 20 alunos, matriculadas nas séries avaliadas -, e o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que consiste numa amostra dos dados da 

Prova Brasil (INEP, 2011). Além dos dados de desempenho, são respondidos questionários 

socioeconômicos por alunos, professores e diretores, possibilitando um diagnóstico do 

sistema educacional. 

Este estudo utilizou os dados referentes ao desempenho estudantil na Prova Brasil 

dos anos de 2007, 2009 e 2011, nas provas de Língua Portuguesa e Matemática, para 9º ano 

do ensino fundamental das redes estaduais e municipais, além de informações referentes a 

questionários socioeconômico dos alunos, diretores e sobre estrutura e características da 

escola. A escolha pelas escolas do 9º ano do ensino fundamental deve-se ao fato de que a 

política pública é aplicada apenas às escolas que ofertam séries a partir do 5º ano, 

contemplando, assim, o 9º ano. 

Na primeira etapa de análise serão elaboradas as estatísticas descritivas para 

identificar os perfis dos alunos e dos diretores e a infraestrutura das escolas. 

Posteriormente, no intuito de avaliar o efeito do provimento do cargo de direção 

escolar por meio de eleição no Estado da Bahia sobre o desempenho cognitivo dos alunos das 
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escolas estaduais, foram utilizados dois métodos analíticos: dados em painel e diferença em 

diferenças (diff-in-diff). Estas metodologias são descritas a seguir.  

 

3.1 DADOS EM PAINEL 

 

Como características não observáveis podem estar relacionadas tanto com a adoção 

pela escola da política de seleção de diretores quanto com o aprendizado dos alunos, foram 

utilizados os modelos de dados em painel, com efeitos fixos e com efeitos aleatórios. Assim, é 

possível estimar o impacto da eleição de diretores no desempenho médio dos alunos levando 

em conta todas as características das escolas que não variam ao longo do tempo.  

Adotou-se o seguinte modelo econométrico para o desempenho médio dos alunos da 

escola   no período  ,    : 

 

                                                                      (1) 

 

em que: a variável ‘politicait’ capta se a escola i adota a eleição de diretores na data t, a 

variável ‘ano’ assume valor ‘0’ quando t=0 (antes da implementação da política) e valor ‘1’ 

para t=1 (depois da implementação da política).  

As variáveis dependentes, nessa abordagem, são as médias de proficiência em 

Língua Portuguesa e Matemática da unidade escolar. Quanto às variáveis explicativas, foram 

incluídas como controles: um vetor de características dos alunos na escola i no tempo t –  Ait – 

que inclui gênero, cor/raça, escolaridade da mãe, presença de mais de uma televisão em casa e 

presença de computador em casa; um vetor de características do diretor da escola i no tempo 

t– Dit – que informa se o mesmo tem pós-graduação e se tem experiência em gestão; e um 

vetor de características da escola i no tempo t – Eit – com dummies para captar presença de 

laboratório de informática e biblioteca. Ainda foram inseridos variáveis de controle para os 

professores – Pit – referentes à sua experiência, formação em ensino superior e treinamentos. 

Estas variáveis são, em sua maioria, frequentemente utilizadas em estudos que tratam dos 

determinantes do desempenho educacional, como em Barros et all (2001), Menezes Filho 

(2007), Aquino e Kassof (2011), Oshiro e Scorzafave (2011), Cadaval e Monteiro (2011), 

entre outros.  

A variável ai capta os fatores não observados para a escola i, constantes no tempo, 

que afetam a variável dependente Yit. No modelo de efeito aleatório são exigidas as hipóteses 
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de exogeneidade estrita e de ortogonalidade entre as variáveis não observadas e o termo de 

erro. O modelo de efeito fixo, por sua vez, permite que as variáveis observáveis possam estar 

correlacionadas com o erro e com as variáveis não observáveis (AQUINO; KASSOF, 2011). 

 

3.2 DIFERENÇA EM DIFERENÇAS 

 

Nesse método, as informações sobre os grupos de tratamento e controle são 

analisadas antes e após a implementação do processo de eleição dos diretores escolares. A 

estratégia de identificação do método assume que a variação média de desempenho dos 

alunos não explicada pelas variáveis de controle do modelo seria igual entre a rede estadual e 

municipal se não houvesse a diferença nos sistemas de escolha do diretor escolar. 

Considerando que a designação das escolas para o grupo de tratamento (escolas 

estaduais que passaram a adotar a eleição de diretores) e de controle (escolas municipais que 

não selecionam e não elegem os diretores) não ocorre de forma aleatória, o uso do método de 

diferença em diferenças (diff-in-diff), com dados para os dois grupos para antes e depois da 

política de eleição adotada permite identificar o impacto da eleição de diretores sobre medidas 

de desempenho acadêmico, evitando o problema de viés de seleção amostral.  

O indicador de resultado utilizado é o desempenho médio em Língua Portuguesa e 

Matemática das escolas baianas. Seja Y a taxa de desempenho médio da escola, os 

sobrescritos T e C denominam, respectivamente, se a escola possui eleição de diretor (grupo 

de tratamento) ou não (grupo de controle). Dado que os grupos podem ser observados antes 

(2007) e após a implementação da política de eleição de diretores (em 2009 e 2011), isso 

permite que sejam calculadas as variações no desempenho médio das escolas dos grupos de 

tratamento e controle entre os períodos t=0 (antes da intervenção) e t=1 (depois da 

intervenção): 

 

        
       

                  (2) 

 

        
       

                  (3) 

 

Desta forma, o método de diferença em diferenças assume que caso a política não 

tivesse sido implementada, as diferenças no tempo entre desempenho dos alunos das escolas 

do grupo de controle e de tratamento seriam iguais. Portanto, toda diferença observada entre a 
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variação de desempenho do grupo de tratamento, ΔY
T
, e a variação de desempenho do grupo 

de controle, ΔY
C
, pode ser atribuída à mudança na política de seleção dos diretores escolares.  

É possível estimar o efeito de um tratamento usando o método de diferença em 

diferenças através da seguinte regressão linear
1: 

 

                                                                    

                             (4) 

Em que a variável ‘política’ indica se a escola   adotou a eleição de diretores; a 

variável ‘ano’ assume valor ‘0’ quando t=0 (antes da implementação da política) e valor ‘1’ 

para t=1 (depois da implementação da política); e a variável ‘política*anot’ é uma interação 

das variáveis anteriores, que assume valor ‘1’ apenas para as escolas do grupo de tratamento 

no período posterior à implementação da política. Nessa regressão, pode-se mostrar que o 

coeficiente   , aquele associado à interação, é exatamente o impacto da eleição de diretores 

sobre a medida de desempenho escolar Y.  

Além disso, este método permite que variáveis e controle, variantes no tempo, sejam 

incluídas na regressão. Neste trabalho, foram utilizas as mesmas variáveis dependentes e de 

controle do método de dados em painel. 

O Quadro 02 apresenta uma estruturação esquemática da metodologia partindo do 

problema de pesquisa, objetivos específicos, demonstrado por fim a forma de coletas de dados 

e tratamento que serão adotados. 

 

  

                                                 
1 

Para uma demonstração desta relação entre o modelo diff-in-diff e regressão linear, ver, por exemplo, 

Wooldridge (2010).  
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Quadro 02: Estruturação da metodologia 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIÁVEIS/ 

CATEGORIA

S DE 

ANÁLISE 

TEORIA/ 

CONCEITOS/A

UTORES 

TÉCNICA DE 

COLETA DE 

DADOS 

MÉTODO 

DE 

ANÁLISE 

DE DADOS 

Qual o efeito da 

política de 

seleção de 

diretores 

escolares no 

desempenho dos 

discentes da 

escola pública?  

Descrever o perfil 

dos alunos, 

diretores, e 

infraestrutura das 

escolas da Bahia; 

Alunos: gênero, 

cor/raça, 

escolaridade da 

mãe, presença 

de mais de uma 

televisão em 

casa, presença 

de computador 

em casa. 

Barros e 

Mendonça (1997), 

Barros  et  al.  

(2001), Cadaval e 

Monteiro (2011), 

Soares (2005), 

Gonçalves et al 

(2010), Tavares 

(2012), Menezes-

Filho (2007) 

Dados 

secundários
2
 

Estatísticas 

descritivas 

Diretor: pós-

graduação e 

experiência em 

gestão. 

Eberts e Stone 

(1988), Branch, 

Hanushek e 

Rivkin (2012), 

Tavares (2012), 

Menezes-Filho 

(2007) 

Dados 

secundários 

Estatísticas 

descritivas 

 Escola: 

Laboratório de 

informática e 

biblioteca. 

Hanushek (1995), 

Gonçalves et al 

(2010), Satyro e 

Soares (2007), 

Menezes-Filho 

(2007). 

Dados 

secundários 

Estatísticas 

descritivas 

Comparar o 

desempenho dos 

alunos de escolas 

que adotaram a 

política de seleção 

de diretores em 

relação as que não 

adotaram; 

 

Política de 

seleção de 

diretores. 

Barros e 

Mendonça (1997), 

Menezes-Filho 

(2007), Biondi e 

Felício (2007), 

Alves (2008). 

Dados 

secundários 

Dados em 

painel e  

Diferença 

em 

diferenças 

Mensurar o efeito 

da política de 

seleção de 

diretores sobre o 

desempenho dos 

alunos. 

 

Política de 

seleção de 

diretor escolar e 

ano. 

Barros e 

Mendonça (1997), 

Menezes-Filho 

(2007), Biondi e 

Felício (2007), 

Alves (2008). 

Dados 

secundários 

Dados em 

painel e 

Diferença 

em 

diferenças 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Na seção seguinte são apresentados os resultados. 

  

                                                 
2
 Os dados secundários são obtidos no site do INEP no seguinte endereço: http://portal.inep.gov.br/basica-

levantamentos-acessar 

http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar
http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar
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3  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Os dados utilizados são oriundos do Sistema de Avaliação da Educação Básica. 

Deste sistema, fazem parte a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) - também 

denominada Prova Brasil - e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

A Prova Brasil é constituída por provas de língua portuguesa e matemática, aplicadas 

censitariamente a alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental público, nas redes estaduais, 

municipais e federais, de área rural e urbana, em escolas que tenham no mínimo 20 alunos 

matriculados nas séries avaliadas. Além dos dados de desempenho, são respondidos 

questionários socioeconômicos por alunos, professores e diretores, possibilitando um 

diagnóstico do sistema educacional. 

Foram utilizados os dados das escolas estaduais e municipais da Bahia que ofertam o 

9º ano do ensino fundamental e que participaram da Prova Brasil nos anos de 2007, 2009 e 

2011.  A escolha pelas escolas do 9º ano do ensino fundamental deve-se ao fato de que a 

política pública é aplicada apenas às escolas que ofertam séries a partir do 5º ano, 

contemplando, assim, o 9º ano. As escolas estaduais constituíram o grupo de tratamento, uma 

vez que, depois do ano de 2008 elas passaram a adotar a política de eleição, enquanto as 

escolas municipais formaram o grupo de controle, já que não tiveram eleições em nenhum dos 

três anos. 

