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RESUMO  

 

Esta pesquisa analisou a política pública de formação de diretores de escolas implementada por 

meio do Programa Nacional Escola de Gestores de Educação Básica (PNEGEB) que vigorou 

no Brasil entre 2006 a 2016, na perspectiva do modelo de ciclo de políticas públicas que abrange 

as etapas de montagem da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, 

implementação e avaliação (HOWLETT e RAMESH, 1995). A técnica de triangulação foi 

adotada para analisar diferentes fontes de dados como documentos e entrevistas em 

profundidade com especialistas do Ministério da Educação, SEEDUC e das instituições federais 

de ensino que ofereceram o programa no estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de 

Educação deste estado.  Verificou-se que a formação de diretores de escolas da educação básica 

ganhou importância na agenda de educação do Brasil com a criação do PNEGEB. No entanto, 

sua descontinuidade, sem que tenha sido reformulado ou substituído por outra política, sugere 

um rebaixamento entre as prioridades do país. A complexidade da implementação do programa 

em nível nacional e a dificuldade de articular os diversos atores que participaram da iniciativa 

explicam a elevada evasão observada no curso. Não houve avaliação formal do programa pelo 

MEC, sinalizando a dificuldade do país em avaliar políticas públicas de forma consistente que 

permita orientar investimentos futuros.  

 

Palavras-chave: Políticas Públicas, Diretor Escolar, Ciclo de Políticas Públicas, Educação 

Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research analyzed the public policy of training school principals implemented by the 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB), which was in force in 

Brazil from 2006 to 2016, in the perspective of the public policy cycle model that covers the 

stages of agenda setting, formulation of alternatives, decision making, implementation and 

evaluation (HOWLETT and RAMESH, 1995). The triangulation technique was used to analyze 

different sources of data such as documents and in-depth interviews with specialists from the 

Ministry of Education, from the public universities that offered the program in the state of Rio 

de Janeiro and from the Secretary of Education of this state. It was verified that the formation 

of directors of the basic education gained importance in the education agenda of Brazil with the 

creation of PNEGEB. However, its discontinuity, without being reformulated or replaced by 

another policy, suggests a downgrade among the priorities of the country. The complexity of 

the implementation of the program at the national level and the difficulty of articulating the 

different actors who participated in the beginning of the project explain the high level of 

avoidance observed in the course. There was no formal evaluation of the program by Ministry 

of Education, signaling the country's difficulty in evaluating public policies in a consistent way 

that could guide future investments. 

 

Keywords: Public Policy, School Principal, Policy Cycle, Basic Education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas publicadas recentemente, na área de Educação, relacionam o papel do diretor escolar 

e os resultados alcançados pelos estudantes em exames nacionais e internacionais, ou seja, o 

desempenho escolar tem sido também atribuído à forma como a escola é conduzida pelo diretor 

(BLOOM et al., 2015). Para Souza e Gouveia (2010), seja na perspectiva de construção da 

democracia escolar ou na responsabilização dos agentes pelos resultados, encontra-se uma 

preocupação com a formação e com as condições de trabalho dos diretores nas escolas. 

Para atender às exigências dos alunos, comunidade e outros envolvidos na escola, é preciso 

garantir mais do que os recursos físicos e materiais. Nesse sentido, é necessário que sejam 

assegurados os melhores recursos humanos de forma que a escola exerça sua autonomia e 

construa um bom projeto pedagógico (MACHADO, 1996). 

Bush (2013), afirma que surgiu no início do século XXI maior interesse na liderança escolar, 

dadas às novas pesquisas que relacionavam a qualidade da liderança educacional com os 

resultados das escolas. Para tanto, as escolas têm buscado recorrer a diretores cada vez mais 

eficazes para garantirem a melhoria na qualidade da Educação e, consequentemente, surgem os 

debates sobre qual a preparação adequada para que se desenvolvam líderes com qualificação 

apropriada para este ambiente. 

A liderança educacional é considerada um componente vital para o sucesso do ensino e da 

aprendizagem nas escolas. Embora a liderança para a melhoria educacional inclua os 

professores, ela começa com o diretor da escola. O desenvolvimento de diretores como líderes 

educacionais é responsabilidade dos principais programas de formação desses profissionais 

(BACKOR; GORDON, 2015). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, marco da redemocratização da Educação, segundo 

Conti e Lima (2015), dá ênfase na democracia baseada na participação popular e na 

descentralização do poder e de recursos. Após o processo de redemocratização da Educação, o 

papel do diretor na escola, deixa de ser apenas o de cumprir as diretrizes estabelecidas pelos 

órgãos superiores que regem o sistema educacional, e passa a incorporar um papel muito mais 

participativo, norteado pelo conceito da gestão democrática, da inclusão de uma participação 

mais ativa e atuante no dia-a-dia da escola. Durante o amadurecimento desse processo na 

Educação, a descentralização administrativa, financeira e pedagógica das escolas, remete a uma 
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maior autonomia por parte desses gestores e, consequentemente, maior responsabilidade sob 

suas ações.  

No âmbito prático da função, destaca-se uma face técnico-administrativa, que engloba 

acompanhar o fluxo escolar discente, acompanhar a avaliação da aprendizagem dos estudantes, 

realizar a gestão de pessoal, fazer levantamentos e garantir recursos junto a entidades 

competentes, dentre outras várias atividades. (SOUZA e GOUVEIA, 2010). Para os autores, 

surge então a preocupação com a formação e com as condições de trabalho que são explicadas 

através de perspectivas como construção coletiva da democracia e responsabilização dos 

agentes escolares pelos resultados educacionais. 

Além de competências técnicas indispensáveis ao diretor para alcance das metas escolares, ele 

necessita de habilidades políticas e pedagógicas, assim como conhecimento de gestão de 

pessoas, que envolve inclusive gerenciar conflitos. Em alguns casos, muitos desses 

profissionais têm de aprender, na prática, ao longo do processo de gestão, a desenvolver as 

competências e habilidades necessárias. (MARIANO; SILVA; MORAES, 2016). 

Teixeira (2011), afirma que, inicialmente, os diretores, ao assumirem a função, não percebem 

o acumulo de atividades atribuídas ao cargo e para o qual normalmente, não possuem formação 

adequada. Eles exercem atividades administrativas ao mesmo tempo em que são responsáveis 

pelos resultados da aprendizagem dos alunos. Administram pessoas, recursos e resultados, e em 

grande parte das vezes, sem condições materiais, técnicas pedagógicas para desempenho 

efetivo. 

Outra perspectiva que deve ser considerada sobre a carência de vivência em gestão, conforme 

Machado (1996), trata-se do fato de o diretor da escola ser oriundo da carreira do magistério, 

cuja formação básica está concentrada na área de pedagogia e licenciaturas. 

Uma pesquisa da Fundação Vitor Civitá (FVC) publicada em 2009, traçou um perfil dos 

diretores de escola da rede pública no Brasil e identificou que 43% dos entrevistados tem 

formação em pedagogia. Outro dado da pesquisa revelou que 66% dos entrevistados 

reconheceram que o papel do diretor é extremamente importante na aprendizagem dos alunos 

e quando questionados sobre a colaboração de cursos de especialização para a melhora na 

gestão escolar, 51% afirmaram ter aprendido novas ferramentas ou programas de trabalho. 
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As pesquisas têm demonstrado a relação entre a atuação da gestão e a relação com os melhores 

resultados da escola. Consequentemente, é fundamental pensar na formação e capacitação do 

diretor para a gestão escolar em busca de melhor desempenho dos alunos. Este é um cenário 

onde se percebe uma evolução histórica do papel do diretor dentro do contexto escolar, onde 

este englobou ao longo dos anos maiores responsabilidades acrescidas das funções de gestão à 

função pedagógica. 

Outra justificativa para esse trabalho relaciona-se com o documento de área publicado pela 

CAPES (2017), que traz considerações e orientações a respeito da situação de cada área 

acadêmica de pesquisa como Administração e Educação. O documento da área de 

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, afirma que reconhece a 

relevância dessas áreas para garantir a qualidade do Ensino Fundamental e Médio no país. Os 

coordenadores de programas, fazem neste documento, sugestões de ações que podem ser 

promovidas pelos programas e no que se refere a gestão escolar, estão descritas propostas 

relacionadas ao desenvolvimento de ferramentas, tecnologias e pesquisa sobre gestão escolar, 

ações e programas de gestão acadêmica e treinamento e capacitação de diretores de escolas 

dentre outras iniciativas (CAPES, 2017). 

Tomando como pressuposto a relação existente entre os diretores, formação e desempenho 

escolar, bem como às devidas justificativas para a pesquisa em questão, o objeto deste estudo, 

se faz relevante na medida em que discute um tema que vem ganhando espaço nas discussões 

na área de Administração e Educação, mas, ainda, pouco estudado e com poucas publicações 

acadêmicas no campo: as políticas públicas de formação de diretores de escola. 

Assim, no contexto desta dissertação, o objetivo geral da pesquisa é analisar o Programa 

Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB), desenvolvido pelo 

Ministério da Educação (MEC), com o apoio de instituições federais de ensino superior, que 

vigorou de 2006 a 2016, tomando como referência o estado do Rio de Janeiro. O programa 

se constituiu na principal e mais longeva política pública de preparação de diretores de escolas 

implementada no Brasil e será analisado na perspectiva do ciclo de políticas públicas. 

Este documento está estruturado de forma a apresentar ao leitor as principais discussões acerca 

da preparação de diretores no Brasil e no mundo. Já a análise do programa, objeto desta 

dissertação, será conduzida à luz da teoria do ciclo de política públicas, preconizado por 

Howlett e Ramesh (1995). A metodologia adotada na pesquisa é descrita no capítulo 5. Em 
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seguida, são apresentados os resultados e as considerações finais. Ao final, são apresentadas as 

referências bibliográficas. 

2 OBJETIVOS 

Esta seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos desta dissertação. 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB), 

desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) com o apoio de instituições federais de 

ensino superior, que vigorou de 2006 a 2016, como uma política pública da área de educação a 

partir da perspectiva do ciclo de políticas públicas. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar estudo bibliométrico sobre políticas públicas. 

2. Descrever o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica. 

3. Analisar cada fase do ciclo de vida da política pública Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica. 

4. Avaliar o estágio de evolução de cada fase do ciclo de vida da política objeto deste estudo.  

2.3 Limitações da Pesquisa 

Esta pesquisa apresenta algumas limitações. Inicialmente retrata a percepção de especialistas 

que com base na experiência do estado do Rio de Janeiro com a política pública Programa 

Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, não sendo possível generalizar que o 

resultado obtido neste estado seja o mesmo para os outros que também tiveram experiência na 

execução do programa. Embora se tenha apresentado resultados quantitativos de forma geral, a 

percepção dos especialistas refere-se, exclusivamente, às instituições com as quais tiveram 

interface. 

Além disso, os resultados quantitativos apresentados foram oriundos de uma iniciativa 

particular de um representante do Ministério da Educação, resultante de uma pesquisa em toda 

a documentação física arquivada da política. Neste caso, pode-se perceber inclusive que os 



15 

 

números foram apresentados apenas até o ano de 2014, não havendo registro dos dois últimos 

anos em que a pesquisa esteve em exercício. 

Da mesma forma, os especialistas que concederam as entrevistas falaram apenas das suas 

instituições de ensino e de suas percepções de como transcorreu a execução do programa, 

focando nas relações apenas com os outros órgãos com os quais foi necessário interagir. A 

entrevista com os especialistas também nos traz a percepção apenas do ponto de vista da oferta 

da política pública, não tendo sido feita neste trabalho a apresentação da opinião dos cursistas. 

Para a seleção dos especialistas para a entrevista, nesta pesquisa optou-se por realizar somente 

com os participantes envolvidos no Estado do Rio de Janeiro por uma questão de acessibilidade 

e foco do estudo. Não foram ouvidos especialistas de universidades fora do estado do Rio de 

Janeiro. Quanto à entrevista com o Especialista do Ministério da Educação, esta foi conduzida 

de forma a compreender uma percepção mais generalizada da política sob a perspectiva do 

órgão federal. 

Outra limitação trata do escopo de análise da pesquisa. Neste trabalho, optou-se como recorte 

analisar apenas as políticas incentivadas pelo governo federal, não tendo sido consideradas 

iniciativas dos estados e municípios, ou seja, políticas de nível local. O trabalhou se concentrou 

em analisar as políticas induzidas pelo MEC, pois é o governo central que financia a maior parte 

das iniciativas na área de educação no Brasil. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

A história da Educação no Brasil acompanhou às grandes mudanças pelas quais passou o país 

desde a colonização até os governos e as agendas políticas ao longo do processo de 

redemocratização do país, que ocorreu a partir de 1986, com o fim do Regime Militar e 

principalmente após a Constituição Federal publicada em 1988. Nesse contexto de mudanças, 

afim de subsidiar a discussão proposta no trabalho, este referencial teórico está estruturado em 

três tópicos, a saber: uma introdução ao tema das políticas públicas, apresentação dos resultados 

de uma Bibliometria sobre políticas públicas, que subsidiou a escolha da lente de análise que 

será adotado nesta pesquisa e finaliza com a discussão sobre formação de diretores de escola e 

o perfil desses profissionais no Brasil. 

O primeiro tópico que trata das políticas públicas inicia-se com uma conceituação do tema, a 

importância de se fazer análise de políticas públicas e apresentação do contexto histórico do 

Brasil onde se desenvolveram as políticas públicas educacionais, destacando-se a necessidade 

de um método de análise das Políticas Públicas, finalizando com a explicação do método de 

análise escolhido para subsidiar as políticas tratadas nesse trabalho. 

Com base nos modelos encontrados na literatura, o referencial teórico também tratou de 

apresentar uma análise bibliométrica afim de construir um cenário acerca das políticas públicas 

e seus diversos modelos de análise encontrados na literatura, bem como os principais trabalhos 

e autores. 

No terceiro tópico do referencial teórico sobre o tema de políticas públicas foi apresentado o 

ciclo de políticas públicas como ferramenta de análise das políticas públicas, modelo adotado 

neste trabalho para análise do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica. 

A segunda parte deste referencial aborda a formação de diretores, apresentando uma evolução 

histórica da área de educação, assim como da transformação do papel do diretor escolar ao 

longo do tempo. 

A última parte do referencial seguiu com a exposição do perfil atual deste profissional e seus 

gaps em relação a formação, bem como as iniciativas públicas criadas para suprimento dessas 

lacunas. 
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3.1 Políticas públicas 

As políticas públicas representam, de acordo com Rua (2009), “um conjunto de decisões e ações 

relativas à alocação imperativa de valores envolvendo os bens públicos”, ou seja, representam 

ações para implementar decisões políticas, atingindo nesse sentido toda a sociedade. As 

políticas públicas de maneira generalizada abrangem ações que se revertem em benefícios e 

asseguram direitos de cidadania à toda a população. Construir políticas públicas sólidas 

perpetuam conquistas que perduram além dos governos em exercício, refletindo em benefícios 

de longo prazo (RUA, 2009). 

Definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar 

para o lócus onde os embates em torno de preferências e ideias se 

desenvolvem, isto é, os governos. Apesar de optar por abordagens diferentes, 

as definições de políticas públicas assumem, em geral, uma visão holística do 

tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das 

partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, 

mesmo que existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores. 

(SOUZA, 2006, p. 25). 

Para se entender políticas públicas é necessário compreender o conceito e importância das 

mesmas dentro do contexto político de um país. Elas tratam do conteúdo e do processo de 

construção de decisões políticas e podem ser entendidas como uma diretriz que servirá para o 

enfrentamento de determinados problemas públicos, sendo estabelecida para tratamento e 

resolução de problemas coletivos da sociedade (SECCHI, 2010). 

Vários fatores contribuíram ao longo da história para uma grande visibilidade sobre o tema de 

políticas públicas, relativo aos países em desenvolvimento, especialmente na América Latina, 

como é o caso do Brasil, dentre eles, o fato de esses países ainda não terem conseguido formar 

coalizões fortes e de desenhar políticas públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento 

econômico e promover a inclusão social dentre a população. Da mesma forma, o desenho das 

políticas, as regras de implementação e elaboração influenciam todas as decisões sobre o tema 

de modo que ainda não tenham surgido respostas claras para estes desafios (SOUZA, 2006). 

Para a ciência política, o estudo de políticas públicas oferece um privilegiado 

campo de análise da relação entre o Estado e a sociedade porque aponta à 

necessidade de se estabelecerem às articulações entre o processo interno de 

formulação da política, as agências estatais e os interesses sociais que se 

organizam e se manifestam no âmbito da sociedade (MINCATO in 

OLIVEIRA; BERGUE, 2012, p. 82) 
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De forma objetiva e de maior aceitação acadêmica, o vocábulo política pública do inglês public 

policy, é definido como “um conjunto de decisões e ações relativas à alocação imperativa de 

valores envolvendo os bens públicos” (Rua, 2009).  Em outros termos, a política pública 

consiste em um conjunto definido e organizado de ações resultantes da aplicação decisões 

políticas, que podem ser direcionadas para uma parte ou toda a sociedade, sob a regência de um 

governo. De modo geral, abrangem ações que se revertem em benefícios, asseguram direitos e 

promovem o bem-estar social. Quando eficazes e sólidas, as políticas públicas promovem 

conquistas que se institucionalizam nas organizações e na sociedade, refletindo em mudanças 

sociais de longo prazo (RUA, 2009). 

A ideia de conhecer as demandas da sociedade e então poder tomar decisões coerentes para a 

formação e construção das políticas foi o cenário de onde se iniciou a conceituação entre 

diferentes momentos para a elaboração e desenvolvimento de políticas públicas. Este trabalho 

foi iniciado, segundo a literatura, pelo cientista social Harold Lasswell por volta de 1930, 

unificando áreas de conhecimento e estudando os problemas públicos, de onde posteriormente 

surgiram diversos autores dando seguimento e aprimorando os modelos de análise das políticas 

públicas (BAPTISTA; REZENDE, 2011). 

Em síntese pode-se dizer que são princípios essenciais para interpretação das políticas púbicas 

e a possibilidade de distinção entre o que o governo pretende e o que faz, o envolvimento de 

diferentes atores e graus de decisões, não se limitando a leis e regras, e sim, entendendo como 

uma inciativa de longo prazo, que tem objetivos que precisam ser alcançados e exige etapas 

posteriores de análise e avaliação. (SOUZA, p. 37, 2006). 

Para Rua (2009), as políticas públicas são marcadas por relações complexas que envolvem o 

Estado, a sociedade, e outros atores que permeiam o ambiente público, surgindo maneiras 

esquemáticas de abordar as políticas públicas em etapas sequenciais e uma alternativa na forma 

de lidar com essa complexidade. A análise de uma política pública, reflete também em uma 

avaliação dos programas que foram implementados pelo Estado, nesse sentido, fazer análise e 

avaliação de uma política pública garante objetividade e parâmetro para se perceber se os 

objetivos traçados estão sendo coerentes com os resultados (FERNANDES, 2015). 

Fernandes (2015), define a análise de políticas públicas como meio de utilidade social, pois 

permite analisar as ações do Estado, governos e planejar mudanças a partir do referencial 

teórico. Rua (2009), descreve que a política pública envolve mais do que uma decisão e requer 
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diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões.  Para a autora, a 

formulação de propostas e a tomada de decisões, bem como a implementação das decisões tem 

como foco temas que afetam a coletividade, ou seja, temas que envolvem conflitos e interesses 

da sociedade. 

Dada à importância do tema, surgiram ao longo da evolução dos estudos sobre políticas públicas 

diversas maneiras de analisar sua constituição, aplicação e avaliação. 

A análise das políticas públicas tem como objeto de estudo as decisões 

políticas e os programas de ação dos governos, interrogando-se sobre a gênese 

dos problemas que tais decisões procuram resolver, sobre as soluções 

formuladas e as condições da sua implementação. As políticas públicas, 

enquanto objeto de estudo, configuram, em primeiro lugar, processos 

complexos e multidimensionais que se desenvolvem em múltiplos níveis de 

ação e de decisão — local, regional, nacional e transnacional. Em segundo 

lugar, envolvem diferentes atores — governantes, legisladores, eleitores, 

administração pública, grupos de interesse, públicos-alvo e organismos 

transnacionais —, que agem em quadros institucionais e em contextos 

geográficos e políticos específicos, visando a resolução de problemas 

públicos, mas também a distribuição de poder e de recursos (ARAUJO e 

RODRIGUES, 2016). 

Para Souza (2006) no que tange o tema de políticas públicas, muitos modelos foram 

desenvolvidos afim de explicar como funciona e porque governos agem de uma maneira ou 

outra em relação a determinados problemas que interferem na vida das pessoas. Dentre esses 

modelos, a autora cita o Incrementalismo (que trata as ações do governo como surgidas de 

decisões marginais que desconsideram mudanças substantivas), o famoso modelo conhecido 

como “Lata de lixo” (que trata que as escolhas das políticas são feitas baseadas em alternativas 

jogadas em uma lata de lixo, ou seja, com muitos problemas e poucas soluções, muitas ideias e 

pouca consistência) e como último exemplo, podemos apresentar o modelo de Arenas Sociais, 

onde acredita-se que as políticas são iniciativas de empreendedores sociais que transformam 

eventos em problemas sociais.  

No entanto, após a análise de inúmeros modelos, identificou-se que o termo mais usual para 

definir as etapas de análise em que ocorrem os processos de políticas públicas consiste na 

expressão “ciclo de políticas públicas”, do inglês policy cycle, porém, também se observa na 

literatura o uso de outras locuções em inglês como policy steps, policy stream, policy 

subsystems e political system, Em regra, os estudos que se concentram em analisar as etapas, 

do “nascimento” até a “morte” de uma política pública, ou seja, explicam como funciona o 

processo de criação, elaboração e avaliação dessas políticas. Essa abordagem parte da premissa 
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que a política pública consiste um ciclo dinâmico e sistêmico, constituído por vários estágios, 

tratados também como fases do ciclo de políticas públicas.  

Para Souza (2006) o modelo do ciclo de políticas públicas, permite alguns questionamentos 

como o porquê de alguns temas entrarem para a agenda de partidos políticos, envolver o 

processo de formulação da política e participantes no processo decisório, bastante pertinentes a 

proposta do trabalho. 

3.2 Ciclo de Políticas públicas   

Com intuito de compreender melhor o tema de análise das políticas públicas, bem como 

entender o modelo mais utilizado e os autores que propuseram essa metodologia, foi realizada 

uma pesquisa bibliométrica seguida de uma análise de conteúdo. O levantamento dos dados foi 

realizado em julho de 2017. 

Inicialmente foi feita a escolha dos termos a serem usados nos indexadores de busca, para tanto 

utilizou os artigos-chave sobre a temática, descritos no referencial teórico. Deste modo, chegou-

se aos seguintes indicadores bibliométricos: “policy cycle”; ou "policy subsystems"; ou "policy 

steps"; ou "policy implement*"; ou "policy design"; ou "Procedural policy instrument*"; ou 

“policy stream” E “education*”. Foi utilizado o conector “E” de modo que se obtivesse apenas 

trabalhos que continham as duas expressões. O uso do asterisco (*) teve como propósito 

selecionar todas as palavras e não perder nenhuma variação possível do vocábulo utilizado.  

Após a definição dos termos a serem utilizados na busca e o campo de concentração analisado, 

foi consultado o acervo dos periódicos contidos na base de dados Web of Science (WOS). A 

escolha desta base ocorreu em função da amplitude e relevância internacional do conteúdo por 

ela disponibilizado, que além dos próprios artigos que estão indexados a ela, também é possível 

obter em seus resultados artigos das bases Scopus, ProQuest e Wiley. Atualmente a WoS conta 

com mais de 12.000 periódicos e 55 milhões de artigos científicos disponíveis para consulta 

gratuita pelas universidades públicas brasileiras (CAPES, 2017 ). 

A segunda etapa consistiu no estudo bibliográfico em si, ou seja, na adoção dos procedimentos 

metodológicos para levantamento do tema pesquisado. A Bibliometria consiste em uma 

ferramenta estatística, definida como “um instrumento quantitativo, que permite minimizar a 

subjetividade inerente à indexação e recuperação das informações, produzindo conhecimento, 

em determinada área de assunto” (GUEDES; BORSCHIVER, 2005, p. 15). Os resultados 
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obtidos foram baixados no formato de metadados e as informações tratadas através do software 

de mineração CiteSpace (CHEN, 2004; 2006). Esta ferramenta computacional de análise 

bibliométrica tem o como função a tabulação, organização e estruturação dos artigos científicos, 

permitindo uma análise mais aprofundada de determinada área de conhecimento (CHEN 2004; 

2006). 

Por fim, realizou-se o procedimento de análise de conteúdo, que segundo Bardin (2006, p.38) 

consiste em “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Deste modo, os artigos 

encontrados foram explorados, lidos e interpretados de forma crítica e reflexiva à luz do 

referencial teórico, tendo como objetivo encontrar termos representativos que contemplem o 

tema deste estudo.  

A busca na base de dados resultou na totalidade de 237 artigos, destes, 125 foram descartados 

após uma breve leitura dos seus resumos por versarem sobre temas diversos ao campo de análise 

das políticas públicas, restando assim 112 trabalhos. 

Os 112 trabalhos restantes foram expostos na Figura 1, que mostra que os artigos estão 

concentrados principalmente em nove grandes áreas do conhecimento, conforme classificação 

da Web of Science. Os dois maiores círculos representam as macroáreas de concentração dos 

trabalhos contendo 93% dos resultados, a saber, Education & Educational Research e Business 

& Economics. Observa-se também a subdivisão dos trabalhos em subáreas dentro do campo da 

educação e economia, como a Public Administration, Government & Law, Political Science, 

Planning & Developmente Urban Studies. Nesse sentido, os resultados informam que os 

trabalhos que tratam sobre políticas públicas educacionais têm sido trabalhados sobre outras 

perspectivas além educacional, como a econômica, a organizacional, e a política. 
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Figura 1 -Distribuição dos artigos em áreas de conhecimento 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Na etapa de leitura dos trabalhos, observou-se que uma parte dos trabalhos analisaram a política 

pública sob a ótica do ciclo de políticas públicas, utilizando de forma direta ou variações dos 

modelos de ciclo de políticas públicas e também outros modelos menos usuais. Outra parte dos 

artigos encontrados dedicou-se apenas a uma das fases do ciclo - formulação da agenda, 

implementação ou avaliação - e que utilizaram outras proposições teóricas para validar seus 

resultados. 

Os trabalhos que analisaram as políticas sob a ótica do ciclo completo representaram 79% do 

total dos resultados, isto é, 89 artigos. A tabela abaixo mostra o cenário das publicações baseado 

no número de vezes que cada modelo foi aplicado. 

Tabela 1 – Modelos de ciclo de políticas públicas e número de vezes aplicados nos artigos da 

Bibliometria 

Ciclo Nº 

Howlett e Ramesh (2003) 40 

Lasswell (1956) 26 

Bowe, Ball e Gold (1992) 11 

Brewer (1974) 6 

Jenkins (1978) 5 

Easton (1953,1956) 5 

Hogwood e Gunn (1984) 4 

Outros 4 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os resultados descritos na Tabela 1 apontam para a predominância do modelo de ciclo de 

políticas públicas proposto por Howlett e Ramesh (2003) que foi utilizado por quase metade 

dos trabalhos, seguido da proposição de Lasswell (1956). Também, foi observada a existência 

de outros modelos, como os estudos de Bowe, Ball e Gold (1992), Brewer (1974), Jenkins 

(1978), Easton (1953,1956) e Hogwood e Gunn (1984). 

A existência do surgimento de várias propostas de avaliação das etapas do ciclo de políticas 

públicas estaria associada, segundo Jann e Wegrich (2007), ao próprio processo de políticas 

públicas, que raramente tem início e terminações claras. Apesar da dificuldade de existir um 

modelo geral, existe um consenso acadêmico no uso de um modelo que possui pelo menos 

cinco etapas, conforme ilustrado na Figura 3: montagem da agenda, formulação, tomada de 

decisão, implementação e avaliação (HOWLETT e RAMESH, 2003). 

A utilização de cada modelo teve variações significativas ao longo das últimas décadas, 

conforme pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2 -  Distribuição temporal das aplicações dos ciclos de políticas públicas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Howlett e Ramesh (2003) tomaram maiores proporções em números de vezes utilizados. 

Conforme nos informa Rua e Romanini (2014), é possível observar um consenso acadêmico no 

sentido de se utilizar o ciclo de 5 fases, conforme proposto por proposto pelos autores. Quanto 

ao seu conteúdo, além dos termos aplicados na busca, que já eram esperados como 

predominantes, observa-se na taxonomia a presença de todas as expressões que descrevem o 

ciclo proposto por Howlett e Ramesh (2003), reforçando o resultado encontrado em relação a 

aplicação do seu modelo, e de uma das sete expressões utilizadas por Lasswell (1956).  
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Esse modelo apresentado pelos autores Michael Howlett e M. Ramesh em 1995 propunha as 

cinco seguintes fases: montagem da agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e 

avaliação. Embora, este modelo seja o mais utilizado pela literatura, outros autores incluem 

diferentes fases com pequenas modificações, permanecendo entretanto, as fases de formulação, 

implementação e controle dos resultados comuns a todas elas. (RUA, ROMANINI, 2014). 

Figura 3 - Ciclo de Políticas Públicas proposto  

 

Fonte: Howllet e Ramesh (2003) 

Rua e Romanini (2014) estabeleceram como utilidades do ciclo de políticas públicas a 

separação e diferenciação entre as etapas que constituem a construção das políticas públicas, 

bem como a diferenciação de papéis pelos vários atores que participam do processo e suas 

interações. Além disso, o ciclo permite que sejam acompanhadas as variadas ideias que juntam 

até se transformarem nas políticas públicas. 