A seguir, são descritas as bases de dados utilizadas nos modelos de dados em painel 

e diferença em diferenças. Estes modelos foram feitos para duas bases de dados diferentes: 

uma com dados de escolas que participaram da Prova Brasil em 2007 e 2009 e outra para 

escolas participantes em 2007 e 2011.   

 

4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

4.1.1 Base de dados para escolas de 2007 e 2009 

 

Em 2007 e 2009, participaram da Prova Brasil 733 escolas estaduais e 686 escolas 

municipais. No grupo de tratamento, foram excluídas: 119 escolas pela ausência de dados nas 

respostas dos questionários referentes à proficiência dos alunos, modo de posse do diretor, 

experiência, pós-graduação do diretor, e existência de laboratório de informática e biblioteca 

na escola; 19 escolas estaduais que já tinham algum processo de eleição antes de 2008 e 
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outras 206 escolas que não adotaram a política de eleição; e ainda 187 escolas estaduais 

localizadas em municípios que possuem política de eleição de diretores, ou possuem eleição 

em 50% de suas escolas municipais. No grupo de controle, também foram excluídas 170 

escolas com ausência de dados nas respostas dos questionários e 96 escolas de vinte e cinco 

municípios que apresentavam política de eleição de diretores ou 50% de suas escolas com 

processo de eleição dos dirigentes escolares, dada a possibilidade de legislação municipal 

própria sobre processos eleitorais. Ainda, foram excluídas 10 escolas cujos diretores 

afirmaram ter sido eleitos, mas que estavam em municípios onde a maioria das escolas 

indicou não haver eleição para diretor. Por fim, foram excluídas dos dois grupos, 5 escolas 

que em 2007 eram de dependência administrativa do estado e em 2009 pertenciam à rede 

municipal. Assim, compõem a amostra 197 escolas estaduais e 400 escolas municipais. 

Na análise, é importante que as amostras finais sejam representativas das amostras 

completas da Prova Brasil. A tabela 1 mostra que as médias das proficiências, tanto em língua 

portuguesa quanto em matemática, são bem similares. A maior diferença encontrada entre os 

resultados da Prova Brasil e das amostras deste trabalho, para os anos de 2007 e 2009, foi de 

2,52 pontos na média de proficiência de língua portuguesa das escolas estaduais, para o ano 

de 2007.  

 

Tabela 1 - Média e desvio padrão da proficiência das escolas estaduais e municipais na 

Prova Brasil e nas amostras para os anos de 2007 e 2009 

  

Língua Portuguesa 
 

Matemática 
 

Prova Brasil Amostra 
Diferença 

Prova Brasil Amostra 
Diferença 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Escolas 

estaduais 

2007 218,22 16,2 215,7 15,83 2,52 226,87 14,92 224,65 14,88 2,22 

2009 224,12 17,2 223,16 17,58 0,96 226,51 15,54 225,07 15,71 1,44 

Escolas 

municipais 

2007 214,34 14,47 213,74 13,98 0,6 224,46 14,47 224,2 13,55 0,26 

2009 223,25 16,88 222,35 16,51 0,9 225,79 14,88 225,81 14,35 -0,02 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

 

A seguir são apresentadas as estatísticas descritivas das escolas estaduais (grupo de 

tratamento) e municipais (grupo de controle), que compõem as amostras para os períodos 

2007 e 2009. 
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Tabela 2 – Estatísticas descritivas para os grupos de tratamento e controle, anos 2007 a 

2009 

Variáveis 

Grupo de Tratamento Grupo de Controle 

2007 2009 Diferença 2007 2009 Diferença 

Média em Língua Portuguesa 215,70 223,16 7,46 213,74 222,35 8,61 

 

(15,83) (17,58) 

 

(13,97) (16,51) 

 Média em Matemática 224,65 225,07 0,42 224,20 225,81 1,61 

 

(14,88) (15,71) 

 

(13,55) (14,35) 

 Gênero Masculino*  0,42 0,42 0,00 0,40 0,41 0,01 

 

(0,10) (0,090) 

 

(0,10) (0,09) 

 Cor branca* 0,18 0,16 -0,01 0,19 0,17 -0,02 

 

(0,10) (0,09) 

 

(0,11) (0,11) 

 Possui mais de uma Tv*  0,33 0,37 0,04 0,22 0,27 0,05 

 

(0,13) (0,12) 

 

(0,11) (0,11) 

 Possui computador*  0,11 0,28 0,17 0,06 0,18 0,12 

 

(0,10) (0,15) 

 

(0,07) (0,13) 

 

Mãe tem o 5º ano incompleto* 0,18 0,16 -0,02 0,25 0,22 -0,04 

 

(0,10) (0,08) 

 

(0,10) (0,10) 

 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 0,30 0,31 0,01 0,34 0,35 0,02 

 

(0,09) (0,10) 

 

(0,09) (0,10) 

 

Mãe tem ensino médio incompleto* 0,13 0,14 0,01 0,11 0,11 0,00 

 

(0,07) (0,06) 

 

(0,06) (0,06) 

 Mãe tem ensino médio completo* 0,20 0,22 0,01 0,14 0,15 0,01 

 

(0,10) (0,10) 

 

(0,08) (0,09) 

 

Mãe tem ensino superior completo* 0,06 0,07 0,01 0,04 0,05 0,01 

 

(0,06) (0,05) 

 

(0,04) (0,05) 

 

Diretor com atualização** 0,04 0,05 0,01 0,03 0,02 -0,01 

 

(0,20) (0,22) 

 

(0,16) (0,13) 

 

Diretor com especialização** 0,54 0,73 0,19 0,26) 0,41 0,15 

 

(0,50) (0,45) 

 

(0,44) (0,49) 

 Diretor com mestrado** 0,03 0,01 -0,02 0,05 0,01 -0,05 

 

(0,16) (0,07) 

 

(0,00) (0,07) 

 Diretor com doutorado** - - 

 

0,01 0,00 -0,01 

 

- - 

 

(0,07) (0,05) 

 

Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 0,09 0,36 0,27 0,38 0,18 -0,20 

 

(0,28) (0,48) 

 

(0,49) (0,39) 

 

Diretor com mais de 5 anos de experiência** 0,30 0,26 -0,04 0,31 0,34 0,03 
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(0,46) (0,44) 

 

(0,46) (0,48) 

 Computador** 0,63 0,88 0,25 0,38 0,67 0,28 

 

(0,48) (0,32) 

 

(0,49) (0,47) 

 Biblioteca** 0,59 0,71 0,11 0,67 0,76 0,09 

 

(0,49) (0,46) 

 

(0,47) (0,43) 

 Professor com ensino superior*** 0,82 0,87 0,05 0,71 0,83 0,12 

 

(0,29) (0,23) 

 

(0,34) (0,27) 

 Professor com capacitação*** 0,72 0,74 0,02 0,78 0,81 0,03 

 

(0,33) (0,30) 

 

(0,29) (0,260 

 Professor com mais de 2 anos de 

experiência*** 0,91 0,88 -0,03 0,94 0,94 0 

 

(0,19) (0,21) 

 

(0,14) (0,13) 

 
Observações 197 197   400 400   

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

Valores dos desvios padrão em parênteses.*Valores das variáveis em proporção. ** Variáveis dummies. ***Para 

as variáveis de professor o número de observações difere, sendo 184 escolas estaduais e 380 escolas municipais. 

 

Com relação às variáveis dependentes, pode-se observar um aumento das médias 

escolares, de 2007 para 2009, nas proficiências em Língua Portuguesa nos dois grupos. Na 

proficiência em Matemática, a variação no grupo de tratamento é pequena, e no grupo de 

controle de pouco mais de um ponto. Os dois grupos apresentam proficiências com valores 

próximos. 

As proporções de alunos do gênero masculino e de cor branca permanecem 

praticamente as mesmas dentro dos dois grupos estudados. Entre as características 

socioeconômicas dos alunos, observa-se que a proporção de alunos com mais de uma 

televisão não apresenta variação. O grupo de tratamento apresenta uma maior proporção de 

alunos com computador em casa, e é registrado um aumento na proporção de alunos que 

passam a ter computador, de 2007 para 2009, dentro dos grupos de tratamento e de controle. 

Os dois grupos não apresentam variações quanto ao nível educacional das mães, tendo ambos 

os grupos uma proporção maior de mães que não completaram o ensino fundamental. 

Os dados mostram que o grupo de tratamento conta com um maior número de 

diretores escolares que possui curso de especialização. Já com relação à experiência do 

diretor, os grupos apresentam percentuais próximos de diretores com mais de 5 anos de 

experiência como gestores escolares, entretanto, para 2009, o grupo de tratamento tem mais 

diretores com menos de 5 anos de experiência. 

Ambos os grupos tem um aumento no número de escolas com laboratório de 

informática, entre 2007 e 2009; o grupo de tratamento apresenta um percentual maior de 
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escolas com laboratórios; e os dois contam com proporções similares de escolas com 

biblioteca.  

Os dois grupos apresentam proporções próximas de professores com ensino superior, 

que tenham passado por alguma capacitação e possuam mais de 2 anos de experiência. E, para 

os dois grupos, não existem variações ao longo do período de tempo do painel. 

 

4.1.2 Base de dados para escolas de 2007 e 2011 

 

Comparando os dados para os anos de 2007 e 2011, observa-se que participaram da 

Prova Brasil 641 escolas estaduais e 681 escolas municipais. Assim como painel anterior 

(2007 e 2009) no grupo de tratamento, foram excluídas as escolas com ausência de dados nas 

respostas dos questionários (62 escolas) e as escolas estaduais que já tinham algum processo 

de eleição antes de 2008 (21 escolas) e não adotaram a política de eleição (212 escolas); 

ainda, foram excluídas as escolas estaduais localizadas em municípios que possuem política 

de eleição de diretores, ou possuem eleição em 50% de suas escolas municipais (186 escolas).  

O mesmo procedimento foi adotado para o grupo de controle com a exclusão das escolas com 

ausência de dados (em 111 escolas), escolas de 32 municípios que apresentavam mais de 50% 

de suas escolas, totalizando 152 escolas, com processo de eleição dos dirigentes escolares, 

dada a possibilidade de legislação municipal própria sobre processos eleitorais. Do painel, 

ainda foram excluídas 24 escolas, em cada grupo, que tiveram mudança de dependência 

administrativa no período de 2007 a 2011. Compuseram a amostra final 136 escolas estaduais 

e 394 escolas municipais. 

A tabela 3 mostra que as médias das proficiências, tanto em língua portuguesa 

quanto em matemática, das Provas Brasil e das amostras para 2007 e 2011, são similares. A 

maior diferença entre a amostra utilizada e os dados da Prova Brasil é de 2,56 pontos para a 

média na proficiência em Língua Portuguesa no ano de 2007. 