Segundo Secchi (2010), esse processo de elaboração de políticas públicas representa um 

esquema de visualização e interpretação de uma política pública, que vai desde o momento em 

que se identifica um problema, até posteriormente não se necessitar mais de uma política e esta 

ser extinta. O modelo apresentado por Secchi (2010), é uma das várias versões já construídas 

para exemplificar o ciclo de políticas públicas assim como o modelo de Howllet e Ramesh 

(2003). 

Inicialmente identifica-se um problema, que pode ser entendido como a diferença entre o estado 

atual e o estado pretendido para determinada situação, no caso público, no que se gostaria que 

fosse a realidade pública. Um problema pode ser entendido como matéria prima de trabalho dos 
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políticos e outros atores que se preocupam com a resolução de problemas públicos. A 

identificação de um problema, é o ponto de partida para inclusão das etapas que compõem o 

ciclo de políticas públicas (SECCHI, 2010). 

3.2.1 A montagem da agenda   

Uma sociedade tem inúmeros problemas para os quais a população acredita que o governo tem 

a responsabilidade de encontrar propostas e fazer algo para resolvê-los. De todos esses, somente 

alguns entram de fato na lista do governo e tem soluções desenhadas nas políticas públicas (Wu 

et al, 2010). 

A montagem da agenda, ocorre quando um desses problemas identificados passa a integrar as 

atividades de um grupo no poder, dentro ou fora do governo, segundo Rua (2009). Os problemas 

podem entrar e sair de uma agenda de governo e podem ganhar ou perder notoriedade 

dependendo do ator que as concebe. Além disso, fatores como as condições econômicas e 

sociais do país, e dependendo da natureza do problema, os pontos da agenda podem variar 

bastante (Wu et al, 2010). 

A definição de agenda implica determinado governo a reconhecer que um 

problema é uma questão “pública” digna de sua atenção (e não simplesmente 

uma questão que afeta apenas algumas pessoas, ou uma “condição” de 

segundo plano sobre a qual ele não pode fazer muita coisa e que, por isso, 

pode ser deixada de lado) (WU et al, 2010). 

Comumente descrita como um processo no qual os atores sociais iniciam o levantamento do 

problema para que o governo reaja e promova uma ação, o processo inverso também pode 

ocorrer e em alguns casos o próprio governo dá início ao processo de tratativa de problemas 

que acredita impactar a sociedade (WU et al, 2010). 

O processo da definição da agenda envolve saber que o desenvolvimento não é linear, ao mesmo 

tempo em que é um processo político também demanda ser técnico além de que implica a 

relação entre diferentes atores políticos e sociais. O governo precisa alinhar esses aspectos para 

saber articular os interesses de ambos os atores, compreender o contexto em que estão 

trabalhando, bem como entender o potencial de mudança provocado por cada iniciativa levada 

à agenda (WU et al, 2010). 

Chamam-se de atores todos os indivíduos que podem levar itens para a agenda do governo, 

sejam eles estatais, militantes, eleitores, grupos de interesse, entidades religiosas, 
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pesquisadores, sindicatos ou outros grupos coletivos organizados com capacidade de 

influenciar o governo e incluir problemas para a criação de ação por parte do governo. O 

advento da tecnologia da informação e da comunicação tem possibilitado também à mídia 

desempenhar papel importante ao levar questões públicas para as agendas governamentais. 

Embora aparentemente estranho, na maioria das vezes o povo tem pouca influência 

individualmente para interferir na colocação de uma questão na agenda do governo, tendo em 

seus representantes o ponto de partida para atenção dos governantes. (WU et al, 2010). 

Mas, como esses representantes dependem de seu apelo aos eleitores para 

ganhar as eleições, eles precisam levar a opinião pública em consideração. E 

eleições fornecem plataformas para que os partidos definam os esforços 

eleitorais dos políticos para controlar gabinetes legislativos e executivos. Uma 

vez em existência, os partidos trabalham para apresentar estratégias 

inovadoras para ganhar as eleições, incluindo a preparação de pacotes de 

políticas para atrair eleitores (WU et al, 2010). 

As demandas por ações para determinados problemas podem ser internas ou externas ao 

governo em exercício. Internas quando surgem voluntariamente do ator governamental, 

independente de uma queixa pública, seja por facilidade e proximidade ao ente público ou tendo 

interesse particular colocado a frente na tomada de decisão. Considerados externas, quando 

oriundas da pressão exercida pelos atores externos ao governo como mencionados no parágrafo 

anterior (WU et al, 2010). 

Um problema público pode receber diferentes tratativas baseado em como este é enquadrado 

na agenda do governo. Isso quer dizer que dependendo de como um problema é percebido e 

tratado pelo governo pode ter impactos distintos e perspectivas de atuação das políticas públicas 

diferentes. De modo simplista, para Wu et al (2010), um problema encarado unicamente como 

um problema de educação pode ter um impacto inferior a um problema de educação que resulta 

em um problema de desenvolvimento, crescimento econômico, discriminação entre outros por 

exemplo.  

Além da influência dos atores na inclusão de problemas na agenda do governo, outro fator 

determinante pode ser o momento em que um determinado problema é destacado. As chamadas 

“janelas de políticas públicas” referem-se aos momentos oportunos em que é possível incluir 

um problema na agenda. Eventos rotineiros, acontecimentos específicos, deliberação do 

governo, imprevistos ou problemas originários de problemas anteriores podem significar 

oportunidade de surgimento de novas políticas públicas (WU et al, 2010). 
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Embora, o papel do governo em identificar essas janelas e criar novas políticas seja essencial 

para que se tenha resultados assertivos, existem em paralelo desafios que podem comprometer 

o desenvolvimento das políticas, como a limitação de recursos, sejam eles financeiros ou de 

tempo. Isso reflete uma complexidade dessa etapa do ciclo de políticas públicas, que envolve 

reconhecer o problema e discutir a prioridade de atenção dos formuladores das políticas 

públicas. 

Em suma, incluir um problema na agenda do governo requer superar questões que envolvem 

trabalhar sob pressão dos beneficiários da política ou mesmo estar limitado a um período curto 

de tempo para a decisão da inclusão ou não do problema e consequentemente a uma possível 

má escolha das soluções. Uma iniciativa preventiva pode também representar desafios, assim 

como a dificuldade em lidar com as questões políticas de interesse de cada governo no poder, 

dentre tantas outras questões citadas por Wu et al (2010). 

A política pública começa quando a agenda é definida. A menos que um 

problema entre para a agenda do governo, nada será feito a respeito dele. Por 

qual modo uma questão passa a ser vista como um problema envolve 

processos sociais e políticos complexos, bem como circunstâncias mutáveis, 

tais como o surgimento de uma crise, e os complicados papéis dos gestores 

públicos na definição de agenda (WU et al, 2010). 

Após incluir um problema na agenda do governo, o próximo passo é formular alternativas para 

esses problemas. Nesta próxima etapa, é crucial a construção de soluções para os problemas, 

bem como pensar nos objetivos e traçar estratégias de maneira que se tenha também as 

consequências para cada solução proposta (SECCHI, 2010). 

3.2.2 A formulação das alternativas   

A formulação das alternativas requer elencar uma série de iniciativas e propostas de soluções 

para resolver problemas. Nesta etapa inúmeras soluções são oferecidas e uma avaliação prévia 

é essencial para se definir a viabilidade. Importante destacar que a formulação de alternativas 

se estende sobre as demais etapas do ciclo de políticas públicas como meio de adaptação para 

as melhores soluções para resolução dos problemas (WU et al, 2010). 

Na etapa da formulação da política, os problemas, propostas e demandas 

explicitados na agenda transformam-se em leis, programas e propostas de 

ações. Isto é, a formulação de política envolve a busca de possíveis soluções 

para as questões priorizadas na agenda. Nesse momento, os elementos 

operacionais da política em questão precisam ser explicitados: diretrizes 

estratégicas, propostas de leis, decretos normativos, programas e projetos 

(JANNUZZI, 2013, p.13). 
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Os atores responsáveis por formular as alternativas paras as políticas públicas podem variar 

dependendo de onde surgem as demandas, ou seja, da natureza do sistema político, 

normalmente estão envolvidos os dirigentes políticos que representam a sociedade, os grupos, 

associações, etc. No entanto, os principais atores envolvidos são os órgãos governamentais que 

tem relação com a questão da política sendo tratada. Isso porque são detentores de experiência 

e grande conhecimento na área em que atuam. De um lado essa experiência é um facilitador no 

processo de formulação de políticas, por outro pode representar um fator limitador já que 

impossibilita em alguns casos que os formuladores das políticas tenham uma visão holística e 

pensem em soluções diferenciadas (WU et al, 2010). 

A formulação das políticas púbicas pode significar construir alternativas que seguem uma linha 

de mudança básica, em uma linha marginal, ou romper de fato representando uma mudança 

significativa nas ideias propostas. Nesse sentido elas são classificadas de acordo com Wu et al 

(2010) como incrementais ou fundamentais, respectivamente. Segundo os autores, via de regra 

os formuladores tem uma tendência a seguir com as propostas incrementais já que estas 

representam mudanças menos radicais, impactos mais fáceis de medir, menos tendência a 

questionamentos sobre eficácia e menor empenho de recursos financeiros. 

Outro ponto importante sobre a formulação de alternativas para políticas públicas está em 

considerar não apenas o que fazer, mas sim também o como fazer. Isso demonstra a importância 

de se conhecer as especificidades de cada problema de forma que se consiga traçar de modo 

estratégicos as possíveis soluções. Entender o cenário onde se está implantando uma política 

pública bem como a comunidade que irá recebe-la simbolizam desafios para os formuladores 

das políticas públicas. Barreiras técnicas em alguns casos, apesar das prioridades das políticas 

públicas, restringem o campo de atuação das soluções e exigem exame aprofundado das 

propostas. (WU et al, 2010). 

Durante o processo de formulação de alternativas é importante que os formuladores tenham 

informações suficientes sobre os problemas existentes e consigam insumo para desenhar as 

melhores estratégias para solução. Um ponto interessante, é que em boa parte das vezes existe 

uma vantagem em utilizar uma proposta de política derivada de alguma proposta pré-existente 

com os quais os gestores já estão familiarizados.   

Em resumo, é essencial que ao se formular alternativas para um determinado problema público, 

os gestores envolvidos nessa formulação tenham claramente os problemas que desejam tratar e 
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os objetivos que querem alcançar, somente dessa maneira, será possível selecionar as opções 

adequadas para que se resolva o que foi proposto. Nesse sentido se utiliza o conceito dos inputs, 

ou seja, as informações iniciais, sejam capazes de produzir outputs, os resultados esperados. 

(WU et al, 2010). Ainda para os autores, uma forma de começar se estabelece da seguinte 

maneira: 

Começar de forma relativamente pequena e, ao mesmo tempo, construir o 

suporte a políticas públicas mais integradas se justificará quando as questões-

chave forem contestadas ou cercadas por grandes incertezas. Há uma série de 

incógnitas no princípio de qualquer iniciativa complexa para a mudança de 

políticas, sobretudo com relação aos incentivos e inclinações dos diferentes 

atores que precisam trabalhar em conjunto (WU et al, 2010). 

Em geral, algumas opções são levadas adiante enquanto outras são deixadas de lado no processo 

de seleção das alternativas, Howlett e Ramesh (2003) reproduzem quatro fases de formulação 

das políticas: a primeira consiste na identificação de dados e evidências, junção de informações 

sobre problemas e soluções, a segunda prevê a comunicação entre os atores envolvidos para 

que sejam discutidas as propostas e soluções em potencial. Na fase seguinte, discute-se de fato, 

qual das propostas avançará e entrará no plano real de alternativas e finalmente na última fase, 

consolida-se para encerrar o desenho do que será levado adiante. 

Posteriormente, para Wu et al (2010) um processo chamado de “ajustes” é essencial para o 

sucesso das políticas públicas, isso quer dizer que as políticas geradas em um determinado 

ambiente podem necessitar de adaptações quando transferidas para outro. Isso porque as 

particularidades de cada país ou sociedade, por exemplo, podem ser muito distintas. 

O processo de “ajustes” normalmente envolve quatro passos: 1. decompor 

uma alternativa em seus componentes essenciais; 2. identificar projetos 

diferentes para os componentes; 3. rearranjar os projetos em alternativas; 4. 

selecionar as combinações que parecem mais promissoras (WU et al, 2010). 

Esse processo de ajustes tem como objetivo garantir que as alternativas para determinadas 

políticas públicas serão aplicáveis e efetivas quando transferidas para um outro ambiente, ou 

quando aplicadas em outra região específica. 
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3.2.3 A tomada de decisão  

A tomada de decisão é a etapa que envolve definir o curso de ação (o que executar ou não) 

dentre as alternativas que foram levantadas para tratar o problema público. O processo de 

tomada de decisão leva em consideração os arranjos organizacionais e os procedimentos de 

operação de cada localidade onde está sendo discutida a política pública (WU et al, 2010). 

Para Howllet e Ramesh (2003), o processo da tomada de decisão implica em produzir conteúdo 

formal e oficial sobre as decisões políticas afim de promover a ação que será implementada na 

política pública. 

Para Wu et al (2010) a tomada de decisão é mais técnica do que política como se costuma 

pensar, na verdade essa etapa inclui decisões políticas, mas exige conhecimento muito técnico 

e análise profissional dada as consequências e impactos dos resultados na sociedade. Outro 

aspecto está relacionado aos órgãos da administração pública, atores fundamentais visto que 

estes órgãos são os responsáveis por acompanhar e supervisionar a execução da política pública. 

As decisões de política pública podem ser atos, leis, orientações 

regulamentares e/ou medidas processuais, e muitas delas podem ser decididas 

em diferentes níveis de órgãos governamentais para que a “decisão” final da 

elite seja apenas aprovar uma espécie de miscelânea de escolhas anteriores e 

subcoordenadas, feitas pelos gestores públicos em outros locais (WU et al, 

2010). 

Uma consideração relevante acerca do processo de tomada de decisão é a característica mais 

política desta etapa. Ela reúne diferentes atores com distintos posicionamentos diante das 

alternativas levantadas e normalmente é decidida por gestores políticos de alto grau de 

influência que tem papel fundamental na definição do que será executado. 

Para Howllet e Ramesh (2003), os resultados da tomada de decisão são reflexos das duas etapas 

anteriores, permitindo a triagem do que será efetivado assim como da integração dos atores e 

do que eles além do conhecimento técnico acreditam ser a melhor solução. 

Wu et al (2010) citam com base na literatura alguns modelos distintos de tomada de decisão 

baseando-se no que se conhece sobre os resultados da política como demonstrado na Tabela 

abaixo.  
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Tabela 2 – Modelos de tomada de decisão da política pública 
Racional Incremental “Lata de lixo” 

É um modelo que parte do 

princípio de que as 

consequências das alternativas 

da política pública são 

conhecidas antecipadamente. 

Dessa maneira, presume-se que 

os tomadores de decisão optarão 

por aquelas alternativas capazes 

de maximizar os resultados. 

Necessita de grande quantidade 

de informações sobre impactos e 

consequências. Prescreve 

procedimentos para a tomada de 

decisão. 

A partir desse modelo surgiram 

modelos alternativos para 

quando não se tem todas essas 

condições ideais. 

É um modelo que prevê que a 

tomada de decisão tem tempo e 

informações limitadas. Ao invés 

de trabalhar com a maximização 

dos resultados, explora-se a 

comparação entre as decisões e 

seus possíveis resultados versus 

as decisões passadas com seus 

respectivos resultados.  

Normalmente as decisões nesse 

modelo seguem uma linha 

conservadora que não arrisca o 

status quo.  

Segundo Howlett e Ramesh 

(2003) a preferência é dada ao 

que é politicamente viável ao 

invés do que é tecnicamente 

desejável. 

Modelo aplicável quando há 

um elevado número de 

tomadores de decisão e 

grande dose de incerteza 

sobre os problemas e as 

soluções. Reflete via de regra, 

o desejo do tomador de 

decisão em detrimento do 

modelo racional e 

incremental. Objetiva 

produzir resultados 

“aceitáveis”. Parte do 

princípio contrário ao que 

rege o modelo racional e 

incremental e que não existe 

de fato na realidade (as 

condições ideais), ou seja, o 

processo da tomada de 

decisão é imprevisível. 

Fonte: Wu et al (2010) e Howllet e Ramesh (2003) 

Desafios emergem do processo de tomada de decisão dadas as diferentes circunstâncias em que 

são tomadas. Embora procedimentos sejam descritos, muitas vezes na realidade, os processos 

de tomada de decisão podem ser conduzidos de forma desordenada e apresentar dificuldades 

não previstas pelos tomadores de decisão. 

As decisões de políticas públicas são o ápice do processo de criação de 

políticas, que foi iniciado com a definição de agenda e, então, filtrado por meio 

da formulação. A fase de tomada de decisão é mais política do que os 

processos anteriores, pois é trabalhada por agentes mais seniores nomeados e 

eleitos, mas também é mais técnica. Além de um julgamento político 

perspicaz, o sucesso da tomada de decisão depende de evidências e de uma 

análise sólida, algo que os gestores públicos estão em melhor posição para 

oferecer. Eles precisam estar à altura do desafio, se querem que as políticas 

públicas não vacilem na fase de implementação (Wu et al, 2010). 

3.2.4 A implementação  

Superado o desafio da tomada de decisão, parte-se para a etapa de implementação, onde Secchi 

(2010), define como sendo o momento em que se produzem resultados concretos das políticas 

públicas e as intenções são convertidas em ações. É uma etapa em que se coloca em prática a 

verdadeira função da Administração pública que é executar as políticas públicas. Enquanto as 

etapas anteriores previam traçar meios para alcançar objetivos, a implementação tem que 

alcançar os resultados. Uma outra definição sobre a etapa está exposta abaixo: 
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A implementação consiste em um conjunto de decisões a respeito da operação 

das rotinas executivas das diversas organizações envolvidas em uma política, 

de tal maneira que as decisões inicialmente tomadas deixam de ser apenas 

intenções e passam a ser intervenção na realidade. Normalmente, a 

implementação se faz acompanhar do monitoramento: um conjunto de 

procedimentos de apreciação dos processos adotados, dos resultados 

preliminares e intermediários obtidos e do comportamento do ambiente da 

política. O monitoramento é um instrumento de gestão das políticas públicas 

e o seu objetivo é facilitar a consecução dos objetivos pretendidos com a 

política. (RUA, 2009, p.38).  

A fase da implementação, é considerada a fase mais difícil de todo o ciclo de políticas públicas, 

nela as intenções são traduzidas em ações e todas as deficiências da tomada de decisão ficam 

evidentes para a sociedade. Nessa fase é possível identificar todos os gaps e falhas do que foi 

decidido nas etapas anteriores, do mesmo modo, os gestores públicos ficam expostos a 

julgamentos sobre as decisões que tomaram.  

A fase de Implementação é o momento em que a política pública começa a ser 

executada, em que os recursos alocados começam a se transformar em ações 

capazes de agir e mudar certa realidade. Aqui a política adquire uma 

concretude objetiva maior... Trata-se da gestão das ações para fazer uma 

política sair do papel e funcionar efetivamente, compreendendo o conjunto de 

ações realizadas, por grupos ou atores de natureza pública ou privada, para a 

consecução de objetivos definidos. Envolve programação de atividades, 

provisionamento de recursos financeiros, alocação de recursos humanos, 

mobilização de agentes, interlocução com atores estratégicos, manejo dos 

mecanismos que assegurem a governabilidade das atividades e correção de 

cursos, caso se identifiquem obstáculos ou surpresas não antecipadas 

(JANNUZZI, 2013, p.20). 

Além de não ser uma etapa dinâmica e não linear, a fase de implementação pode mesclar 

atividades das etapas anteriores, como envolver negociação de objetivos, interpretação, e novas 

tomadas de decisões dos implementadores para ajustar os resultados pretendidos. Essa etapa, 

mostra de maneira mais clara o que está sendo executado, assim como o que está funcionando 

e o que precisa já ser revisto (Wu et al, 2010). 

O envolvimento dos atores na implementação é ainda mais importante, a burocracia, por 

exemplo, entre ações intra e interorganizacionais é determinante nesta fase. 

A implementação de políticas públicas também é mais bem visualizada como 

uma forma de governança em rede, uma vez que sua característica definidora 

consiste em exigir uma ampla coordenação entre uma gama 

extraordinariamente ampla de atores. Isso é particularmente relevante quando 

se busca a integração de múltiplos objetivos de políticas por meio de um 

programa em particular (Wu et al, 2010). 
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Para Wu et al (2010), a prática de administrar uma política pública fica a cargo dos órgãos 

administrativos, como os diferentes ministérios, setores e entidades representativas. Compete a 

eles o acompanhamento, monitoramento, bem como a elaboração dos regulamentos e 

aplicações referentes às políticas. Cabe ressaltar, segundo os autores, que o financiamento por 

parte destes órgãos custa caro e o financiamento contínuo dos programas não é garantido. 

Na fase da implementação, a união entre os diferentes atores da política, como membros da 

comunidade e atores do governo são fundamentais e representam papel de influência direta ou 

indireta na implementação das políticas. Da mesma maneira, os recursos financeiros e políticos 

são negociados e articulados entre os diversos atores que costumam assumir também, acordos 

informais para garantir o sucesso da implementação. 

Dentre os desafios de implementar uma política pública, essa interação entre os diversos atores 

se dúvida sem papel fundamental no sucesso dos resultados. Ocorrem inúmeros entre o processo 

de desenho das políticas públicas e a execução, nem sempre os projetos e programas são 

executados segundo o previsto pelos construtores do programa, ocasionando erros de 

implementação de políticas públicas (Wu et al, 2010). 

Surgiram ao longo das pesquisas sobre políticas públicas as teorias de implementação top-down 

e bottom-up, sugerindo que no caso da implementação seria mais eficaz que se optasse pelas 

implementações top-down. Contrariamente surgiram as defesas da teoria bottom-up levando em 

consideração o comportamento dos atingidos pela política como argumento para sua eficácia 

(Wu et al, 2010).  

A teoria que sugere a implementação indo de “cima para baixo”, vê a formulação das políticas 

do ponto de vista dos formuladores, e estes por sua vez tentando controlar no nível operacional, 

essa relação implica que não haja nenhum desvio ao longo da transmissão da comunicação entre 

os dois níveis de interação.  

Por outro lado, da perspectiva da teoria “baixo para cima”, presume que os níveis da operação 

enfrentam tarefas impossíveis de serem executadas, isso porque os formuladores não levaram 

em consideração as dificuldades e limitações dos executantes.  

Em ambas as situações, o que é importante destacar, é que as teorias reforçam a necessidade de 

comunicação e interação entre os atores ao longo do desenvolvimento e implementação das 

políticas públicas. 
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Outro fator contextual que impacta na implementação de uma política é o grau de 

descentralização do setor público. Essa descentralização consiste em repassar aos níveis 

responsáveis pela operacionalização os recursos, conhecimento de maneira que estes sejam 

responsáveis por cumprir as funções igualmente importantes (Wu et al, 2010).  

Howlett e Ramesh (2003) concluem sobre a fase da implementação que a capacidade do Estado 

na tratativa do problema e a complexidade do subsistema com o qual ele precisa tratar são 

fatores determinantes para o sucesso ou insucesso do processo de implementação de uma 

política pública. Os autores ainda afirmam que padrões das escolhas e interações certas 

simbolizam estilos de implementação similares e longevos em diferentes circunstâncias.  

Algumas estratégias podem ser utilizadas pelos gestores de políticas no momento da 

implementação, uma delas consiste na identificação de indivíduos e organizações capazes de 

levar adiante os planos, objetivos e as parcerias necessárias para que a política pública seja 

assertiva assim como seja operacionalmente viável. Dessa maneira, os autores afirmam que o 

melhor conselho para a implementação da política é estar ciente da complexa dinâmica da 

interação com stakeholders e da preparação para lidar com eles. (Wu et al, 2010).  

3.2.5 A avaliação da política pública  

Para completar a fase da implementação, tem-se a etapa seguinte de avaliação de uma política 

pública. Esta etapa, é determinante para a continuidade de uma política, pois trata-se da etapa 

onde se avalia o processo de implementação e o desempenho, compreendendo a definição de 

critérios e indicadores que permitem realizar o julgamento do funcionamento eficaz ou não da 

política implantada. Esta etapa difere do monitoramento realizado na etapa anterior, que 

possibilita ajustes imediatos, por se tratar de uma avaliação pós implementação, para análise do 

impacto e resultados (SECCHI, 2010). 

Embora entendida como uma etapa que apresenta dificuldades, pois nem sempre é possível 

atribuir as mudanças como resultado das políticas públicas, elas contribuem para entender o 

papel de intervenção do Estado e as consequências gerais da política pública. Os mecanismos 

utilizados para realizar a avaliação de acordo com Secchi (2010), podem levar a uma 

continuação da política pública, a uma reestruturação ou até mesmo a extinção da política 

quando o problema público é selecionado.  
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A etapa de avaliar uma política pública, pode representar parte estratégica para retroalimentação 

do ciclo de políticas púbicas, assim como pode também apresentar inúmeras dificuldades, 

dentre elas, o fato de que muitos programas nem sempre são desenhados para serem avaliados, 

da mesma forma que em muitos casos não apresentam dados e resultados disponíveis que 

permitam que seja feita essa avaliação. Essas duas ressalvas implicam em outra questão, tratada 

como uma resistência da própria Administração pública de se sentir analisada (MARÍLIA 

PATTA et al., 2012, p. 1290). 

É na avaliação que são confrontados os resultados esperados com os 

resultados alcançados. É o momento em que se dá um retorno à etapa inicial 

de formulação, com correções no plano de ação, caso seja uma política de 

ordem contínua; ou quando se decide pelo encerramento da política. É também 

uma etapa de verificação dos impactos desejados e indesejados. Trata-se de 

verificar os efeitos obtidos para deduzir consequências indesejadas nas ações 

e programas futuros (JANNUZZI, 2013, p.20). 

A fase da avaliação avalia não só os resultados obtidos como também os meios utilizados, assim 

como sintetiza sobre o problema e a solução que foi proposta, fornece novas informações sobre 

o que foi implementado e possibilita novas ações. No mesmo caso da fase anterior, a avaliação 

de políticas públicas representa um processo tanto político quanto técnico sobre a eficácia das 

ações tomadas (WU et al, 2010). 

No que diz respeito aos atores na fase de avaliação da política pública, existe um ator 

fundamental que são os atores não governamentais, ou seja, os usuários das políticas, aqueles 

que percebem de fato se está sendo efetivo ou não. Sobre a integração entre eles, em mais uma 

fase do ciclo de vida de uma política se destaca a necessidade de envolvimento: 

Boa parte da complexidade de avaliação de políticas se deve ao fato de que os 

diferentes conjuntos de atores no universo e nos subsistemas da política 

pública estão envolvidos de maneira simultânea e sequencial em diferentes 

tipos de atividades de avaliação formal e informal. Independentemente da 

dinâmica desses esforços da supervisão, de competição ou de coordenação, a 

necessidade de se compreender os atores que estão envolvidos e o que eles 

trazem para a avaliação da política, aponta para a falta que faz o entendimento 

claro dos diversos tipos existentes de avaliadores de políticas (HOWLETT e 

RAMESH, 2003). 

A integração e percepção de diferentes atores no processo, possibilita diferentes meios de 

análise e avaliação das políticas públicas, sendo explicitadas por Howlett e Ramesh (2003) nas 

seguintes categorias: 

Tabela 3 – Modos de análise da política pública 
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1. Avaliação 

Administrativa 

Examina a prestação 

eficiente dos serviços 

governamentais, o gasto 

de dinheiro, metas 

atingidas. Requer coleta 

de informações precisas 

e evidências. 

1.1 Avaliação de 

processo 

Examina métodos organizacionais, regras e 

procedimentos operacionais de execução. Busca 

avaliar se o processo está sendo eficiente 

1.2 Avaliação de 

esforço 

Mede a quantidade de insumos dos programas, ou 

seja, montante de esforço que o governo investe para 

o cumprimento das metas. Não se referem 

exclusivamente a recurso financeiro, pode ser relativo 

a pessoas, espaços entre outros 

1.3 Avaliação de 

desempenho 

Avalia o que a política está produzindo, ou seja, avalia 

os resultados antes mesmo de avaliar o que se tinha 

antes. Geralmente produz dados que alimentam as 

avaliações mais genéricas. 

1.4 Avaliação de 

eficiência 

Julga se os resultados obtidos poderiam ser alcançados 

com menor custo e com a mesma eficiência.  

1.5 Avaliação de 

eficácia 

Aprimora os resultados da avaliação de desempenho a 

medida que avalia de maneira mais complexa os 

insumos e produtos da política pública. 

Fonte: Howlett e Ramesh (2003) 

Além da avaliação administrativa, existem outros dois modos de análise da política: a avaliação 

judicial e a avaliação política. A avaliação judicial se refere às questões legais da 

implementação das políticas bem como dos possíveis conflitos entre as ações do governo e os 

princípios constitucionais. A avaliação política abarca qualquer ator que tenha interesse na vida 

política, normalmente não envolve técnicas estruturadas e são inerentes aos partidos políticos 

(HOWLETT e RAMESH, 2003). 

Embora ao longo do desenvolvimento dos sistemas de avaliação tenham sido estruturadas 

técnicas para tal, essa fase apresenta desafios inerentes ao processo que limitam a utilização 

dessas técnicas, tais como a deficiência na capacidade de coletar informações e processar os 

dados, falta de pessoal capacitado e direcionado para essa atividade. Aspectos como objetivos 

pouco claros para serem mensurados, subjetividade na interpretação, ou falta de interesse 

público também são prejudiciais para uma avaliação efetiva da política pública (WU et al, 

2010). 