Tabela 3 - Média e desvio padrão da proficiência das escolas estaduais e municipais na 

Prova Brasil e nas amostras para os anos de 2007 e 2011  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

 

Anos 

Língua Portuguesa 
  

Matemática 
  

Prova Brasil Painel Diferença Prova Brasil Painel Diferença 

Média DP Média DP   Média DP Média DP   

Escolas estaduais 

2007 218,52 16,26 215,96 17,31 2,56 226,96 14,94 224,97 16,89 1,99 

2011 225,62 16,75 224,69 17,2 0,93 230,25 17,65 229,07 19,06 1,18 

Escolas 

municipais 

2007 214,49 14,39 213,09 14,27 1,4 224,62 14,12 223,63 14,31 0,99 

2011 224,66 15,65 223,06 14,59 1,6 230,42 16,65 229,24 16,25 1,18 
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 4, as proficiências em Língua 

Portuguesa e Matemática aumentam nos dois grupos e nos dois períodos (2007 e 2011), com 

aumento maior para o grupo de controle. Porém, as médias nos dois grupos são similares. 

Com relação às características dos alunos, as proporções de alunos do gênero masculino e de 

cor branca permanecem praticamente as mesmas dentro dos dois grupos estudados. Assim 

como nas amostras discutidas anteriormente, nas características socioeconômicas dos alunos, 

a proporção de alunos com mais de uma televisão e computador em casa é maior no grupo de 

tratamento. Ocorre um aumento na proporção de alunos que passam a ter computador em 

casa, em 2011, em ambos os grupos, sendo maior para o grupo de tratamento. Os dois grupos 

apresentam diminuição na proporção de mães que não completaram o ensino fundamental. No 

grupo de tratamento a proporção de escolaridade de mães com ensino médio é maior, bem 

como existe uma redução em 2011 das mães que não completaram esse nível de escolaridade. 

A qualificação de diretores com especialização é maior no grupo de tratamento. 

Quanto à experiência do diretor no cargo de gestão escolar, o grupo de tratamento apresenta 

um aumento no número de diretores com menos de 5 anos de experiência, de 2007 para 2011. 

O aumento do número de escolas com laboratório de informática foi maior para o 

grupo de controle, entretanto em ambos os anos o grupo de tratamento apresentou mais 

laboratórios. Quanto à presença de biblioteca, os grupos apresentavam dados semelhantes em 

2007, com aumento maior dentre as escolas do grupo de tratamento, em 2011.  

Novamente, os dois grupos apresentam proporções próximas para as características 

dos professores quando comparamos 2007 a 2011.  

 

Tabela 4 – Estatísticas descritivas para os grupos de tratamento e controle, para 2007 e 

2011 

Variáveis 

Grupo de Tratamento Grupo de Controle 

2007 2011 Diferença 2007 2011 Diferença 

Média em Língua Portuguesa 215,96 224,69 8,73 213,09 223,06 9,97 

 

(17,31) (17,20) 

 

(14,27) (14,59) 

 Média em Matemática 224,97 229,07 4,10 223,63 229,24 5,61 

 

(16,89) (19,06) 

 

(14,31) (16,25) 

 Gênero Masculino*  0,41 0,43 0,02 0,41 0,42 0,01 

 

(0,11) (0,09) 

 

(0,10) (0,09) 

 Cor branca* 0,17 0,17 0,00 0,19 0,18 -0,01 

 

(0,10) (0,10) 

 

(0,12) (0,11) 

 Possui mais de uma Tv*  0,32 0,42 0,10 0,22 0,32 0,10 

 

(0,13) (0,12) 

 

(0,11) (0,12) 
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Possui computador*  0,11 0,35 0,25 0,06 0,22 0,16 

 

(0,11) (0,18) 

 

(0,07) (0,15) 

 

Mãe tem o 5º ano incompleto* 0,18 0,19 0,01 0,25 0,29 0,04 

 

(0,10) (0,11) 

 

(0,10) (0,13) 

 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 0,29 0,17 -0,12 0,33 0,21 -0,12 

 

(0,10) (0,07) 

 

(0,09) (0,07) 

 

Mãe tem ensino médio incompleto* 0,30 0,13 -0,17 0,11 0,11 0,00 

 

(0,09) (0,06) 

 

(0,07) (0,06) 

 Mãe tem ensino médio completo* 0,21 0,25 0,03 0,13 0,16 0,03 

 

(0,11) (0,11) 

 

(0,08) (0,09) 

 

Mãe tem ensino superior completo* 0,00 0,09 0,09 0,04 0,06 0,02 

 

(0,00) (0,07) 

 

(0,04) (0,05) 

 

Diretor com atualização** 0,04 0,03 -0,01 0,03 0,19 0,16 

 

(0,21) (0,17) 

 

(0,16) (0,00) 

 

Diretor com especialização** 0,51 0,82 0,31 0,25 0,54 0,30 

 

(0,50) (0,38) 

 

(0,43) (0,50) 

 Diretor com mestrado** 0,02 0,03 0,01 - - - 

 

(0,15) (0,17) 

 

- - 

 Diretor com doutorado** - - 

 

0,01 0,01 0,00 

 

- - 

 

(0,07) (0,07) 

 

Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 0,08 0,66 0,58 0,38 0,49 0,11 

 

(0,27) (0,47) 

 

(0,49) (0,00) 

 Diretor com mais de 5 anos de 

experiência** 0,31 0,32 0,01 0,31 0,48 0,17 

 

(0,46) (0,47) 

 

(0,46) (0,00) 

 Computador** 0,64 0,96 0,32 0,38 0,80 0,42 

 

(0,48) (0,21) 

 

(0,49) (0,40) 

 Biblioteca** 0,67 0,82 0,15 0,65 0,77 0,11 

 

(0,67) (0,39) 

 

(0,48) (0,42) 

 

       Professor com ensino superior*** 0,82 0,91 0,09 0,68 0,90 0,22 

 

(0,27) (0,17) 

 

(0,34) (0,21) 

 Professor com capacitação*** 0,71 0,72 0,01 0,78 0,82 0,04 

 

(0,34) (0,30) 

 

(0,30) 0,26 

 Professor com mais de 2 anos de 

experiência*** 0,94 0,87 -0,07 0,94 0,96 0,02 

 

(0,20) (0,28) 

 

(0,15) (0,13) 

 Observações 136 136 

 

394 394 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

Valores dos desvios padrão em parênteses.*Valores das variáveis em proporção. ** Variáveis dummies. ***Para 

as variáveis de professor o número de observações difere, sendo 111 escolas estaduais e 376 escolas municipais. 
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Uma última amostra, não apresentada aqui, foi construída com as escolas que 

participaram da Prova Brasil nas três edições realizadas em 2007, 2009 e 2011. Participaram, 

nos três anos, 588 escolas estaduais e 662 escolas municipais, que ofertam o 9º ano. Depois de 

excluídas as observações do banco de dados, de forma similar ao discutido anteriormente, a 

amostra resultou em 139 escolas estaduais e 330 escolas municipais. De forma similar às 

amostras anteriores, as médias escolares nas proficiências em Língua Portuguesa e 

Matemática, nos dois grupos e nos três períodos (2007, 2009 e 2011) são similares e 

aumentaram, com o grupo de tratamento apresentando médias maiores. Com relação às 

características dos alunos, diretores e escolas, os dados repetem as constatações anteriores. 

 

4.2  RESULTADOS 

 

4.2.1 Dados em painel 

 

Como já explicitado nas seções anteriores, para calcular o impacto do programa 

foram utilizadas técnicas para dados em painel com efeito fixo e com efeito aleatório. A partir 

do teste de Hausman, o modelo mais adequado é o de efeito fixo, uma vez que os resultados 

do teste rejeitaram a hipótese nula de que os erros não são correlacionados com as variáveis 

explicativas. Assim, são apresentadas a seguir apenas as estimativas do modelo de efeito 

fixo
3
. 

 Diante do grande número de variáveis incluídas como controle, optou-se por 

apresentar apenas os resultados referentes à variável de interesse desse estudo. Na Tabela 5 

são apresentadas as estimativas do impacto da política de eleição de diretores sobre a 

proficiência média em Língua Portuguesa e Matemática das escolas baianas de 9º ano, para os 

painéis de 2007-2009 e 2007-2011.  

  

                                                 
3
 No modelo de efeito aleatório foi encontrado um efeito significativo e negativo para as escolas que passaram a 

adotar a política para os dados de 2007 a 2009 e 2007 a 2011. 
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Tabela 5 - Impacto da política de seleção e eleição de diretores sobre a proficiência 

média das escolas estaduais da Bahia: estimativas por dados em painel 

 

2007-2009 
 

2007-2011 

Variáveis 
Proficiência em 

Língua Portuguesa 

Proficiência em 

Matemática  

Proficiência em 

Língua Portuguesa 

Proficiência em 

Matemática 

  

     Ano (dummy) 4,663*** -0.886 

 

6,339*** 2.162 

 

(1,296) (1.092) 

 

(1,658) (1.633) 

Política (dummy) -1,250 -1,484 

 

0,686 -1.239 

 

(1,527) (1,287) 

 

(1,818) (1.791) 

      R² 0,289 0,090 

 

0,400 0,230 

Número de 

observações 1.128 1.128 

 

974 974 

Controles: características dos alunos (gênero, cor/raça, escolaridade da mãe, mais de uma televisão em casa, 

possui computador em casa), características da escola (dummies para captar presença de laboratório de 

informática e biblioteca) características dos diretores (pós-graduação e experiência em gestão), características 

dos professores (mais de dois anos de experiência, formação em ensino superior e treinamentos). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. O desvio padrão é apresentado em parênteses.  

 

Constata-se um efeito negativo da política de eleição de diretores no Estado da 

Bahia, sendo de magnitude maior no segundo período (2007-2011) para a proficiência em 

Matemática. Entretanto, em ambos os períodos, o coeficiente do efeito da política não se 

mostrou significativo
4
.  

   

4.2.2 Diferença em diferenças 

 

As Tabelas 6 e 7 ilustram o cálculo da diferença, ao longo do tempo, das diferenças 

das médias de proficiência em português e matemática, respectivamente, captando o efeito da 

política de eleição de diretores escolares, para o período de 2007 a 2009. 

A primeira coluna da Tabela 6, antes do tratamento, demonstra a diferença das 

proficiências dos grupos de controle e tratamento quando ambos estavam sob a política de 

posse de diretores por indicação. Assim, em 2007, o grupo de controle apresenta uma média 

em português mais baixa em 1,96 pontos. Depois, em 2009, quando as escolas do grupo de 

tratamento já adotaram a eleição do diretor, a diferença da média cai em 0,81 pontos.  Na 

última coluna são apresentadas as mudanças das proficiências dos dois grupos ao longo do 

período entre 2007 e 2009, ambos com aumento na proficiência dentro do período. Por fim, o 

                                                 
4
 Foi realizada uma estimação com painel de dados para os três períodos 2007, 2009 e 2011, confirmando os 

resultados já apresentados anteriormente. 
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valor da diferença em diferenças - o qual representa a diferença, ao longo do tempo, das 

diferenças da média de Língua Portuguesa dos dois grupos – foi de 1,15 pontos negativos. 