Resumidamente esta etapa de avaliação é uma etapa que envolve a necessidade de maior 

dedicação dos gestores públicos e maior atenção do que é normalmente dedicado a ela dado 

que eles são as pessoas capazes de articular e providenciar os insumos necessários para que a 

avaliação seja efetiva e produza as informações necessárias para que se acompanhe os 

resultados da política pública. 
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3.3 Políticas Públicas Educacionais 

Baseado nas cinco etapas do ciclo de políticas públicas proposto por Howllet e Ramesh (2003) 

e nas definições de Secchi (2010), pode-se perceber a complexidade no processo de 

institucionalização de uma política pública. Algumas ressalvas são feitas pelos autores 

apresentados, como o fato de não ocorrer de maneira linear e exclusivamente independentes 

umas das outras. Cada momento do ciclo sofre influências das outras etapas que podem ocorrer 

simultaneamente e são determinantes para o sucesso de uma política pública.  

Instituir políticas públicas, segundo Secchi (2010), é estabelecer regras constitucionais, 

estatutos e códigos. Para o autor, uma política pública é uma diretriz para enfrentar um 

problema público.  

O ciclo de políticas públicas tem sido utilizado como referencial para se estudar as políticas 

públicas em variados contextos, entre eles no contexto das políticas sociais e educacionais. 

Além disso, o ciclo de políticas públicas permite uma análise crítica de todo o processo de 

construção e implementação tanto de programas quanto de políticas no âmbito prático das ações 

(MAINARDES, 2006). 

Para Mainardes (2006), essa abordagem do ciclo de políticas públicas é utilizada como 

“referencial para analisar a trajetória das políticas sociais e educacionais”, destacando que este 

modelo embora adotado como referencial, não deve se tornar estático, mas sim dinâmico e 

flexível. 

Dentre os trabalhos encontrados na Bibliometria, destaca-se o modelo denominado “policy 

cycle approach” de Bowe, Ball e Gold (1992), uma vez que este modelo oferece uma proposta 

conceitual de análise específica para as políticas públicas educacionais. De modo crítico aos 

modelos genéricos pré-existentes, os autores propõem um ciclo contínuo e inter-relacionado, 

isto é, não se deve separar as etapas de formulação e implementação da política. As fases 

propostas se resumem: ao contexto de influência, ao contexto da produção do texto e ao 

contexto da prática.  

De modo objetivo, para Bowe, Ball e Gold (1992) no contexto da influência ocorrem os 

processos macro políticos e relacionam-se aos aspectos ideológicos e dogmáticos da política 

que será transformada em lei na etapa de produção de texto.  No contexto da prática, ocorre os 

processos micro políticos, em que os profissionais que atuam localmente e aplicam a política 
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de fato, interpretam o conteúdo do texto produzido e implementam a política conforme suas 

histórias, experiências, valores e propósitos. Isto é, a determinação sobre a política pública não 

ocorre de forma isolada, uma vez que o responsável por sua implantação – professores, diretores 

e pedagogos – criam transformações e alterações significativas na política original, dado o seu 

protagonismo da etapa de implementação. 

Dentro do objeto de estudo deste trabalho, destaca-se o foco na análise de políticas públicas do 

campo educacional: 

Uma política pública educacional constitui-se em um conjunto de ações do 

Estado que visa o atendimento às necessidades educacionais dos cidadãos, de 

modo que seus efeitos incidam diretamente sobre eles e sobre os aparatos 

institucionais apenas como meio. A sua formulação acontece, pois, em um 

processo extremante complexo, que envolve, por parte dos tomadores de 

decisão, uma compreensão abrangente das problemáticas envolvidas, assim 

como uma perspectiva do impacto desejado e também da possibilidade do 

resultado não desejado da sua implantação na realidade escolar (LÜCK, 2011) 

Outro aspecto relevante destacado por Luck (2011), refere-se ao fato de que frequentemente os 

responsáveis por desenhar as políticas públicas educacionais deparam-se com contradições 

advindas de grupos de interesses diversos, muitas vezes sem valor educacional, e onde 

normalmente saem fortalecidos os grupos de maior influência, mesmo que saiam prejudicados 

todos no processo educacional. Essa influência é identificada nos processos de seleção dos 

diretores de escola, onde o resultado são decisões com ausência de técnica, planejamento e 

visão global que refletem o impacto das seleções oriundas de um processo de clientelismo. 

É fundamental ter em mente que uma política pública se constitui em uma 

proposta de ação global, que articula diferentes áreas, recursos e esforços para 

promover transformações consistentes, mediante ações de visão abrangente e 

aprofundada. Há que levar em consideração, portanto, em seu delineamento, 

o caráter histórico e contextual das práticas, o jogo de poder e de vontades que 

as mantém em uma dada condição, a cultura educacional vigente, as 

necessidades educacionais, as vontades e determinações coletivas, 

metodologias e recursos operacionais adequados e suficientes para levar a 

efeito as políticas pretendidas, assim como as articulações, as capacitações, as 

coordenações e os movimentos necessários para estabelecer e manter novas 

práticas (LUCK, 2011). 

3.4 Formação de diretores escolares  

O processo de reformulação da Educação após a Constituição de 1988, incluiu o conceito de 

Gestão Democrática, que para Gomes, Barbosa e Melo(2009) está atrelada de forma contrária 

à formação autoritária e autocrática que marcou a história da gestão escolar no período militar. 

No processo de redemocratização da Educação, para os autores, a gestão democrática surge 
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como valor fundamental na escola pública no Brasil, trazendo um debate sobre a participação 

social e as práticas de autonomia das instituições escolares. Em síntese, a gestão democrática, 

está relacionada a outros conceitos, tais como Educação como direito, qualidade social da 

Educação, gratuidade do ensino, participação da comunidade escolar local e conselhos 

escolares entre outros, de forma a aprofundar o campo das políticas e práticas de gestão escolar. 

Para que se possa aprofundar no tema de políticas e práticas da gestão escolar, é preciso que se 

passe pelo profissional responsável por essa gestão e então entender o seu papel na escola. 

Souza e Gouveia (2010) destacam uma definição sobre como é compreendida a função de 

direção escolar: 

A direção escolar é compreendida como a função de coordenação político-

pedagógica e institucional (administrativa e representativa) da escola. 

Normalmente é desempenhada por um profissional da Educação (eleito, 

indicado ou concursado), que representa o poder instituído na escola e tem por 

tarefa primordial coordenar a gestão escolar, representar a instituição, 

responder administrativa e politicamente, zelar, dar suporte e fazer cumprir os 

objetivos pedagógicos da escola. (SOUZA e GOUVEIA, 2010) 

Ainda que se encontrem algumas divergências nas questões que circundam o papel do dirigente 

escolar, o que cabe salientar é que embora se faça necessário o desenvolvimento das habilidades 

gerencias orientadas a resultados, é preciso articular essas atividades de maneira complementar 

à natureza da função de diretor e à função social da escola. Ainda no papel do diretor, entende-

se como outras faces de atuação o papel pedagógico e o papel político por exemplo.  

Pesquisa realizada com um universo de mais de 1.800 escolas de oito países, dentre eles o 

Brasil, mostrou que a qualidade da gestão escolar está fortemente associada à obtenção de a 

melhoria do desempenho dos estudantes. O estudo evidenciou também que escolas que 

possuem maior autonomia de gestão, ou seja, que são financiadas pelo governo, mas que 

possuem maior independência gerencial, como as Academy Schools do Reino Unido e charters 

schools dos Estados Unidos têm uma gestão significativamente melhor que as escolas públicas 

convencionais e as e as escolas privadas (BLOOM et al., 2015). 

Fernandes (2015) relaciona o papel do diretor à sua influência e efetividade no processo de 

ensino e aprendizagem, bem como justifica a importância de se investir em políticas de 

formação como estratégia para melhoria da gestão das escolas, seja pela capacidade de 

influência desse profissional sobre os professores que estão em contato direto com os alunos ou 
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simplesmente por uma questão de custos, já que representa um número reduzido em relação ao 

número de professores. 

No âmbito prático da função, destaca-se uma face técnico-administrativa, que engloba 

acompanhar o fluxo escolar discente, realizar a gestão de pessoal, fazer levantamentos e garantir 

recursos junto a entidades competentes, dentre outras várias atividades (SOUZA e GOUVEIA, 

2010). Para os autores, surge então a preocupação com a formação e com as condições de 

trabalho que são explicadas através de perspectivas como construção coletiva da democracia e 

responsabilização dos agentes escolares pelos resultados educacionais. Souza (2017) 

complementa analisando a preocupação técnica existente sobre essa função em um cenário de 

crescente complexidade nas escolas.  

O Ministério da Educação reconhece o papel central que exerce o diretor da escola, a saber: 

A direção de uma escola reveste-se de grande complexidade, sobretudo em 

função da diversidade das questões e dos relacionamentos que ocorrem num 

ambiente escolar. Trata-se de múltiplas situações que exigem do Diretor 

Escolar saberes e práticas afetos às técnicas pedagógicas, à cultura 

organizacional, à gestão administrativa, à execução e controle financeiro, ao 

patrimônio, aos materiais, e também, às questões de natureza relacional. Sabe-

se que o Diretor Escolar é figura chave na gestão escolar e no processo de 

transformação social que se dá por meio de uma educação de qualidade. Uma 

escola com elevados padrões de desempenho está sempre associada a uma 

gestão democrática e participativa e a uma liderança pautada pelo foco em 

resultados, disciplina e organização. O sucesso de um Diretor Escolar pode ter 

várias razões, mas uma delas se sobressai às demais - saber liderar - mobilizar 

recursos estratégicos e articular pensamentos e ações em torno do ideal 

educacional, conduzindo sua equipe para a oferta de uma educação com 

elevados padrões de qualidade (DOU, 13/06/2016). 

Quanto as naturezas políticas da função de diretor existem diferenças percebidas ao longo de 

períodos históricos, mesclando conceitos sobre gestão e liderança. No passado, pequena 

diferença entre pessoa e direção, em épocas posteriores essa diferença começou a se apresentar 

de maneira mais definida. Outra diferença refere-se a natureza administrativa ou pedagógica da 

função, também presente nas discussões acerca da função (SOUZA, 2016).  

Mesmo que em alguns aspectos se perceba alguma divergência em relação às atividades 

relativas à função de diretor escolar, o que se percebe é a importância dos programas de 

formação para subsidiar a atuação desse profissional: 

A liderança educacional é um componente vital para o sucesso do ensino e da 

aprendizagem nas escolas. Embora a liderança para a melhoria educacional 

inclua os professores, ela começa com o diretor da escola como líderes. O 
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desenvolvimento de diretores como líderes educacionais é responsabilidade 

dos principais programas de formação (BACKOR; GORDON, 2015). 

Neste contexto, preparar os diretores de escola para o efetivo exercício do cargo por meio de 

programas de formação específicos para diretores vem ganhando importância e todo mundo. 

Para Bush (2013)  o principal objetivo dos programas de formação é desenvolver uma liderança 

eficaz. Assim como Backor e Gordon (2015) complementam:  

Recomendamos que os programas tradicionais de preparação do diretor deem 

maior ênfase à preparação dos líderes educacionais e que, ao fazê-lo, 

considerem sugestões feitas pelos especialistas que participaram deste estudo. 

Se a liderança educacional deve ser integrada com êxito na preparação do 

diretor, será necessário que os programas de preparação incluam membros do 

corpo docente que tenham experiência nesta área [...] Muitos dos principais 

programas de preparação têm comitês consultivos compostos de líderes 

educacionais práticos. É fundamental que tais comitês consultivos incluam 

administradores de escolas centrais e administradores centrais que 

compreendam a importância da liderança educacional. Além disso, é 

importante que o comitê consultivo e o corpo docente se reúnam regularmente 

para discutir como o programa pode melhorar continuamente o processo de 

triagem do programa, o currículo e as estratégias de instrução para refletir uma 

abordagem de ponta para a liderança educacional. (BACKOR e GORDON, 

2015) 

A literatura tem mostrado que programas de preparação de diretores de escola que envolvem o 

que Backor e Gordon (2015) chamam de Indução e que Bush (2013) chama de Socialização 

vem ganhando importância. São processos que tem apresentado resultados expressivos ao 

permitir que a liderança dos diretores se desenvolva em contextos específicos, assim como os 

processos de Mentoring e Coaching, que consistem no apoio por parte de líderes mais 

experientes àqueles que estão se iniciando na carreira de diretor escolar. No entanto, para que 

os resultados sejam bem-sucedidos é preciso que os mentores estejam preparados e que o 

conteúdo esteja vinculado às necessidades do programa. Embora existam esses programas que 

visam o desenvolvimento individual, também tem sido praticado os exercícios em grupo, 

desenvolvidos a partir da construção de redes e que já são aplicados em alguns programas como 

os oferecidos pela National College for School Leadership, na Inglaterra (BUSH, 2013). 

Em alguns países, como no caso da Inglaterra, por conta da gama de responsabilidades que 

passaram a acompanhar a rotina do diretor escolar, além da sua preocupação com a qualidade 

da aprendizagem dos alunos, o sistema inglês criou estratégias focadas na formação do diretor 

e lançou como uma das propostas de garantir autonomia e melhor desempenho das escolas, a 

National College for School Leadership (NCSL), criada em 2000. A NCSL tinha como objetivo 

formar grupo de diretores de excelência para que se tornassem consultores e posteriormente 
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Líderes Nacionais de Educação (NLEs) para auxiliar outras escolas de baixo desempenho. 

(HIGHAM, 2015). 

Quatro fatores incentivaram o governo inglês a investir na formação da liderança escolar, 

principalmente através da NCSL, dentre eles, a maior responsabilidade atribuída às escolas e 

ao papel do diretor após a reforma educacional na Inglaterra, o aumento da complexidade dos 

contextos escolares, reflexo da globalização, reconhecimento da necessidade especializada de 

preparação para assumir as atividades diferenciadas dentro da escola e por fim, o 

reconhecimento de que um líder preparado é um diferencial para o desempenho da escola 

(BUSH, 2008). Bush (2013) afirma que a National College for School Leadership (NCSL) foi 

provavelmente a mais significante iniciativa global voltada para o desenvolvimento da 

liderança. 

Nos mesmos moldes de preocupação com a formação do diretor escolar, os EUA também 

implementaram maior rigidez na forma de acesso ao cargo assim como avaliação dos 

candidatos ao cargo. Os diretores das escolas nos EUA são escolhidos por eleição ou por 

processo seletivo e os candidatos que tiverem a intenção de dirigir uma escola pública devem 

se candidatar e apresentar certificados a pais, alunos e docentes. Da mesma forma, a 

permanência no cargo depende de desempenho e a avaliação dos diretores é feita por conselhos 

de Educação locais, chamados de School Boards. 

Cada estado estabelece requisitos de licenciamento, certificação para líderes 

escolares e, na maioria dos lugares, aprova programas de faculdade e 

universidade que preparam líderes escolares. Os líderes das políticas de estado 

e os líderes institucionais, portanto, se tornaram os principais atores nos 

esforços para melhorar os principais programas e processos de preparação. 

Seu objetivo: promover melhorias duradouras nos sistemas de 

desenvolvimento de liderança escolar, identificando e adotando processos de 

mudança que combinam a política e os elementos do programa necessários 

(HALE; MOORMAN, 2003). 

3.5 Perfil do Diretor de Escola Pública de Ensino Básico no Brasil  

Uma pesquisa encomendada pela Fundação Vitor Civita (2009) com diretores de escola da rede 

pública no Brasil revelou que 40% dos diretores entrevistados afirmaram que a graduação 

inicial não os preparou para o exercício da gestão. No entanto, dos diretores que informaram 

possuir curso de pós-graduação, 27% afirmaram ter feito especialização em gestão escolar, 

sendo que no universo total da amostra, 82% dos diretores entrevistados já participaram de 

algum curso de formação continuada em gestão escolar. 
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Dados publicados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) através do 

questionário socioeconômico aplicado aos diretores no Censo Escolar 2015, permitiu traçar um 

perfil dos diretores atuantes na Educação Básica no Brasil. O questionário fornecido aos 

diretores, composto por 111 questões de múltipla escolha, contempla questões sobre formação, 

experiência profissional e outras características funcionais e foi respondido em 2015 por 53.849 

diretores do sistema de Educação Básica no Brasil.  

Tabela 4: Perfil dos diretores de escola da rede pública 

Características 

Sexo 79,7% mulheres e 20,1% homens (0,2% não 

responderam) 

Faixa etária 97,2% tem mais de 30 anos (sendo 42,4% dentro da 

faixa etária de 40 a 49 anos) 

Curso Superior 94,1% tem curso superior, sendo 42% formados no 

curso de Pedagogia 

Especialização 74,4% tem curso de especialização 

Tempo de trabalho semanal 67,1% tem carga horária semanal de 40 horas 

Tempo como professor 

anteriormente a função de diretor 

84,5% trabalham pelo menos seis anos como 

professor antes de se tornarem diretor 

Tempo na função de diretor 70,7% tem mais de três anos no cargo 

Tempo na área de educação 
Mais da metade dos diretores que responderam ao 

questionário (50,1%) tem mais de 20 anos de 

experiência na área de educação. 

Forma de acesso ao cargo 45,6% assumiram o cargo através de indicação, 

seguido de 21,9% que assumiram por eleição 

Fonte: Censo Escolar (2015) 

Os dados da Tabela 4 mostram que a direção de escola de Educação Básica no Brasil é um 

cargo ocupado, em sua maioria, por mulheres, na faixa etária de 40 a 49 anos com formação 

superior predominantemente na área de Pedagogia e com algum curso de especialização. A 

grande maioria trabalha cerca de 40 horas semanais e teve experiência docente por pelo menos 

6 anos antes de assumir a função de direção. Em sua maioria possuem mais de vinte anos de 

vivência na área de Educação. 

Os dados do Censo Escolar 2015 mostram que 20,1% dos diretores entrevistados disseram ter 

participado de processo seletivo para assumir o cargo, sendo que desse percentual, 16,6% 

tiveram outros meios de seleção juntamente com o processo, incluindo eleição ou indicação. 

Para Cavaliere e Soares (2015), o processo seletivo para diretores de escola ainda sofre 



44 

 

influência dos dirigentes políticos que indicam profissionais para assumirem este cargo, muitas 

vezes sem levar em consideração as competências exigidas pelo cargo. O Ministério da 

Educação tentou, em 2015, instituir e fomentar um modelo nacional para formação e seleção 

desses diretores para o cargo, o Programa Nacional de Formação e Certificação de Diretores 

Escolares, sem obter sucesso, conforme portaria Nº1.118 publicada no Diário Oficial da União 

de número 232, que instituiu o programa (DOU, 04/12/2015) e pela portaria Nº16 que cancela 

o programa antes mesmo de ser iniciado (DOU, 31/08/2016). Sobre este tema, Cavaliere e 

Soares (2015) fazem a seguinte consideração:  

É importante conhecer as diferentes práticas que existem, atualmente, no país. 

Na nomeação ou indicação, o diretor é escolhido pelo chefe do Poder 

Executivo, estando a direção no mesmo esquema dos denominados “cargos 

de confiança”. Nessa condição, o diretor pode ser substituído a qualquer 

tempo, de acordo com o momento político e as conveniências. No caso do 

concurso público, o diretor é escolhido por meio de uma prova, geralmente 

escrita e de caráter conteudista, e, também, através de uma prova de títulos. A 

possibilidade de chegada ao cargo também pode ocorrer através da carreira na 

rede de ensino, quando o diretor surge da própria instituição que o integra, por 

meio de seu plano de carreira, fazendo especializações na área de 

administração e gestão, entrando naturalmente no cargo. O diretor pode ser 

escolhido pela eleição, que se baseia na vontade da comunidade escolar, por 

voto direto, representativo (CAVALIERE e SOARES, 2015). 

A discussão sobre a forma de acesso do cargo de diretor de escola vem evoluindo, a medida em 

que pesquisas apontam que a indicação política para o cargo é o menos efetiva dos modelos 

adotados (PINTO, 2016). Entretanto, o debate sobre a preparação dos candidatos à diretor para 

o cargo e mesmo a carreira na gestão escolar tem obtido menos atenção. 

Nas questões relacionadas à capacitação para o exercício do cargo, 82,4% dos diretores 

responderam já ter participado de alguma atividade de desenvolvimento profissional, tendo 

84% afirmado que essas atividades tiveram impacto nas funções desempenhadas como diretor. 

No mesmo sentido, quase 90% dos diretores gostariam de ter participado de mais atividades de 

desenvolvimento profissional. No questionário foram listadas quatro opções de respostas com 

motivos que impediram essa participação em outras atividades e as respostas estão apresentadas 

na Tabela 5. 

Tabela 5: Motivos de impedimento para participação em atividades de desenvolvimento 

profissional 

Opção de resposta do questionário Sim Não Não 

responderam/Não 
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gostariam de ter 

participado 

O desenvolvimento profissional era muito 

caro/eu não podia pagar 
44,5% 46,1% 9,4% 

Houve conflito com o horário de trabalho 56,9% 36,5% 6,7% 

Não tinha disponibilidade de tempo 60,5% 32,8% 6,7% 

Não houve oferta na minha área de 

interesse 
36,7% 56,4% 6,9% 

Fonte: Censo Escolar (2015) 

Em continuidade aos resultados apurados no Censo Escolar 2015, 88,6% dos diretores 

afirmaram conhecer o resultado do SAEB de 2011 da sua escola, 87,1% o resultado do SAEB 

do município e 81,2% o do Estado. Dentre outras informações constantes no questionário, 

62,7% disseram não sofrer interferência de atores externos na gestão escolar, 89,2% afirmaram 

que recebem apoio da instancia superior para o exercício do cargo como diretor e 93,7% 

disseram trocar informações com diretores de outras escolas da mesma forma que 93,5% 

afirmaram ter apoio da comunidade para a gestão. 

De acordo com os resultados da pesquisa apresentada por Pinto (2016) existem evidências da 

influência do diretor no comprometimento dos professores e consequente melhora no 

desempenho da escola. No mesmo sentido, a pesquisa revelou que aparentemente o diretor da 

escola tem conseguido administrar as duas faces da liderança educacional, administrativa e 

pedagógica. Embora o Censo Escolar 2015 mostre que os diretores ainda enfrentam 

dificuldades para conciliar as rotinas diárias com as atividades de aprimoramento profissional, 

Pinto (2016) reforça a necessidade do diretor de criar um ambiente de confiança (tanto sobre o 

aspecto administrativo quanto pedagógico), assim como acompanhar as condições docentes e 

o desenvolvimento dos alunos e os resultados da escola. 

3.6 Políticas para Preparação de Diretores de Escola em Nível Federal  

Esclarecida as habilidades e atividades que se espera que um diretor de escola desempenhe e o 

perfil dos diretores brasileiros, deparamo-nos com o desafio de prepará-los para o exercício da 

função.  
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No passado, em 1971 o curso de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar tornou-

se requisito mínimo para inscrição de profissionais do magistério para o ingresso na carreira de 

diretor de escola. Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, 

já descrevia a necessidade do curso de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação 

como formação para os profissionais de administração escolar. Embora exista esta 

determinação legal, nem sempre a função de diretor escolar é exercida por profissionais com 

formação técnica ou que tenham sido avaliados pelos poderes públicos de modo a certificar 

competências para o exercício da gestão escolar (CAVALIERE e SOARES, 2015). 

A preparação de profissionais do magistério para a assunção do cargo de diretor teve o 

Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (ProGestão), preparado pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) – do qual participaram, até 2006, 

cerca de 121.400 membros de equipes gestoras de escolas públicas estaduais (MACHADO, 

2006). Segundo Freitas (2009), o ProGestão foi implementado inicialmente nos estados do Pará, 

Tocantins, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, em acordo com universidades, que 

aproveitaram os conteúdos e organizaram cursos de especialização profissionais de gestão dos 

municípios e estados. Até aquele momento, outros estados haviam experimentados modelos 

distintos para formação de diretores em serviço. Entretanto a efetiva participação do governo 

federal neste campo iniciou-se, em 2006 com a implementação do PNEGEB. 

A Tabela 6 retrata o histórico das políticas públicas para preparação de diretores de escolas 

desenvolvidas pelo governo central, como é caso da política objeto desta dissertação. Embora 

existam iniciativas regionais e coordenadas pelos estados, ou iniciativas de outros órgãos do 

governo em parceria com instituições de ensino com o objetivo também de oferecer formação 

a gestores escolares. 

Para Fernandes (2015), o tema de formação e certificação de gestores escolares só começou a 

aparecer nas agendas políticas após os anos 1990, com o propósito de melhorar a qualidade do 

ensino e endossar a gestão democrática, no entanto essas inciativas somente surgiram como 

tratativas pontuais, com destaque de alguns projetos que tinham apoio de outras instituições 

sem a coordenação do MEC e cujo público alvo não era somente diretores escolares. Somente 

após os anos 2000 o MEC começou a assumir o tema como uma proposta de governo em âmbito 

nacional. 
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A título de ilustração a respeito das publicações acadêmicas sobre a formação de gestores 

escolares, foi utilizado uma pesquisa realizada por Fernandes (2015), no qual o autor pesquisou 

no Banco de Teses da Capes os termos “formação diretor escolar” e “formação gestor escolar”: 

Retornaram 45 registros para o termo “formação diretor escolar” e 58 registros 

para “formação gestor escolar”. Quanto ao primeiro termo, ao serem lidos os 

títulos e resumos das teses e dissertações, contatou-se que apenas dez 

produções realmente tinham por objeto a formação de diretores. Dentre essas, 

metade são dissertações de mestrado do Programa de Pós-graduação 

Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP) do Centro 

de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), o que indica o potencial de produção sobre o 

tema nesse programa. Quanto aos retornos do termo “formação gestor 

escolar”, apenas oito referem-se ao tema, sendo que três já haviam aparecido 

no resultado da busca do primeiro termo. Agrupando-se os retornos das duas 

buscas, pode-se concluir que, nos anos de 2011 e 2012, foram finalizados 

quinze estudos em todo o país (cinco mestrados profissionais, oito mestrados 

acadêmicos e dois doutorados) que se dedicaram à formação de 

diretores/gestores. Já os termos “formação professores” e “formação 

docente”, pesquisados também em fevereiro de 2015, retornaram, 

respectivamente, 4.310 e 2. 310 registros5, números bem superiores ao 

quantitativo de estudos que se dedicaram à formação de gestores/diretores. 

(FERNANDES, 2015,  p.23) 

Como ilustrado por Fernandes (2015) evidencia-se a necessidade de maiores estudos nessa 

perspectiva e revelou o quanto é carente a área de estudos em formação de gestores escolares. 
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Tabela 6 – Governos em exercício após a Constituição 1988 x Políticas Públicas de Formação 

de Diretores de Escola 

Fonte: Elaborado pela autora 

A tabela 6, nos permite perceber que embora quase 30 anos após a redemocratização do país, 

com a passagem de 6 governos e 16 diferentes ministros à frente do Ministério da Educação, 

Período Governo Ministros da Educação Políticas 

Constituição de 

1988 – 

Março/1990 

José Sarney 

(PMDB) 

Hugo Napoleão do R. Neto 

(Nov/87 – Jan/89) 

Carlos Correa de Menezes 

Santana  

(Jan/89 – Mar/90) 

Não foram propostas políticas 

públicas, coordenadas pelo 

Ministério da Educação em 

nível nacional para a formação 

de gestores escolares da 

Educação pública do nível 

básico neste período. 

Março/1990 – 

Dezembro/1992 

Fernando 

Collor 

(PRN) 

Carlos Chiarelli  

(Mar/90 – Ago/91) 

José Goldemberg  

(Ago/91 – Ago/92) 

Eraldo Tinoco Melo 

(Ago/92 – Out/92) 

Murilo de AvellarHingel 

(Out/92 – Jan/95) 

Dezembro/1992 – 

Janeiro/1995 

Itamar 

Franco 

(PMDB) 

Murilo de AvellarHingel 

(Out/92 – Jan/95) 

Janeiro/1995 – 

Janeiro/2003 

Fernando H. 

Cardoso 

(PSDB) 

Paulo Renato Souza 

(Jan/95 – Jan/03) 

Janeiro/2003 – 

Janeiro/2011 

Luiz Inácio 

Lula da Silva 

(PT) 

CristovamBuarque 

(Jan/03 – Jan/04) 

TarsoGenro 

(Jan/04 – Jul/05) 

Fernando Haddad 

(Jul/05 – Jan/12) 

Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica 

(2006) 

 

Janeiro/2011 – 

Maio/2016 

Dilma 

Rousseff 

(PT) 

Fernando Haddad 

(Jul/05 – Jan/12) 

Aloizio Mercadante  

(Jan/12 – Fev/14) 

José Henrique Paim 

(Fev/14 – Jan/15) 

Cid Gomes 

(Jan/15 – Mar/15) 

Luiz Cláudio Costa 

(Mar/15 – Abr/15) 

Renato Janine Ribeiro 

(Abr/15 – Out/15) 

Aloizio Mercadante 

(Out/15 – Mai/16) 

Programa Nacional de Formação 

e Certificação de Diretores 

Escolares (2015) 

(Implementação Suspensa em 

Agosto/2016) 
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apenas o PNEGEB foi criado para tratar a formação de diretores de escolas públicas de nível 

básico no país, refletindo a carência de preparação para atuação desse profissional.  

Em 2015, o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU), em 4/12/2015, a 

Portaria nº 1.118, que propunha uma revisão, expansão e aprimoramento da política de 

formação de diretores de escolas que se materializaria por meio do Programa Nacional de 

Formação e Certificação de Diretores Escolares. Em 2016, foram publicados os editais nº 

39/2016 e nº40/2016 visando credenciar Instituições Públicas Federais de Ensino Superior nos 

eixos de formação e certificação referido programa.  