 

Tabela 6 – Cálculo da diferença em diferenças entre os grupos de tratamento e controle 

para média em Língua Portuguesa (2007 a 2009) 

  

Antes do 

tratamento    

Depois do 

tratamento    

Mudança nas 

proficiências 

 

 Ano de 2007 

 

Ano 2009 

 

    

Escolas grupo de tratamento 215,70 

 

223,16 

 

7,45 

      
Escolas grupo de controle 213,74 

 

222,34 

 

8,60 

     

  

Diferença de média da proficiência em 

Língua Portuguesa 1,96   0,81   -1,15 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 
 

Análoga à Tabela 6, a Tabela 7 apresenta a diferença, ao longo do tempo, das 

diferenças das médias de proficiência em Matemática nos dois grupos, captando o efeito da 

política de eleição de diretores escolares. Observa-se que o valor da diferença em diferenças é 

próximo ao registrado para a proficiência em Língua Portuguesa, sendo de 1,18 pontos, na 

mesma direção,com impacto negativo. 

 

Tabela 7 – Cálculo da diferença em diferenças entre os grupos de tratamento e controle 

para média em Matemática (2007 a 2009) 

  

Antes do 

tratamento    

Depois do 

tratamento    

Mudança nas 

proficiências 

 

 Ano de 2007 

 

Ano 2009 

 

    

Escolas grupo de tratamento 224,65 

 

225,07 

 

0,42 

      Escolas grupo de controle 224,20 

 

225,81 

 

1,60 

     

  

Diferença de média da proficiência em 

Matemática 0,45   -0,73   -1,18 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 
 

Para conhecer se esta diferença é estatisticamente diferente de zero, faz-se a 

regressão apresentada na metodologia. As estimativas de interesse, obtidas por mínimos 

quadrados ordinários, são apresentadas na Tabela 8.  
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Tabela 8 - Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 

Língua Portuguesa das escolas estaduais da Bahia (2007 a 2009): estimativas por 

diferença em diferenças 

Variáveis Proficiência em Língua Portuguesa 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Política (dummy) 1,962 -2,287* -2,340* -2,467* -2,088 

 

-1,374 -1,292 -1,313 -1,377 (1,427) 

Ano2009 (dummy) 8,608*** 2,905** 2,632** 2,669** 2,064* 

 

-1,116 -1,147 -1,171 -1,190 (1,227) 

Interação (Política*Ano2009) -1,151 -2,620 -2,604 -2,591 -2,665 

 
-1,943 -1,742 -1,741 -1,809 (1,865) 

R² 0,066 0,271 0,274 0,276 0,287 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Não Sim 

Número de observações 1.194 1.194 1.194 1.194 1.128 

Controles: características dos alunos (gênero, cor/raça, escolaridade da mãe, mais de uma televisão em casa, 

possui computador em casa), características da escola (dummies para captar presença de laboratório de 

informática e biblioteca) características dos diretores (pós-graduação e experiência em gestão), características 

dos professores (mais de dois anos de experiência, formação em ensino superior e treinamentos). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. 

  

A primeira coluna da Tabela 8 apresenta os resultados quando não é utilizada 

nenhuma variável de controle, ou seja, estima as diferenças das médias de proficiência em 

Língua Portuguesa, captando o efeito da política de eleição de diretores escolares, para o 

período de 2007 a 2009. Reflete assim o mesmo resultado calculado na tabela 6, 

demonstrando que a diferença não é significativa. Na segunda coluna está a estimação quando 

são inseridas as variáveis de controle para características dos alunos; na terceira coluna, 

quando se acrescentam as variáveis de controle para características da escola; e, por fim, na 

quarta e quinta coluna, os resultados quando se adicionam as variáveis de controle de 

características do diretor escolar e professor. 

Como se pode observar, a interação entre as variáveis “Política” (dummy igual a um 

para as observações do grupo de tratamento e zero, caso contrário) e “Ano2009” (dummy igual 

a um para o ano de 2009) que capta o impacto da política sobre a proficiência em Língua 

Portuguesa, não se mostrou significativa em nenhuma estimação, nem mesmo quando as 

variáveis de controle são inseridas. 

Assim como para a proficiência em Língua Portuguesa, o impacto da política de 

eleição não foi significativo para a proficiência média em Matemática, como demonstrado na 

Tabela 9, a seguir. 
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Tabela 9 - Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 

Matemática das escolas estaduais da Bahia (2007 a 2009): estimativas por diferença em 

diferenças. 

Variáveis Proficiência em Matemática 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Política (dummy) 0,451 -3,081*** -3,047** -3,357*** -3,015** 

 

(1,254) (1,179) (1,198) (1,257) (1,305) 

Ano2009 (dummy) 1,609 -3,098*** -3,272*** -3,413*** -3,674*** 

 

(1,019) (1,047) (1,069) (1,086) (1,121) 

Interação (Política*Ano2009) -1,187 -2,278 -2,276 -1,885 -2,537 

 
(1,774) (1,589) (1,589) (1,651) (1,704) 

R² 0,002 0,223 0,225 0,228 0,233 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim 

Controle (Características dos professores) Não Não Não Não Sim 

Número de observações 1.194 1.194 1.194 1.194 1.128 

Controles: características dos alunos (gênero, cor/raça, escolaridade da mãe, mais de uma televisão em casa, 

possui computador em casa), características da escola (dummies para captar presença de laboratório de 

informática e biblioteca) características dos diretores (pós-graduação e experiência em gestão), características 

dos professores (mais de dois anos de experiência, formação em ensino superior e treinamentos). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. 

  

A ausência de significância estatística do parâmetro que estima o efeito da política 

para o período de 2007 a 2009, para ambas as proficiências, pode ser justificada pelo curto 

período de implantação da política, não gerando ainda impacto sobre o desempenho dos 

alunos. 

A segunda estimação de diferença em diferenças foi realizada com os dados para 

2007 e 2011. Assim como na estimação anterior, as Tabelas 10 e 11 ilustram o cálculo do 

modelo de diferença em diferenças, isto é, a diferença, ao longo do tempo, das diferenças das 

médias de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, entre as escolas com e sem a 

política de seleção e eleição de diretores, considerando os anos de 2007 e 2011. 
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Tabela 10 – Cálculo da diferença em diferenças entre os grupos de tratamento e controle 

para média em Língua Portuguesa (2007 a 2011) 

  

Antes do 

tratamento   

Depois do 

tratamento   

Mudança nas 

proficiências 

 

Ano de 2007 

 

Ano 2011 

 

    

Escolas grupo de tratamento 215,96 

 

224,69 

 

8,73 

      Escolas grupo de controle 213,09 

 

223,06 

 

9,97 

     

  

Diferença de média da proficiência em 

Língua Portuguesa 2,87   1,63   -1,24 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 
 

Tabela 11 – Cálculo da diferença em diferenças entre os grupos de tratamento e controle 

para média em Matemática (2007-2011) 

  

Antes do 

tratamento    

Depois do 

tratamento    

Mudança nas 

proficiências 

 

 Ano de 2007 

 

Ano 2011 

 

    

Escolas grupo de tratamento 224,97 

 

229,07 

 

4,10 

      Escolas grupo de controle 223,63 

 

229,24 

 

5,61 

     

  

Diferença de média da proficiência em 

Matemática 1,34   -0,17   -1,51 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 
 

Observa-se que o valor da diferença em diferenças é negativo, para ambas as 

proficiências, sendo de 1,51 pontos em Matemática e de 1,24 pontos em Língua Portuguesa. 

No intuito de conhecer se esta diferença é estatisticamente diferente de zero, foi estimada a 

regressão por mínimos quadrados ordinários, cujos resultados estão dispostos nas Tabelas 12 

e 13.  

 

Tabela 12 - Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 

Língua Portuguesa das escolas estaduais da Bahia (2007 a 2011) 

Variáveis Proficiência em Língua Portuguesa 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Política (dummy) 2,869* -2,133 -2,373* -3,258** -4,612*** 

 

(1,512) (1,358) (1,377) (1,436) (1,569) 

Ano2011 (dummy) 9,969*** 6,884*** 6,447*** 6,039*** 5,685*** 

 

(1,083) (1,247) (1,308) (1,319) (1,371) 

Interação (Política*Ano2011) -1,238 -3,829** -3,716** -3,104 -1,546 

 
(2,138) (1,861) (1,864) (1,951) (2,114) 

R² 0,096 0,352 0,352 0,361 0,387 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim 
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Controle (características dos professores) Não Não Não Não Sim 

Número de observações 1.060 1.060 1.060 1.060 974 

Controles: características dos alunos (gênero, cor/raça, escolaridade da mãe, mais de uma televisão em casa, 

possui computador em casa), características da escola (dummies para captar presença de laboratório de 

informática e biblioteca) características dos diretores (pós-graduação e experiência em gestão), características 

dos professores (mais de dois anos de experiência, formação em ensino superior e treinamentos). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. 

 

A primeira coluna da Tabela 12, sem controles, demonstra que a diferença das 

diferenças, já calculada na Tabela 10, não é significativa. A interação que capta o impacto da 

política sobre a proficiência em Língua Portuguesa (Política*Ano2011) é significativa apenas 

quando se inserem as variáveis de controle para características dos alunos e da escola e seu 

impacto é negativo no desempenho em Língua Portuguesa dos alunos que estudam em escolas 

com processo de eleição dos diretores. Ressalta-se que computadas as variáveis de 

características dos diretores e dos professores, o parâmetro deixa de ser significativo. 

Assim como para Língua Portuguesa, a política de eleição de diretores impacta 

negativamente sobre a proficiência em Matemática (Tabela 13), sendo esse impacto um pouco 

maior e significante mesmo com a inclusão de características dos diretores escolares. 

 

Tabela 13 - Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média em 

Matemática das escolas estaduais da Bahia (2007 a 2011): estimativas por diferença em 

diferenças. 

Variáveis Proficiência em Matemática 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Política (dummy) 1,343 -3,075** -3,286** -3,586** -4,512*** 

 

(1,596) (1,455) (1,474) (1,538) (1,707) 

Ano2011 (dummy) 5,615*** 3,057** 2,601* 2,373* 2,377 

 

(1,143) (1,336) (1,401) (1,413) (1,491) 

Interação (Política*Ano2011) -1,513 -4,302** -4,205** -4,023* -3,477 

 
(2,257) (1,993) (1,997) (2,090) (2,300) 

R² 0,292 0,292 0,292 0,292 0,298 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Não Sim 

Número de observações 1.060 1.060 1.060 1.060 974 

Controles: características dos alunos (gênero, cor/raça, escolaridade da mãe, mais de uma televisão em casa, 

possui computador em casa), características da escola (dummies para captar presença de laboratório de 

informática e biblioteca) características dos diretores (pós-graduação e experiência em gestão), características 

dos professores (mais de dois anos de experiência, formação em ensino superior e treinamentos). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. 
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 Ao contrário do modelo para o período anterior (2007 a 2009), a política de eleição 

agora gera impacto significativo sobre a proficiência média em Língua Portuguesa e 

Matemática. Os coeficientes apresentam significância e magnitude maior, o que pode resultar 

do maior intervalo de tempo para análise dos efeitos da política
5
. 