Com a mudança de comando no Governo Federal, o Ministério da Educação editou a Portaria 

Nº 16, publicada no DOU de 31/08/2016, cancelando os referidos editais com justificativa de 

que havia “necessidade de realizar maior articulação entre os órgãos representantes das redes 

estaduais e municipais - Conselho Nacional de Secretários de Educação e União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação, para o aprimoramento da proposta de implementação do 

Programa. A abertura de novos editais ficará condicionada ao resultado destas análises” (p. 376, 

DOU, 31/8/2016). Pelo menos até janeiro de 2018 o programa ainda não havia sido retomado 

pelo MEC. 

Assim, o objeto desta pesquisa - PNEGEB – se configurou como a única iniciativa do governo 

central direcionada a preparação de dirigentes escolares da educação básica pública no Brasil. 
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4.  PROGRAMA NACIONAL ESCOLA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB) foi criado como parte 

de um conjunto de programas e ações da Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério 

da Educação (MEC), que zela pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino 

médio.  

Diversas são as ações desenvolvidas pelo MEC com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação. Ações que perpassam a aprendizagem do aluno, a 

valorização do profissional de educação, a infraestrutura física e pedagógica 

da escola e o apoio aos entes federados (MEC, 2009).  

Compondo os objetivos da Secretaria de Educação Básica, dentre eles o fortalecimento da 

gestão, o PNEGEB se configurou como um programa de apoio à gestão educacional, que em 

conjunto com outras iniciativas contribuem com a melhora na qualidade do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB (MEC, 2009). 

O PNEGEB faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e segundo 

o Ministério da Educação: 

Surgiu da necessidade de se construir processos de gestão escolar compatíveis 

com a proposta e a concepção da qualidade social da educação, baseada nos 

princípios da moderna administração pública e de modelos avançados de 

gerenciamento de instituições públicas de ensino, buscando assim, qualificar 

os gestores das escolas da educação básica pública, a partir do oferecimento 

de cursos de formação à distância (MEC, 2009). 

Quando instituído, em 2004, como um Projeto Piloto, o Programa Escola de Gestores estava 

sob condução do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, que 

afirmava que o fortalecimento da gestão escolar democrática se relacionava com a melhora na 

qualidade da educação das escolas públicas e com a elevação da qualidade do ensino. Para 

Fernandes (2015), o MEC apresentou o projeto como uma iniciativa de política permanente de 

capacitação e qualificação de gestores escolares dado os baixos resultados educacionais em 

indicadores apresentados pelo próprio INEP.  

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública surgiu 

da necessidade de se construir um processo de formação de gestores escolares 

que contemplasse a concepção do caráter público da educação e da busca de 

sua qualidade social, baseada nos princípios da gestão democrática, olhando a 

escola na perspectiva da inclusão social e da emancipação humana (MEC, 

2009). 
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De acordo com as Diretrizes do programa, publicada em 2009, pelo Ministério da Educação, o 

Programa destinava-se à equipe gestora da escola, oriundos de escolas localizadas em 

municípios que tivessem aderido formalmente ao Plano de Metas - Compromisso Todos pela 

Educação, com prioridade para gestores que integravam escolas com baixo desempenho 

(abaixo da média nacional) no IDEB (MEC, 2009). 

O Programa foi criado objetivando a institucionalização de uma política nacional de formação 

de gestores escolares, com o princípio básico de formar os gestores educacionais e oferecer a 

teoria e prática necessárias para que fosse ofertada a educação básica de qualidade. Para isso 

foram estabelecidos os objetivos gerais e os objetivos específicos do programa conforme 

apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7: Objetivos gerais e específicos do PNEGEB 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Aprimorar a formação do diretor 

escolar das escolas públicas da 

educação básica; 

Contribuir com a qualificação do 

diretor escolar na perspectiva da 

gestão democrática e da efetivação do 

direito à educação escolar básica com 

qualidade social; 

 

Estimular o desenvolvimento de 

práticas e gestão democrática e de 

organização do trabalho pedagógico 

que contribuam para uma 

aprendizagem efetiva dos alunos, de 

modo a incidir, progressivamente, no 

desempenho escolar. 

Incentivar os gestores a refletirem sobre a gestão 

democrática e a desenvolverem práticas colegiadas de 

gestão, no ambiente escolar, que favoreçam a formação 

cidadã do estudante; 

Propiciar, aos gestores, oportunidades de lidar com 

ferramentas tecnológicas, que favorecem o trabalho coletivo 

e a transparência da gestão da escola; 

Propiciar oportunidades aos gestores para o exercício de 

práticas inovadoras nos processos de planejamento e 

avaliação da gestão escolar; 

Possibilitar, aos gestores, oportunidades para ampliação de 

capacidades para analisar e resolver problemas, elaborar e 

desenvolver projetos e atividades na área de gestão com o 

suporte das novas tecnologias de informação e comunicação; 

Desenvolver uma compreensão pedagógica de gestão 

escolar, situada nos contextos micro e macro da escola, 

superando as concepções fragmentadas do processo 

educacional e contemplando as dimensões da construção e 

formação como objeto do trabalho pedagógico e 

Estimular o desenvolvimento de práticas de gestão 

democrática e de organização do trabalho pedagógico, que 

contribuam para uma aprendizagem efetiva dos alunos, de 

modo a incidir, progressivamente, na melhoria do 

desempenho escolar 

Fonte: Diretrizes Nacionais do PNEGEB (2009) 
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Como parte de várias ações formativas do MEC, o processo de estruturação do curso contou 

com a parceria das Instituições de Ensino Superior e com outras diversas instituições e setores 

da educação. Essas parcerias envolveram desenvolver o conteúdo e metodologia de 

implementação e avaliação: 

É papel das instituições formadoras criarem as condições para sua 

operacionalização, associada ao exercício profissional na escola, devendo 

possibilitar atualização, aprofundamento, complementação e ampliação de 

conhecimentos. Pretende-se, portanto, um Programa de interface com o 

profissional em exercício, no sentido de tratar os aspectos teóricos em 

articulação com seus problemas concretos, valorizando a produção de saberes 

construídos no próprio trabalho, e ampliando o conhecimento no campo da 

gestão (MEC, 2009). 

Como pré-requisitos para ingresso no curso, o MEC estabeleceu que os gestores já deveriam 

ter concluído curso de graduação, ser gestor de escola pública de educação básica em nível 

municipal ou estadual, ter disponibilidade para o curso, estar disposto a compartilhar com 

outros membros da comunidade escolar e finalmente construir um plano pedagógico para a 

escola onde atua em parceria com toda a comunidade escolar (MEC, 2009). 

Posteriormente a sua criação, a coordenação do Programa Nacional Escola de Gestores, passou 

para a Secretaria de Educação Básica, que segundo Aguiar (2010), passou a oferecer o curso de 

Especialização em Gestão Escolar, no formato de pós-graduação lato sensu, através de parceria 

com Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) e utilizando a modalidade de educação à 

distância.  

A decisão de ofertar o curso na modalidade EaD (Ensino à distância) foi justificada pela 

capacidade de abranger maior número de gestores, incluindo os gestores moradores de regiões 

distantes das instituições, assim como por apresentar custos menores do que os cursos 

presenciais e ainda permitir flexibilidade para o gestor realizar o curso dentro da sua 

disponibilidade de horário. (FERNANDES, 2015) 

O curso de Especialização em Gestão Escolar foi oferecido em uma plataforma virtual, chamada 

Moodle que é um ambiente virtual de aprendizado bastante utilizado em todo o mundo, com 

mais de 360 mil cursos e mais de 4 milhões de alunos, e que foi escolhida pelo Ministério da 

Educação para disponibilizar o conteúdo do curso (FERNANDES, 2015).  

Desde que passou a ser coordenado pela Secretaria de Educação Básica do MEC, em 2006, o 

PNEGEB, ofertou no período de 2006 a 2016, através do curso de Especialização em Gestão 
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Escolar (a principal vertente dentro do programa, que em outros momentos ofereceu formação 

para orientadores pedagógicos) 36.443 vagas em todos os estados brasileiros e com um recurso 

total empregado de R$70.017.228,06.  

Das cerca de 36.000 vagas ofertadas, ao final de 2016, o número de aprovados somava a 

quantidade de 19.257 gestores. De acordo com a meta estabelecida nas diretrizes do programa 

em 2009, o objetivo era ter ao final de 2011 atingido 35.000 gestores da Educação Básica 

atuantes da rede pública. Segundo a base de dados fornecida pela Secretaria de Educação 

Básica, ao final de 2011, o Programa tinha ofertado 25.028 vagas com um total de aprovados 

de apenas 14.360. O que representa um percentual de aproveitamento total até 2016, de apenas 

41% em relação a meta. 

4.1 Pesquisas realizadas sobre o Programa Escola de Gestores da Educação Básica 

O Programa Escola de Gestores da Educação Básica vigorou por cerca de 10 anos. Muitos dos 

atores envolvidos buscaram analisar a experiência de sua implementação em diversas regiões 

do Brasil, o que explica uma quantidade razoável de dissertações de mestrado e tese de 

doutorado que tiveram o PNGEB como objeto. Assim, é útil para esta pesquisa compreender a 

perspectiva adotada em tais documentos. Desta forma, foi realizada uma busca utilizando o 

termo “escola de gestores” no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, em agosto de 2017. 

Como resultado, foram encontrados 39 trabalhos divididos da seguinte maneira: 29 foram 

dissertações de mestrado, 8 teses de doutorado, 1 dissertação de mestrado profissional e 1 

trabalho de curso profissionalizante. 

Dentre os trabalhos encontrados na base, identificou-se que as primeiras publicações surgiram 

em 2009 e 74% eram oriundas de programas de Educação e apenas um foi desenvolvido no 

âmbito de programa de mestrado em Administração, que tinha como foco do trabalho abordar 

os fatores de satisfação no trabalho. 

Dentre as universidades que mais tiveram publicações acerca do tema estão a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro com 5 trabalhos, Universidade Federal da Bahia, Universidade 

Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Viçosa 

com 3 trabalhos cada. 
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4.2 Informações quantitativas sobre o PNEGEB 

Os dados quantitativos sobre o PNGEB foram obtidos pela autora diretamente com Secretaria 

de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação, que forneceu uma base de dados em 

Excel (consolidada manualmente pela representante do MEC que disponibilizou a base de 

dados) contendo as informações especificamente sobre o curso de Especialização em Gestão 

Escolar do PNEGEB, referente ao período de sua execução compreendido entre 2006 e 2014 

(embora o programa tenha seu término em 2016, no período de dois anos que antecederam ao 

encerramento não foram encontrados registros por parte do MEC). 

A solicitação para acesso aos dados do PNGEB foi encaminhada pela autora ao MEC que 

prontamente se dispôs a fornecê-lo, não havendo necessidade de recorrer a Lei de Acesso a 

Informação, lei nº12.527 de 2011, que se destina a assegurar o direito fundamental de acesso a 

informação, prevê a divulgação de informações de interesse público, independente de 

solicitações e fomenta o desenvolvimento da transparência na administração dentre outras 

diretrizes. 

A planilha encaminhada pelo MEC informava as Instituições de Ensino participantes, seus 

respectivos estados, ano de desenvolvimento do projeto, vagas ofertadas, vagas preenchidas, o 

percentual de aprovados e sua representatividade diante da meta. Além disso, o documento 

apresentava os valores em reais do custeio previstos e executados, bem como o valor das bolsas 

oferecidas para cada instituição de ensino, o custo por aluno e o custo total. A partir da planilha 

matriz disponibilizado pelo MEC foi possível construir as tabelas apresentadas neste capítulo.  

Os Cursos de Especialização em gestão escolar do PNEGEB previam o mínimo de 400 

horas/aula e tinha estipulado prazo entre 12 e 18 meses para sua integralização, observando o 

regime acadêmico de cada Instituição de Ensino Superior participante. A construção do projeto 

pedagógico do curso foi responsabilidade do Ministério da Educação que reuniu especialistas 

de instituições públicas de ensino superior para sua formulação. O público alvo do curso eram 

os profissionais da área de gestão das escolas públicas estaduais e municipais. A execução do 

programa exigiu integração entre todos os entes da federação e o governo federal 

(CAVALIERE e SOARES, 2015). 

Em 2006, foram oferecidas as primeiras turmas do curso de Especialização em Gestão Escolar, 

em dez estados brasileiros. As turmas foram formadas por dez instituições de ensino superior, 
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sendo ao menos uma por região do país. No primeiro ano, aderiram ao programa os estados da 

Bahia, Ceará, Espírito Santos, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Os estados de Sergipe e Acre foram os últimos 

estados a ofertarem cursos do Programa, em 2010 e 2011 respectivamente. 

Em 2006 os cursos tiveram o menor custo por aluno apresentados durante toda a duração da 

política de formação. Outra informação que chama atenção refere-se ao fato do custo por aluno 

ter ficado bem acima da média a partir de 2012, tendo chegado em 2014 a custar 

aproximadamente três vezes mais o valor por aluno de 2006, ano este que precedeu o 

encerramento das ofertas de novas turmas. 

Figura 4: Evolução do PNEGEB 

Fonte: Ministério da Educação 

O ano de 2014, foi o ano que apresentou o terceiro maior custo previsto, o maior custo por 

aluno, quando em paralelo, foi o ano com a menor taxa de aprovação ao longo dos dez anos de 

programa, com um percentual de aprovação em relação a meta de apenas 34%. Durante todo o 

período de duração da política pública, ao se considerar o aproveitamento geral do programa, 

tem-se que pouco mais da metade dos participantes, 53%, tiveram a aprovação no curso. 

Observa-se também que nenhum estado ofertou o curso de especialização em todos os anos em 

que a política foi acompanhada. Na Figura 4, os campos que estão em branco, foram dados que 

não estavam computados pela base de dados fornecidas pela SEB. 

A Figura 5 apresenta um gráfico que mostra que de 2010 em diante o recurso total previsto foi 

maior que o recurso de fato executado. Segundo dados do Programa Nacional de Gestores o 

Ano Estados
Vagas 

Pactuadas

Nº 

Aprovados

% AP x 

Meta

Recurso Total 

Previsto

CA 

Previsto

Recurso Total 

Executado
CA Final

2006 10 4000 2453 61% 4.837.850,00R$         1.209,46R$  4.837.850,00R$          1.972,22R$  

2007 14 5800 3192 55% 7.027.400,00R$         1.211,62R$  7.027.400,00R$          2.201,57R$  

2008 3 1306 740 57% 1.765.450,00R$         1.351,80R$  1.765.450,00R$          2.385,74R$  

2009 12 6990 4401 63% 12.042.151,35R$       1.722,77R$  12.042.151,35R$       2.736,23R$  

2010 9 4904 2157 44% 9.035.170,67R$         1.842,41R$  7.899.189,88R$          3.662,12R$  

2011 5 2028 1417 70% 4.764.600,50R$         2.349,41R$  4.139.740,85R$          2.921,48R$  

2012 4 2100 1056 50% 6.020.370,72R$         2.866,84R$  5.748.180,72R$          5.443,35R$  

2013 10 5095 2426 48% 14.191.836,43R$       2.785,44R$  13.047.121,95R$       5.378,04R$  

2014 10 4220 1415 34% 10.332.398,39R$       2.448,44R$  8.629.889,00R$          6.098,86R$  

2015

2016

36443 19257 53% 70.017.228,06R$  65.136.973,75R$  

Não há informações sobre os dois últimos anos

Total
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recurso total previsto foi de R$ 70.017.228,06, enquanto o valor executado foi de R$ 

65.136.973,75. 