Em suma, nos modelos de diferença em diferenças, o efeito da eleição do diretor é 

negativo e significante para o desempenho dos alunos destas escolas. No modelo de dados em 

painel, apesar do coeficiente não apresentar significância, o efeito também foi negativo. 

Tal resultado encontra respaldo em discussões de alguns autores. Holmesland  et  al.  

(1989,  p.128 apud PARO, 1996) apontam que  apesar da eleição de diretores buscar a 

superação de práticas tradicionalistas que não consideram a meritocracia e a participação da 

comunidade, esta pode resultar em práticas clientelistas da comunidade escolar que pode 

exigir uma contrapartida do eleito ao apoio dado durante a eleição, desvirtuando o processo. 

Ainda sobre isso, Luck (2011, p.96), em estudo realizado com 13 secretarias 

estaduais no Brasil, identifica nos discursos dos gestores que o processo de eleição de 

diretores pode induzir a “prática de clientelismo/corporativismo ou favoritismo no ambiente 

escolar” e “propiciar a politização e fragmentação de grupos nas escolas, provocando um 

ambiente de antagonismo”. 

Por sua vez, Paro (1996, p. 380) ressalta que existia uma crença de que a eleição 

“conseguiria eliminar o autoritarismo existente na escola e a falta de participação de 

professores, alunos, funcionários e pais nas decisões”, entretanto, este cenário não foi 

alcançado e a participação dos segmentos escolares nas decisões não se confirmou, tendo em 

vista que dentro do processo democrático a participação e envolvimento das pessoas é apenas 

uma possibilidade, não uma garantia. Ainda, para o autor, dentre os limites da eleição de 

diretores, existe o corporativismo por parte dos grupos que interagem dentro da escola, onde 

se observa uma atitude de professores buscando favorecimento em troca de seu apoio a 

determinado candidato. 

Uma possibilidade é que uma maior aprovação de alunos com baixo rendimento no 

ano anterior pode levar a um rendimento menor dos alunos que passaram. Assim, a diferença 

negativa de desempenho entre as escolas com eleição de diretor (estaduais) e as sem eleição 

(municipais) poderia ser ocasionada por variação nas taxas de aprovação entre as duas redes 

                                                 
5
 Com uma amostra de escolas menor, compondo apenas as que participaram da Prova Brasil nos três anos 

(2007, 2009, 2011), foram feitas novas estimações com o método de diferença em diferenças, novamente para os 

períodos de 2007 a 2009 e 2007 a 2011. As estimações apresentaram resultados similares aos já apresentados. 
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de ensino. Um aumento na taxa de aprovação da rede estadual poderia resultar em um pior 

desempenho médio dos alunos devido à inclusão de alunos com pior desempenho e não 

devido a um menor aprendizado por aluno. Para testar essa hipótese, foi feito um modelo de 

diferença em diferenças para as bases de dados de 2007-2009 e 2007-2011, com as mesmas 

variáveis explicativas, mas alterando a variável dependente para Taxa de Aprovação. Os 

resultados estão na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Impacto da política de eleição de diretores sobre a taxa de aprovação das 

escolas estaduais da Bahia: estimativas por diferença em diferenças. 

Variáveis Taxa de Aprovação 

  2007 - 2009 2007 - 2011 

Política (dummy) -4,284*** -3.639** 

 

(1,308) (1.502) 

Ano2009 (dummy) 3,627*** 5.941*** 

 

(1,125) (1.306) 

Interação (Política*Ano) -0,88 -4.131** 

 
(1,706) (2.014) 

R² 0,095 0,103 

Controles  Sim Sim 

Número de observações 1.115 963 

Controles: características dos alunos (gênero, cor/raça, escolaridade da mãe, mais de uma televisão em casa, 

possui computador em casa), características da escola (dummies para captar presença de laboratório de 

informática e biblioteca) características dos diretores (pós-graduação e experiência em gestão), características 

dos professores (mais de dois anos de experiência, formação em ensino superior e treinamentos). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. 

 

A variável de interesse (interação) mostrou-se significante apenas no período de 

2007 a 2011. Isto é, as escolas estaduais, cujos diretores são eleitos, obtiveram um 

desempenho pior, além de taxa de aprovação inferior à das escolas municipais. Assim, não se 

pode atribuir o resultado pior das estaduais, no 9º ano, à uma maior aprovação.  

Outro indicador educacional a ser observado é a taxa de abandono escolar. Neste 

caso, quando a relação observada é negativa, trata-se, então, de um fator favorável. Na Tabela 

15 são apresentados os resultados para os dois períodos. 
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Tabela 15 - Impacto da política de eleição de diretores sobre a taxa de abandono das 

escolas estaduais da Bahia: estimativas por diferença em diferenças. 

Variáveis Taxa de Abandono 

  2007 - 2009 2007 - 2011 

Política (dummy) 3,852*** 3,683*** 

 

(0,949) (1,032) 

Ano2009 (dummy) -0,885 -2,630*** 

 

(0,819) (0,899) 

Interação (Política*Ano) -0,496 -3,391** 

 
(1,242) (1,390) 

R² 0,11 0,134 

Controles  Sim Sim 

Número de observações 1.104 954 

Controles: características dos alunos (gênero, cor/raça, escolaridade da mãe, mais de uma televisão em casa, 

possui computador em casa), características da escola (dummies para captar presença de laboratório de 

informática e biblioteca) características dos diretores (pós-graduação e experiência em gestão), características 

dos professores (mais de dois anos de experiência, formação em ensino superior e treinamentos). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. 

 

Observa-se que nas escolas estaduais, onde houve eleição de diretores (variável de 

interação), a taxa de abandono escolar foi menor em aproximadamente 3.4 pontos percentuais. 

Uma redução na taxa de abandono tende a reduzir a nota média das escolas. Assim, embora a 

política possibilite melhoria neste indicador educacional, ele pode explicar a redução no 

desempenho médio nas provas de proficiência devido ao aumento de alunos com baixo 

desempenho dentro da escola.  
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5  CONCLUSÃO 

 

O objetivo desse estudo foi analisar o efeito da eleição de diretores sobre o 

desempenho escolar dos alunos de 9º ano da rede pública estadual da Bahia – com o 

desempenho sendo medido pela proficiência média das escolas, nas avaliações de Língua 

portuguesa e Matemática da Prova Brasil. Para tanto foram empregados os métodos de dados 

em painel e de diferença em diferenças, comparando os grupos de tratamento (escolas 

estaduais) e controle (escolas municipais), antes (em 2007) e após (em 2009 e 2011) a 

implementação da política.  

Os resultados mostram que as médias de proficiência em Língua Portuguesa e 

Matemática dos alunos de escolas em que os diretores são eleitos foram menores do que as 

médias dos alunos que frequentam escolas em que os diretores são apenas indicados. Estas 

diferenças foram significativas nos modelos de diferença em diferenças para os anos de 2007 

e 2011, tanto para as médias de proficiências em Matemática como em Língua Portuguesa. 

Apesar de efeitos de mesmo sinal, os coeficientes de dados em painel para as duas bases de 

dados e dos modelos de diferença em diferenças para a base de 2007-2009 não se mostraram 

estatisticamente significativos. Nos modelos de diferença em diferenças, apesar das diferenças 

em proficiência serem estatisticamente significantes, suas magnitudes são pequenas quando 

comparadas às notas médias do exame que são superiores a 200 pontos. Entretanto, quando 

estas diferenças são analisadas em relação ao avanço das proficiências ao longo do tempo - 

crescimento médio em torno de 8 pontos -, impactos estimados de 4 pontos são relativamente 

importantes. 

Quando são analisadas outras variáveis de desempenho educacional - as taxas de 

aprovação e de abandono - observa-se que a eleição de diretor gera uma diminuição na 

primeira taxa, o que possibilita concluir que a nota média da série não é menor devido à 

aprovação de alunos com pior rendimento. Entretanto, a menor taxa de abandono das escolas 

estaduais pode estar ocasionando redução no desempenho médio, por meio da retenção de 

aluno com baixo desempenho. 

Os resultados encontrados não convergem com os resultados de trabalhos da 

literatura para o Brasil que estimaram esse efeito, uma vez que, nestes, quando o modo de 

provimento do cargo de diretor apresenta impacto sobre o desempenho dos alunos, o efeito é 

positivo. Porém, ressalta-se que os trabalhos anteriores utilizaram bases de dados, 



55 

 

 

 

metodologias e períodos de tempo diferentes dos aqui apresentados; e pouca preocupação em 

determinar um efeito causal desta política no rendimento dos alunos. 

Possíveis explicações teóricas para a ocorrência de efeito negativo na eleição dos 

diretores referem-se aos efeitos perversos que esse modo de seleção pode assumir: 

clientelismo, corporativismo e politização, bem como pode decorrer da retenção de alunos 

com pior desempenho na escola.   

A falta de incentivos para selecionar bons gestores escolares e/ou estimular seu 

esforço pode, também, explicar os resultados encontrados. Luck (2011) aponta uma baixa 

procura dos professores por esta atividade, com muitos dos estados com processo de eleição 

de diretores nos quais não existe disputa para a vaga ou nem mesmo registro de chapa única.  

Como pesquisas futuras, sugere-se a aplicação da metodologia de diferença em 

diferenças para base de dados com escolas de outros estados brasileiros que possibilitem a 

mesma comparação entre escolas que tiveram e não tiveram seus diretores eleitos. Ainda, de 

posse de bases de dados de outros estados brasileiros, pode-se buscar outros grupos de 

controle. Em uma linha mais qualitativa, propõe-se uma maior investigação nas escolas 

consideradas neste trabalho das mudanças no ambiente responsáveis pela redução no 

aprendizado dos alunos. 
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Apêndice A: regressões completas do impacto da política de seleção e eleição de diretores sobre a proficiência média das escolas estaduais da 

Bahia: estimativas por dados em painel  

Tabela 1 – Período de 2007 a 2009 

Variáveis 
Proficiência em Língua Portuguesa Proficiência em Matemática 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                      

Ano (dummy) 8,440*** 4,806*** 4,701*** 4,823*** 4,663*** 1,545** -0,760 -0,571 -0,610 -0,886 

 

(0,811) (1,178) (1,226) (1,262) (1,296) (0,677) (0,990) (1,031) (1,062) (1,092) 

Política (dummy) -0,971 -1,843 -1,881 -1,406 -1,250 -1,312 -1,785 -1,850 -1,636 -1,484 

 

(1,421) (1,415) (1,419) (1,521) (1,527) (1,185) (1,190) (1,192) (1,280) (1,287) 

Gênero Masculino*  

 

-15,45*** -15,29*** -15,81*** -14,98*** 

 

1,670 1,579 1,383 1,792 

  

(5,160) (5,178) (5,219) (5,228) 

 

(4,339) (4,351) (4,392) (4,405) 

Cor branca* 

 

-15,69** -15,85** -15,37** -15,64** 

 

-4,551 -4,695 -4,591 -4,581 

  

(7,244) (7,258) (7,304) (7,347) 

 

(6,092) (6,099) (6,146) (6,190) 

Possui mais de uma Tv*  

 

-1,939 -1,964 -2,079 -0,738 

 

-2,742 -2,471 -2,032 -0,948 

  

(6,788) (6,806) (6,855) (6,881) 

 

(5,708) (5,719) (5,769) (5,797) 

Possui computador*  

 

19,57*** 19,74*** 19,04*** 18,46*** 

 

11,71** 11,73** 11,00* 10,85* 

  

(6,969) (6,984) (7,041) (7,043) 

 

(5,860) (5,868) (5,925) (5,934) 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 

 

14,81** 14,62** 14,44** 13,17** 

 

8,058 7,980 7,927 7,029 

  

(6,441) (6,457) (6,522) (6,539) 

 

(5,416) (5,425) (5,488) (5,509) 

Mãe tem ensino médio completo* 

 

35,59*** 35,52*** 36,10*** 35,85*** 

 

32,32*** 32,53*** 32,94*** 32,69*** 

  

(8,254) (8,271) (8,409) (8,411) 

 

(6,941) (6,950) (7,076) (7,086) 

Mãe tem ensino superior completo* 

 

43,47*** 43,12*** 44,50*** 42,27*** 

 

34,73*** 34,83*** 35,31*** 33,54*** 

  

(13,34) (13,37) (13,44) (13,47) 

 

(11,21) (11,23) (11,31) (11,35) 

Computador 

  

0,0622 -0,0509 0,149 

  

-0,978 -0,918 -0,777 
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(1,182) (1,205) (1,207) 

  

(0,993) (1,014) (1,017) 

Biblioteca 

  

0,924 0,945 0,906 

  

0,847 0,833 0,824 

   

(1,419) (1,427) (1,431) 

  

(1,193) (1,201) (1,206) 

Diretor com atualização** 

   

-2,362 -2,455 

   

-2,529 -2,688 

    

(2,733) (2,745) 

   

(2,300) (2,313) 

Diretor com especialização** 

   

-0,981 -0,813 

   

0,170 0,267 

    

(1,316) (1,316) 

   

(1,107) (1,109) 

Diretor com mestrado** 

   

5,920 5,674 

   

2,978 2,619 

    

(5,239) (5,240) 

   

(4,409) (4,415) 

Diretor com doutorado** 

   

-8,628 -9,137 

   

-3,441 -3,842 

    

(8,873) (8,865) 

   

(7,467) (7,468) 

Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 

   

-0,426 -0,300 

   

-0,0745 -0,0410 

    

(1,165) (1,167) 

   

(0,980) (0,984) 

Diretor com mais de 5 anos de experiência** 

   

0,157 0,252 

   

0,420 0,512 

    

(1,207) (1,207) 

   

(1,016) (1,017) 

Professor com ensino superior*** 

    

0,733 

    

1,496 

     

(2,032) 

    

(1,712) 

Professor com capacitação*** 

    

2,238 

    

1,846 

     

(1,660) 

    

(1,399) 

Professor com mais de 2 anos de experiência*** 

    

4,303 

    

1,588 

     

(2,966) 

    

(2,498) 

Constante 214,4*** 210,4*** 209,8*** 210,4*** 203,9*** 224,5*** 215,2*** 215,1*** 214,9*** 210,7*** 

 

(0,471) (4,007) (4,117) (4,229) (5,288) (0,393) (3,370) (3,459) (3,559) (4,455) 

R-squared 0,210 0,277 0,278 0,283 0,289 0,009 0,078 0,081 0,084 0,090 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim 

Número de observações 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 

Numero de escolas 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. O desvio padrão é 

apresentado em parênteses. 
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Tabela 2 –  Período de 2007 a 2011 

Variáveis 

Proficiência em Língua Portuguesa Proficiência em Matemática 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                      

Ano (dummy) 10,02*** 7,855*** 7,374*** 6,768*** 6,339*** 5,573*** 3,430** 2,733* 2,399 2,162 

 

(0,786) (1,429) (1,549) (1,589) (1,658) (0,771) (1,406) (1,524) (1,561) (1,633) 

Política (dummy) 0,322 -0,519 -0,321 0,269 0,686 -0,565 -1,733 -1,635 -1,432 -1,239 

 

(1,647) (1,665) (1,674) (1,797) (1,818) (1,615) (1,639) (1,647) (1,765) (1,791) 

Gênero Masculino*  

 

-18,35*** -18,73*** -20,07*** -19,93*** 

 

3,257 3,354 2,082 1,821 

  

(4,993) (5,015) (5,053) (5,056) 

 

(4,914) (4,935) (4,963) (4,981) 

Cor branca* 

 

-5,103 -4,986 -5,866 -5,962 

 

0,869 0,686 -0,665 -1,339 

  

(6,997) (7,006) (7,006) (7,041) 

 

(6,885) (6,894) (6,882) (6,937) 

Possui mais de uma Tv*  

 

21,22*** 21,12*** 21,81*** 21,84*** 

 

22,41*** 22,03*** 22,05*** 22,00*** 

  

(6,423) (6,435) (6,452) (6,445) 

 

(6,320) (6,333) (6,338) (6,350) 

Possui computador*  

 

4,892 5,205 5,418 5,994 

 

4,855 5,352 5,455 5,955 

  

(6,092) (6,109) (6,108) (6,131) 

 

(5,994) (6,012) (6,000) (6,041) 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 

 

16,15** 15,51** 17,21** 18,31*** 

 

18,94*** 18,17*** 19,11*** 19,94*** 

  

(6,928) (6,965) (6,992) (7,028) 

 

(6,817) (6,854) (6,869) (6,924) 

Mãe tem ensino médio completo* 

 

39,31*** 38,63*** 39,72*** 39,90*** 

 

38,80*** 38,66*** 40,30*** 40,05*** 

  

(8,294) (8,320) (8,330) (8,331) 

 

(8,161) (8,188) (8,183) (8,208) 

Mãe tem ensino superior completo* 

 

11,16 10,80 9,443 7,354 

 

15,43 15,22 14,60 12,64 

  

(11,97) (11,98) (12,07) (12,16) 

 

(11,78) (11,79) (11,85) (11,98) 
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Computador 

  

1,264 1,404 1,479 

  

1,278 1,355 1,320 

   

(1,203) (1,205) (1,207) 

  

(1,184) (1,183) (1,189) 

Biblioteca 

  

-0,985 -0,956 -0,920 

  

0,463 0,484 0,346 

   

(1,291) (1,290) (1,305) 

  

(1,271) (1,267) (1,286) 

Diretor com atualização** 

   

3,917 4,147 

   

1,757 1,751 

    

(2,769) (2,769) 

   

(2,720) (2,728) 

Diretor com especialização** 

   

1,897* 1,918* 

   

0,644 0,591 

    

(1,132) (1,134) 

   

(1,112) (1,118) 

Diretor com mestrado** 

   

-4,434 -4,123 

   

-3,373 -3,300 

    

(6,021) (6,026) 

   

(5,915) (5,937) 

Diretor com doutorado** 

   

-0,623 -1,511 

   

-0,484 -0,913 

    

(8,473) (8,474) 

   

(8,324) (8,349) 

Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 

   

-0,962 -1,128 

   

-0,175 -0,320 

    

(1,214) (1,219) 

   

(1,193) (1,201) 

Diretor com mais de 5 anos de experiência** 

   

0,887 0,750 

   

2,810** 2,748** 

    

(1,305) (1,307) 

   

(1,282) (1,288) 

Professor com ensino superior*** 

    

1,481 

    

1,706 

     

(1,961) 

    

(1,932) 

Professor com capacitação*** 

    

3,124* 

    

1,037 

     

(1,775) 

    

(1,749) 

Professor com mais de 2 anos de 

experiência*** 

    

1,483 

    

-1,743 

     

(2,703) 

    

(2,663) 

Constante 213,4*** 204,7*** 205,2*** 204,4*** 199,2*** 223,9*** 203,9*** 203,3*** 202,5*** 202,3*** 

 

(0,489) (3,961) (4,078) (4,142) (5,264) (0,479) (3,898) (4,014) (4,069) (5,186) 

R-squared 0,305 0,382 0,384 0,394 0,400 0,118 0,209 0,211 0,227 0,230 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim 

Número de observações 974 974 974 974 974 974 974 974 974 974 

Número de escolas 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 
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*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. O desvio padrão é 

apresentado em parênteses. 
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Apêndice B: regressões completas do impacto da política de seleção e eleição de diretores sobre a proficiência média das escolas estaduais da 

Bahia: estimativas por Diferença em diferenças 

 

Tabela 1 –  Período de 2007 a 2009 

Variáveis 
Proficiência em Língua Portuguesa Proficiência em Matemática 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                      

Política (dummy) 1,962 -2,287* -2,340* -2,467* -2,088 0,451 -3,081*** -3,047** -3,357*** -3,015** 

 

-1,374 (1,292) (1,313) (1,377) (1,427) (1,254) (1,179) (1,198) (1,257) (1,305) 

Ano2009 (dummy) 8,608*** 2,905** 2,632** 2,669** 2,064* 1,609 -3,098*** -3,272*** -3,413*** -3,674*** 

 

-1,116 (1,147) (1,171) (1,190) (1,227) (1,019) (1,047) (1,069) (1,086) (1,121) 

Interação (Política*Ano2009) -1,151 -2,620 -2,604 -2,591 -2,665 -1,187 -2,278 -2,276 -1,885 -2,537 

 

-1,943 (1,742) (1,741) (1,809) (1,865) (1,774) (1,589) (1,589) (1,651) (1,704) 

Gênero Masculino*  

 

-24,59*** -24,15*** -24,08*** -24,14*** 

 

-7,611* -7,193* -7,192* -8,073** 

  

(4,297) (4,302) (4,312) (4,440) 

 

(3,922) (3,926) (3,936) (4,058) 

Cor branca* 

 

5,672 5,256 5,466 4,775 

 

23,12*** 22,78*** 22,89*** 22,81*** 

  

(4,072) (4,076) (4,094) (4,208) 

 

(3,716) (3,720) (3,737) (3,846) 

Possui mais de uma Tv*  

 

9,369* 9,103* 8,762* 9,915** 

 

6,927 6,715 6,564 6,322 

  

(4,809) (4,808) (4,819) (4,956) 

 

(4,389) (4,388) (4,399) (4,529) 

Possui computador*  

 

34,84*** 34,35*** 33,52*** 34,48*** 

 

28,52*** 28,04*** 27,37*** 29,57*** 

  

(5,375) (5,379) (5,427) (5,600) 

 

(4,905) (4,910) (4,953) (5,118) 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 

 

30,13*** 29,43*** 29,20*** 31,73*** 

 

29,55*** 28,93*** 29,06*** 29,30*** 

  

(5,042) (5,052) (5,068) (5,233) 

 

(4,601) (4,611) (4,625) (4,782) 

Mãe tem ensino médio incompleto* 

 

-9,465 -9,755 -10,17 -11,87 

 

-14,50** -14,70** -15,01** -15,38** 

  

(7,006) (7,005) (7,027) (7,303) 

 

(6,394) (6,393) (6,413) (6,675) 

Mãe tem ensino médio completo* 

 

40,25*** 39,87*** 39,72*** 39,71*** 

 

34,97*** 34,62*** 34,73*** 34,45*** 

  

(5,805) (5,804) (5,819) (6,019) 

 

(5,297) (5,297) (5,312) (5,501) 

Mãe tem ensino superior completo* 

 

27,35*** 26,87*** 27,24*** 26,82** 

 

37,72*** 37,29*** 37,33*** 37,58*** 

  

(10,25) (10,24) (10,26) (10,56) 

 

(9,350) (9,347) (9,366) (9,651) 
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Computador 

  

0,843 0,814 -1,653 

  

0,468 0,451 -1,519 

   

(0,900) (0,902) (2,464) 

  

(0,821) (0,824) (2,252) 

Biblioteca 

  

1,330 1,337 0,508 

  

1,358* 1,367* 0,359 

   

(0,902) (0,908) (0,957) 

  

(0,824) (0,829) (0,875) 

Diretor com atualização** 

   

-1,800 5,747 

   

-1,789 3,391 

    

(2,429) (4,753) 

   

(2,217) (4,344) 

Diretor com especialização** 

   

0,836 -5,893 

   

0,573 -7,054 

    

(0,922) (8,100) 

   

(0,841) (7,403) 

Diretor com mestrado** 

   

6,240 0,925 

   

3,752 -0,130 

    

(4,752) (1,087) 

   

(4,337) (0,993) 

Diretor com doutorado** 

   

-5,519 1,132 

   

-7,025 0,918 

    

(8,124) (0,988) 

   

(7,415) (0,903) 

Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 

   

0,522 0,552 

   

-0,409 0,236 

    

(1,054) (0,924) 

   

(0,962) (0,844) 

Diretor com mais de 5 anos de experiência** 

   

0,843 0,844 

   

0,735 1,156 

    

(0,966) (0,934) 

   

(0,881) (0,853) 

Professor com ensino superior*** 

    

2,542* 

    

0,0591 

     

(1,461) 

    

(1,335) 

Professor com capacitação*** 

    

2,063 

    

1,299 

     

(1,431) 

    

(1,308) 

Professor com mais de 2 anos de experiência*** 

    

1,839 

    

-1,047 

     

(2,546) 

    

(2,327) 

Constante 213,7*** 202,9*** 202,0*** 201,6*** 195,8*** 224,2*** 205,2*** 204,4*** 204,3*** 204,6*** 

 

(0,789) (3,018) (3,055) (3,110) (4,160) (0,721) (2,754) (2,788) (2,838) (3,802) 

R-squared 0,066 0,271 0,274 0,276 0,287 0,002 0,223 0,225 0,228 0,233 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim 

Número de observações 1.194 1.194 1.194 1.194 1.128 1.194 1.194 1.194 1.194 1.128 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. O desvio padrão é 

apresentado em parênteses. 
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Tabela 2 – Regressão completa do Impacto da política de eleição de diretores sobre a proficiência média das escolas estaduais da Bahia 

(2007 a 2011): estimativas por diferença em diferenças 

 

Variáveis 

Proficiência em Língua Portuguesa Proficiência em Matemática 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                      

Política (dummy) 2,869* -2,133 -2,373* -3,258** -4,612*** 1,343 -3,075** -3,286** -3,586** -4,512*** 

 

(1,512) (1,358) (1,377) (1,436) (1,569) (1,596) (1,455) (1,474) (1,538) (1,707) 

Ano2009 (dummy) 9,969*** 6,884*** 6,447*** 6,039*** 5,685*** 5,615*** 3,057** 2,601* 2,373* 2,377 

 

(1,083) (1,247) (1,308) (1,319) (1,371) (1,143) (1,336) (1,401) (1,413) (1,491) 

Interação (Política*Ano2011) -1,238 -3,829** -3,716** -3,104 -1,546 -1,513 -4,302** -4,205** -4,023* -3,477 

 

(2,138) (1,861) (1,864) (1,951) (2,114) (2,257) (1,993) (1,997) (2,090) (2,300) 

Gênero Masculino*  

 

-25,44*** -25,51*** -25,91*** -26,40*** 

 

-5,981 -5,798 -5,788 -7,150 

  

(4,223) (4,237) (4,231) (4,390) 

 

(4,524) (4,538) (4,533) (4,775) 

Cor branca* 

 

14,27*** 14,03*** 14,58*** 14,89*** 

 

33,02*** 32,55*** 32,74*** 31,99*** 

  

(3,853) (3,871) (3,875) (3,994) 

 

(4,128) (4,146) (4,151) (4,345) 

Possui mais de uma Tv*  

 

15,65*** 15,40*** 14,85*** 14,85*** 

 

11,20** 10,81** 10,31** 10,38** 

  

(4,637) (4,648) (4,642) (4,815) 

 

(4,967) (4,978) (4,973) (5,238) 

Possui computador*  

 

29,53*** 29,54*** 27,94*** 27,07*** 

 

26,95*** 26,74*** 25,36*** 24,81*** 

  

(4,794) (4,804) (4,807) (4,978) 

 

(5,136) (5,146) (5,150) (5,416) 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 

 

37,06*** 36,78*** 37,55*** 40,08*** 

 

37,42*** 37,00*** 37,64*** 39,65*** 

  

(5,477) (5,488) (5,478) (5,639) 

 

(5,867) (5,878) (5,868) (6,135) 

Mãe tem ensino médio incompleto* 

 

-0,655 -1,008 -0,804 -2,000 

 

-2,533 -2,828 -2,706 -3,018 

  

(6,728) (6,738) (6,720) (6,966) 

 

(7,207) (7,217) (7,200) (7,579) 

Mãe tem ensino médio completo* 

 

40,42*** 40,30*** 40,69*** 43,81*** 

 

42,34*** 42,11*** 42,60*** 44,99*** 

  

(5,688) (5,693) (5,684) (5,939) 

 

(6,093) (6,097) (6,089) (6,461) 

Mãe tem ensino superior completo* 

 

21,74** 21,58** 22,35** 21,05** 

 

33,55*** 33,52*** 33,65*** 34,36*** 

  

(9,164) (9,170) (9,170) (9,528) 

 

(9,817) (9,821) (9,823) (10,37) 

Computador 

  

1,048 0,956 0,963 

  

0,968 0,855 0,799 

   

(0,949) (0,948) (0,973) 

  

(1,017) (1,015) (1,059) 
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Biblioteca 

  

-0,0507 -0,247 -0,316 

  

0,671 0,504 0,495 

   

(0,917) (0,917) (0,953) 

  

(0,982) (0,982) (1,037) 

Diretor com atualização** 

   

2,995 3,781 

   

0,0132 0,648 

    

(2,276) (2,328) 

   

(2,439) (2,532) 

Diretor com especialização** 

   

2,664*** 2,365** 

   

1,699* 1,689* 

    

(0,897) (0,940) 

   

(0,961) (1,023) 

Diretor com mestrado** 

   

1,258 5,739 

   

-1,577 3,951 

    

(4,678) (5,334) 

   

(5,012) (5,803) 

Diretor com doutorado** 

   

-5,325 -2,975 

   

-7,948 -6,624 

    

(6,517) (7,455) 

   

(6,982) (8,110) 

Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 

   

-0,731 -0,737 

   

0,0353 -0,0257 

    

(1,068) (1,103) 

   

(1,144) (1,200) 

Diretor com mais de 5 anos de 

experiência** 

   

1,030 1,052 

   

2,586** 2,496** 

    

(1,054) (1,096) 

   

(1,130) (1,192) 

Professor com ensino superior*** 

   

4,182*** 

    

1,471 

     

(1,542) 

    

(1,677) 

Professor com capacitação*** 

    

1,396 

    

1,359 

     

(1,415) 

    

(1,539) 

Professor com mais de 2 anos de 

experiência*** 

    

1,399 

    

-1,160 

     

(2,364) 

    

(2,571) 

Constante 213,1*** 197,2*** 197,1*** 196,5*** 190,2*** 223,6*** 196,8*** 196,3*** 195,1*** 193,9*** 

 

(0,766) (3,082) (3,127) (3,199) (4,140) (0,808) (3,301) (3,349) (3,427) (4,504) 

R-squared 0,096 0,352 0,352 0,361 0,387 0,027 0,281 0,282 0,292 0,298 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Sim 

Número de observações 1.060 1.060 1.060 1.060 974 1.060 1.060 1.060 1.060 974 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * Significativo ao nível de 10% de significância. O desvio padrão é 

apresentado em parênteses. 
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Apêndice C: regressões completas do impacto da política de seleção e eleição de diretores 

sobre a taxa de aprovação das escolas estaduais da Bahia: estimativas por diferença em 

diferenças 

 

Tabela 1 – Período de 2007 a 2009 

Variáveis 
Taxa de aprovação 

(1) (2) (3) (4) (5) 

            

Política (dummy) 5,506*** 5,818*** 5,670*** 5,052*** 4,284*** 

 

(1,141) (1,193) (1,209) (1,267) (1,308) 

Ano2009 (dummy) 2,107** 2,763*** 3,182*** 3,393*** 3,627*** 

 

(0,926) (1,058) (1,078) (1,094) (1,125) 

Interação (Política*Ano2009) -0,0792 0,200 0,166 -0,0510 -0,880 

 

(1,610) (1,603) (1,600) (1,659) (1,706) 

Gênero Masculino*  

 

-7,538* -8,047** -8,110** -8,839** 

  

(3,990) (3,986) (3,990) (4,099) 

Cor branca* 

 

11,80*** 12,38*** 11,76*** 12,33*** 

  

(3,745) (3,742) (3,754) (3,850) 

Possui mais de uma Tv*  

 

-10,04** -9,652** -9,510** -8,120* 

  

(4,426) (4,418) (4,421) (4,537) 

Possui computador*  

 

-6,447 -5,712 -4,966 -5,514 

  

(4,954) (4,952) (4,992) (5,145) 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 

 

14,40*** 15,30*** 15,10*** 15,79*** 

  

(4,647) (4,647) (4,656) (4,798) 

Mãe tem ensino médio incompleto* 

 

4,734 5,162 4,948 5,395 

  

(6,455) (6,442) (6,453) (6,696) 

Mãe tem ensino médio completo* 

 

23,66*** 24,08*** 24,56*** 23,89*** 

  

(5,366) (5,355) (5,361) (5,535) 

Mãe tem ensino superior completo* 

 

35,77*** 36,28*** 35,89*** 36,08*** 

  

(9,437) (9,416) (9,419) (9,671) 

Computador 

  

-1,376* -1,448* -1,404* 

   

(0,830) (0,831) (0,849) 

Biblioteca 

  

-1,626* -1,438* -1,510* 

   

(0,831) (0,835) (0,857) 

Diretor com atualização** 

   

-3,156 -2,969 

    

(2,218) (2,246) 

Diretor com especialização** 

   

-1,350 -1,089 

    

(0,846) (0,877) 

Diretor com mestrado** 

   

3,109 2,747 

    

(4,339) (4,332) 

Diretor com doutorado** 

   

1,740 2,196 

    

(7,416) (7,380) 
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Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 

   

1,039 1,252 

    

(0,969) (0,997) 

Diretor com mais de 5 anos de experiência** 

   

1,607* 1,615* 

    

(0,885) (0,904) 

Professor com ensino superior*** 

    

-2,141 

     

(1,340) 

Professor com capacitação*** 

    

2,299* 

     

(1,324) 

Professor com mais de 2 anos de 

experiência*** 

    

-2,386 

     

(2,333) 

Constante 78,66*** 72,17*** 73,33*** 72,87*** 74,24*** 

 

(0,656) (2,782) (2,812) (2,856) (3,809) 

R-squared 0,045 0,081 0,087 0,093 0,095 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Não Sim 

Número de observações 1.180 1.180 1.180 1.180 1.115 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. O desvio padrão é apresentado em parênteses. 
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Tabela 2 – Período de 2007 a 2011 

Variáveis  

Taxa de aprovação 

(1) (2) (3) (4)      (5) 

          

 Política (dummy) -4,827*** -6,106*** -5,976*** -5,162*** -3,639** 

 

(1,284) (1,332) (1,349) (1,411) (1,502) 

Ano2009 (dummy) 3,599*** 5,352*** 5,668*** 5,785*** 5,941*** 

 

(0,915) (1,215) (1,274) (1,288) (1,306) 

Interação (Política*Ano2011) -1,363 -1,402 -1,463 -2,560 -4,131** 

 

(1,806) (1,813) (1,816) (1,905) (2,014) 

Gênero Masculino*  

 

-3,325 -3,590 -3,111 -2,025 

  

(4,153) (4,163) (4,171) (4,228) 

Cor branca* 

 

11,79*** 12,27*** 12,34*** 9,587** 

  

(3,757) (3,773) (3,789) (3,811) 

Possui mais de uma Tv*  

 

0,0943 0,464 0,0398 1,952 

  

(4,510) (4,519) (4,527) (4,580) 

Possui computador*  

 

-3,009 -2,671 -2,465 -1,212 

  

(4,657) (4,667) (4,684) (4,740) 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 

 

20,43*** 20,82*** 21,23*** 20,99*** 

  

(5,350) (5,358) (5,363) (5,385) 

Mãe tem ensino médio incompleto* 

 

7,573 7,726 7,607 5,942 

  

(6,557) (6,564) (6,566) (6,643) 

Mãe tem ensino médio completo* 

 

17,54*** 17,69*** 17,82*** 13,66** 

  

(5,565) (5,566) (5,574) (5,687) 

Mãe tem ensino superior completo* 

 

38,23*** 38,14*** 38,96*** 39,65*** 

  

(8,887) (8,891) (8,917) (9,039) 

computador 

  

-0,592 -0,712 -0,231 

   

(0,927) (0,928) (2,207) 

biblioteca 

  

-1,001 -0,946 -1,117 

   

(0,895) (0,898) (0,895) 

Diretor com atualização** 

   

0,672 8,187 

    

(2,211) (5,056) 

Diretor com especialização** 

   

-0,683 2,986 

    

(0,876) (7,064) 

Diretor com mestrado** 

   

0,705 2,589** 

    

(4,543) (1,054) 

Diretor com doutorado** 

   

-8,061 2,630** 

    

(6,327) (1,045) 

Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 

   

2,112** -0,513 

    

(1,044) (0,930) 

Diretor com mais de 5 anos de 

experiência** 

   

2,257** -0,456 

    

(1,030) (0,911) 
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Professor com ensino superior*** 

    

-2,706* 

     

(1,478) 

Professor com capacitação*** 

    

-0,0780 

     

(1,368) 

Professor com mais de 2 anos de 

experiência*** 

    

0,574 

     

(2,248) 

Constant 78,62*** 66,52*** 67,16*** 65,53*** 66,66*** 

 

(0,651) (3,017) (3,058) (3,143) (3,957) 

R-squared 0,050 0,095 0,096 0,103 0,103 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Sim Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Não Sim 

Número de Observações 1.048 1.048 1.048 1.048 963 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. O desvio padrão é apresentado em parênteses. 
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Apêndice D: regressões completas do impacto da política de seleção e eleição de diretores 

sobre a taxa de abandono das escolas estaduais da Bahia: estimativas por diferença em 

diferenças 

 

Tabela 1 – Período de 2007 a 2009 

Variáveis 
Taxa de abandono 

(1) (2) (3) (4) (5) 

            

Política (dummy) 2,491*** 3,945*** 3,919*** 3,985*** 3,852*** 

 

(0,869) (0,886) (0,901) (0,907) (0,949) 

Ano2009 (dummy) -1,136 -0,727 -0,863 -0,790 -0,885 

 

(0,704) (0,788) (0,805) (0,807) (0,819) 

Interação (Política*Ano2009) -0,771 -0,643 -0,622 -0,616 -0,496 

 

(1,229) (1,195) (1,196) (1,199) (1,242) 

Gênero Masculino*  

 

11,38*** 11,58*** 11,65*** 11,58*** 

  

(2,942) (2,946) (2,950) (2,955) 

Cor branca* 

 

-4,986* -5,214* -5,609** -5,558** 

  

(2,772) (2,776) (2,787) (2,798) 

Possui mais de uma Tv*  

 

4,624 4,565 4,668 4,709 

  

(3,273) (3,274) (3,286) (3,289) 

Possui computador*  

 

-0,342 -0,684 -0,526 0,0112 

  

(3,684) (3,693) (3,705) (3,741) 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 

 

-10,99*** -11,32*** -11,25*** -11,17*** 

  

(3,484) (3,491) (3,491) (3,503) 

Mãe tem ensino médio incompleto* 

 

-8,155* -8,375* -8,099* -7,434 

  

(4,868) (4,871) (4,873) (4,886) 

Mãe tem ensino médio completo* 

 

-28,52*** -28,74*** -29,03*** -29,04*** 

  

(4,001) (4,004) (4,010) (4,019) 

Mãe tem ensino superior completo* 

 

-21,42*** -21,55*** -21,54*** -21,43*** 

  

(7,009) (7,009) (7,018) (7,027) 

Computador 

  

0,447 0,466 0,530 

   

(0,616) (0,616) (0,618) 

Biblioteca 

  

0,707 0,689 0,641 

   

(0,618) (0,621) (0,624) 

Professor com ensino superior*** 

   

-0,729 -0,713 

    

(0,960) (0,971) 

Professor com capacitação*** 

   

-1,091 -1,079 

    

(0,956) (0,957) 

Professor com mais de 2 anos de 

experiência*** 

   

2,422 2,450 

    

(1,688) (1,695) 

Diretor com atualização** 

    

1,103 

     

(1,648) 
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Diretor com especialização** 

    

-0,388 

     

(0,639) 

Diretor com mestrado** 

    

-1,712 

     

(3,137) 

Diretor com doutorado** 

    

-3,666 

     

(5,344) 

Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 

    

-0,609 

     

(0,725) 

Diretor com mais de 5 anos de experiência** 

    

-1,399** 

     

(0,658) 

Constante 10,76*** 15,36*** 14,88*** 13,98*** 14,58*** 

 

(0,498) (2,081) (2,109) (2,740) (2,765) 

R-squared 0,016 0,101 0,102 0,105 0,110 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Não Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Sim Sim 

Número de observações 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. O desvio padrão é apresentado em parênteses. 
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Tabela 2 - Impacto da política de eleição de diretores sobre a taxa de abandono das 

escolas estaduais da Bahia: estimativas por diferença em diferenças. (2007-2011) 

Variáveis 
Taxa de abandono 

(1) (2) (3) (4) (5) 

            

Política (dummy) 1,588* 3,656*** 3,713*** 3,894*** 3,683*** 

 

(0,945) (0,963) (0,976) (0,987) (1,032) 

Ano2009 (dummy) -2,079*** -2,694*** -2,633*** -2,665*** -2,630*** 

 

(0,639) (0,840) (0,876) (0,892) (0,899) 

Interação (Política*Ano2011) -3,810*** -3,794*** -3,826*** -3,731*** -3,391** 

 

(1,337) (1,316) (1,319) (1,329) (1,390) 

Gênero Masculino*  

 

7,739*** 7,871*** 7,944*** 8,128*** 

  

(2,856) (2,868) (2,870) (2,876) 

Cor branca* 

 

-6,101** -6,147** -6,023** -6,362** 

  

(2,600) (2,612) (2,620) (2,628) 

Possui mais de uma Tv*  

 

-2,664 -2,662 -2,700 -2,623 

  

(3,141) (3,150) (3,165) (3,166) 

Possui computador*  

 

2,384 2,262 2,215 2,354 

  

(3,244) (3,255) (3,260) (3,267) 

Mãe tem ensino fundamental incompleto* 

 

-12,26*** -12,28*** -12,24*** -12,09*** 

  

(3,696) (3,703) (3,708) (3,712) 

Mãe tem ensino médio incompleto* 

 

-7,337 -7,287 -7,375 -6,829 

  

(4,575) (4,582) (4,584) (4,584) 

Mãe tem ensino médio completo* 

 

-22,33*** -22,31*** -22,40*** -22,11*** 

  

(3,907) (3,913) (3,920) (3,917) 

Mãe tem ensino superior completo* 

 

-22,19*** -22,08*** -22,09*** -21,96*** 

  

(6,201) (6,210) (6,213) (6,231) 

Computador 

  

-0,217 -0,201 -0,140 

   

(0,638) (0,639) (0,639) 

Biblioteca 

  

0,335 0,320 0,295 

   

(0,626) (0,628) (0,628) 

Professor com ensino superior*** 

   

-0,142 -0,0240 

    

(1,001) (1,015) 

Professor com capacitação*** 

   

1,065 1,080 

    

(0,945) (0,946) 

Professor com mais de 2 anos de 

experiência*** 

   

1,672 1,701 

    

(1,567) (1,565) 

Diretor com atualização** 

    

-0,600 

     

(1,516) 

Diretor com especialização** 

    

-0,103 

     

(0,618) 

Diretor com mestrado** 

    

-5,272 

     

(3,471) 
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Diretor com doutorado** 

    

-6,193 

     

(4,849) 

Diretor com 2 a 5 anos de experiência** 

    

-0,776 

     

(0,724) 

Diretor com mais de 5 anos de experiência** 

    

-1,613** 

     

(0,718) 

Constante 11,05*** 18,20*** 18,02*** 15,67*** 16,25*** 

 

(0,452) (2,098) (2,135) (2,691) (2,734) 

R-squared 0,036 0,123 0,123 0,125 0,134 

Controle (características dos alunos) Não Sim Sim Sim Sim 

Controle (características da escola) Não Não Sim Sim Sim 

Controle (características dos diretores) Não Não Não Não Sim 

Controle (características dos professores) Não Não Não Sim Sim 

Número de Observações 954 954 954 954 954 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Inep. 

*** Significativo ao nível de significância de 1%; ** Significativo ao nível de 5% de significância; * 

Significativo ao nível de 10% de significância. O desvio padrão é apresentado em parêntese 