Figura 5: Recurso Previsto x Recurso Executado 

Fonte: Ministério da Educação 

Tabela 8: Vagas Ofertadas x Ano x Instituição de Ensino 

Fonte: Ministério da Educação e Universidade Federal Fluminense 

Estado IES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vagas 

pactuadas

Número de 

Aprovados

% Aprov X 

Meta

Investimento

custeio previsto + 

bolsa prevista

MG UFMG+UFV+UFOP 800 400 400 400 800 400 4400 2886 66% 10.516.108,51R$     

BA UFBA 400 1280 600 400 2680 1722 64% 6.114.124,43R$       

CE UFC 400 1400 600 2400 1286 54% 4.448.722,40R$       

RS UFRGS 400 700 438 400 1938 1174 61% 3.626.307,74R$       

AM UFAM 400 500 500 450 1850 1388 75% 4.209.139,46R$       

MT UFMT 400 400 400 400 1600 782 49% 2.802.791,36R$       

SP UFSCar 400 504 615 1519 887 58% 2.972.739,74R$       

PA UFPA 400 900 900 2200 959 44% 5.151.605,20R$       

PE UFPE 400 600 400 1400 616 44% 2.150.816,93R$       

RN UFRN 400 500 500 1400 669 48% 2.469.591,68R$       

PI UFPI 400 560 280 1240 712 57% 2.339.679,60R$       

DF UnB 400 400 400 1200 498 42% 1.858.748,20R$       

PB UFPB 400 800 1200 449 37% 2.002.957,20R$       

RO UNIR 400 400 400 1200 419 35% 2.276.436,84R$       

RJ UFRJ+UNIRIO+UFF 400 400 400 1200 399 33% 2.095.790,77R$       

AL UFAL 400 350 400 1150 583 51% 2.026.350,40R$       

AP UNIFAP 400 400 300 1100 567 52% 2.084.495,00R$       

MS UFMS 400 400 200 1000 431 43% 1.925.197,73R$       

SC UFSC 400 506 906 368 41% 1.203.750,00R$       

MA UFMA 400 450 850 384 45% 1.108.287,60R$       

AC UFAC 340 200 270 810 364 45% 1.950.340,60R$       

ES UFES 400 400 800 612 77% 1.171.963,63R$       

TO UFT 400 400 800 621 78% 1.013.450,00R$       

GO UFG 400 400 228 57% 498.000,00R$          

PR UFPR 400 400 98 25% 449.950,00R$          

RR UFRR 200 100 100 400 155 39% 864.197,60R$          

SE UFS 400 400 0% 685.685,44R$          

4000 5800 1306 6990 4904 2028 2100 5095 4220 36443 19257 53% 70.017.228,06R$  Total Geral
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As informações obtidas por meio da entrevista com o professor responsável pelo programa na 

UFF mostraram que na abertura do primeiro edital, com 300 vagas disponibilizadas, houve um 

total de 1216 inscrições, embora grande parte não atendesse ao requisito de ser diretor de escola, 

o número apresenta uma grande procura em relação ao tema e a formação. No entanto, a taxa 

de aprovação ao término da turma foi de aproximadamente 47%. Essa taxa, embora 

aparentemente baixa, ainda se mostrou maior que a média quando consolidado com as outras 

universidades do Estado do RJ conforme apresentado na tabela acima. 

Tocantins, Espírito Santo e Amazonas foram os três estados com maior percentual de cursistas 

aprovados. Uma análise mais específica para o estado do Rio de Janeiro, chama atenção, pois 

o estado, ao longo dos dez anos, ofertou o curso somente em 2007, 2009 e 2014 em três 

instituições de ensino diferentes e foi o segundo estado com menor percentual de 

aproveitamento no programa. 

A tabela também permite verificar que esse aproveitamento nos cursos não foi proporcional ao 

investimento recebido pelo estado, tendo em vista que esses três estados que tiveram maior taxa 

de cursistas aprovados não são os três estados que mais receberam dinheiro de custeio. 

O número de vagas disponibilizadas ao longo dos anos, alcançou o maior número em 2009, 

decrescendo nos anos subsequentes e voltando a crescer somente em 2014, onde se registraram 

as últimas informações sobre o programa. 

Figura 6: Número de oferta de edições do curso por IES 

 

Fonte: Ministério da Educação 
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De acordo com o gráfico apresentado na Figura 7, as Instituições de Ensino Superior ofertaram 

no máximo quatro edições do curso de Especialização em Gestão Escolar. O Estado de Minas 

Gerais, somando as três IES participantes, UFOP, UFMG e UFV, ofertou a maior quantidade 

de vezes turmas para o programa de formação. 

4.3 PNEGEB no Estado do Rio de Janeiro 

Esta seção tem como finalidade apresentar os dados do PNGEB no estado do Rio de Janeiro, 

no estado do RJ, as universidades que ofertaram o curso foram a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e a 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Na UFRJ, as unidades e órgãos responsáveis pela implementação do curso de Especialização 

Escolar, foram a Faculdade de Educação e o Núcleo de Computação Eletrônica em parceria 

com a Secretaria de Estado de Educação. A primeira turma teve início em 2008 com meta de 

formação de 400 gestores escolares. O processo seletivo para formação das turmas foi realizado 

através de análise curricular e entrevista dos diretores para formação de 10 turmas de 40 alunos, 

vinculadas a 7 Polos regionais da UFRJ, contemplando as cidades do Rio (Centro), Duque de 

Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Itaguaí, Niterói e Campos dos Goytacazes. 

Na UFRJ, o total de alunos que concluíram o curso, foi de 174 gestores, representando um 

percentual de 44% em relação a meta. O total em reais executado na universidade chegou ao 

valor de R$ 481.400,00 com um custo de R$2.719,77 por aluno, nesta primeira turma. 

No perfil dos concluintes do curso da UFRJ foi identificado que 94% eram do sexo feminino, 

48% na faixa etária entre 40 e 50 anos, 68% com licenciatura em Pedagogia (do total, apenas 

30 concluintes tinham outras formações na graduação). 74% dos concluintes do curso de 

especialização concluíram seu curso de graduação em uma Instituição de Ensino Superior 

Privada e quase metade deles (48%) tiveram essa conclusão há mais de 15 anos da data da 

realização do curso na UFRJ (CAVALIERE e SOARES, 2015). 

Na UFF a primeira turma do Curso de Especialização em Gestão Escolar teve início em 2014, 

sendo esta, a última IES do estado do Rio de Janeiro a aderir ao Programa, tendo ofertado 

inicialmente 400 vagas a um total de R$ 819.875,00 executados. Não foram apresentadas na 

base de dados do MEC as informações referentes as quantidades de alunos aprovados e a 

relação custo por aluno. A Universidade Federal Fluminense informou que um total de 
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aproximadamente 140 cursistas concluíram o curso, representando um total de 47% do total 

que ingressaram. Segundo informações da universidade, no momento de selecionar os cursistas, 

o número inicial de 400 vagas foi reduzido para 300 por uma demanda do MEC. 

Na UNIRIO, o curso de Especialização abrangeu 21 municípios e 301 escolas públicas, 

apresentando um total de 222 alunos que concluíram o curso, representando um percentual de 

56% em relação a meta. O total em reais executado na universidade chegou ao valor de R$ 

645.685,77 com um custo de R$2.908,49 por aluno. 

4.4 Política alternativa de formação de diretores da rede estadual do Rio de Janeiro 

É importante destacar que no período de 2012 a 2017, a Secretaria de Estado de Educação do 

Rio de Janeiro (SEEDUC) adotou o curso de especialização lato sensu MBA Gestão 

Empreendedora – Educação, oferecido pelo Departamento de Empreendedorismo e Gestão 

vinculado à Faculdade de Administração da Universidade Federal Fluminense, e financiado 

pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, como sua principal ação de formação de 

diretores de escola. A SEEDUC organizou e articulou a participação dos gestores da rede 

estadual de ensino, pois este curso foi uma das ações da política pública de gestão de pessoas 

da SEEDUC e tinha o objetivo de “gerar uma cultura de liderança dos principais gestores da 

rede estadual, sendo capazes de intervir na gestão da escolar de forma inovadora” (SEEDUC, 

2015, p.78). Assim, entre 2012 e 2017, foram oferecidas 1.200 vagas no referido curso, tendo 

o mesmo sido concluído por 1.036 diretores, vice-diretores e agentes de acompanhamento 

escolar. 

Assim, a SEEDUC participou das iniciativas do PNGEB como articulador com as prefeituras, 

não tendo adotado o programa para a formação dos diretores de escolas da sua própria rede 

estadual. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

5.1 Pressupostos teórico-metodológicos 

Do ponto de vista da abordagem, o trabalho é uma pesquisa qualitativa, onde os resultados não 

são alcançados através de dados estatísticos, e que focaliza pesquisas sobre comportamentos, 

experiências, funcionamento organizacional e social, fenômenos culturais e de relação entre 

países. (STRAUSS e CORBIN, 2008) 

Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se como descritiva uma vez que explicita características 

de um determinado fenômeno, sem a intenção ou a responsabilidade de explicá-lo, podendo, 

ainda, estabelecer relações entre as variáveis estabelecidas (Vergara, 2013). 

No que se refere aos seus meios, pode-se dizer que esta pesquisa foi bibliográfica, documental 

e ex post facto.  

Bibliográfica e documental na medida em que foi feito um levantamento dos referenciais 

teóricos relativo ao tema políticas públicas e formação de diretores de escola publicados e 

disponíveis para consulta em livros e periódicos acadêmicos, e organizados de acordo com a 

pertinência do tema em estudo.  

A pesquisa é ex post facto, isto é, trabalha com dados obtidos depois do evento ocorrido.  Uma 

investigação empírica na qual o pesquisador não pode controlar variáveis independentes, seja 

porque suas manifestações já ocorreram, seja porque as variáveis não são manipuláveis. A 

impossibilidade de manipulação e controle das variáveis distingue, pois, a pesquisa 

experimental da ex post facto. Os dados utilizados foram obtidos diretamente com o gestor do 

programa no MEC.  

Como estratégia de pesquisa, optou-se por apresentar um referencial teórico, que contemplasse 

o conceito de políticas públicas. Para tanto, foi realizada uma análise bibliométrica sobre tema. 

 

Foram coletados dados por meio de entrevistas em profundidade com especialistas envolvidos 

com a implantação do Programa tanto no governo federal quando no estado do Rio de Janeiro. 

As entrevistas foram transcritas e seu conteúdo analisado.  
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Finalmente, para atingir os objetivos propostos, foi utilizada a técnica de triangulação, neste 

caso uma triangulação de fontes de dados, para que se pudesse cruzar as informações coletadas 

e construir a análise dos resultados. 

A triangulação pode combinar métodos e fontes de coleta de dados 

qualitativos e quantitativos (entrevistas, questionários, observação e notas de 

campo, documentos, além de outras), assim como diferentes métodos de 

análise dos dados: análise de conteúdo, análise de discurso, métodos e técnicas 

estatísticas descritivas e/ou inferenciais, etc. Seu objetivo é contribuir não 

apenas para o exame do fenômeno sob o olhar de múltiplas perspectivas, mas 

também enriquecer a nossa compreensão, permitindo emergir novas ou mais 

profundas dimensões (AZEVEDO et al., 2013). 

5.2 Construção do referencial teórico 

O trabalho teve seu início pautado na coleta de informações para construção do referencial 

teórico, etapa que consistiu no levantamento bibliográfico e documental que embasou a 

discussão sobre políticas públicas e formação de diretores escolares. A legislação relativa ao 

tema e outros documentos oficiais também foram consultados.  

A revisão bibliográfica com o objetivo de contextualizar o tema em discussão visa, segundo Gil 

(2008), familiarizar o pesquisador com o assunto do trabalho, proporcionando melhor 

compreensão, introduzindo ao leitor as principais ideias discutidas na literatura que circundam 

o tema, tornando mais acessível o conhecimento produzido ao longo do tempo. 

Alguns dados podem ser obtidos indiretamente, sem necessidade de se recorrer às pessoas, 

trata-se da pesquisa documental que engloba documentos que não receberam tratamento 

analítico, ou seja, não tiveram contribuição de outros autores e que podem ser avaliados de 

acordo com a proposta da pesquisa. Os documentos podem ser documentos oficiais, matérias 

de jornais, relatórios de empresas, pesquisas, dentre outros (GIL, 2008). 

Nesta pesquisa, recorreu-se a variados documentos publicados pelo Ministério da Educação, 

como as portarias nº 16/2016 e nº 1.118/2016 e as chamadas públicas nº 39/2019 e nº40/2016 

publicadas no Diário Oficial da União, bem como documentos como o Plano Nacional de 

Educação (PNE). 
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5.3 Coleta de dados e análise de resultados 

Um dos objetivos específicos do trabalho é analisar o PNEGEB, tendo como uma de suas fontes 

de dados o depoimento de especialistas da área de gestão escolar que participaram ativamente 

das atividades pertinentes a execução da política pública. 

A técnica de entrevista, muito utilizada nas ciências sociais, tem como objetivos diagnóstico e 

orientação, fundamental para investigação em diversos campos. A vantagem dessa técnica, é 

que ela permite de forma eficiente obter dados em profundidade e classifica-los posteriormente 

(GIL, 2008). 

A escolha dos especialistas foi feita objetivando ter diferentes perspectivas acerca do PNEGEB 

no Rio de Janeiro. Para tanto, foi entrevistado um representante do Ministério da Educação, de 

modo que se tivesse uma visão global acerca do Programa, um representante da Secretaria 

Estadual de Educação do Rio de Janeiro para retratar a experiência estadual e a intermediação 

entre MEC e universidades e por fim, foram entrevistados três profissionais que participaram 

ativamente do programa nas três universidades do Rio de Janeiro que ofertaram o programa no 

estado: UFF (Universidade Federal Fluminense), UNIRIO (Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro) e UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 

A tomada de decisão para definição dos especialistas levou em consideração a acessibilidade 

aos mesmos, considerando o prazo para conclusão dessa pesquisa e o envolvimento dos mesmos 

na política pública de formação de diretores de escola. Dessa maneira, optou-se por entrevistar 

um especialista do Ministério da Educação, um especialista da Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro e três especialistas das universidades do Rio de Janeiro que ofertaram 

ao menos uma turma do curso de formação do programa Escola de Gestores, sendo elas a UFRJ, 

UNIRIO e UFF. Os especialistas entrevistados serão tratados como: Entrevistado 1, 

Entrevistado 2, Entrevistado 3, Entrevistado 4 e Entrevistado 5 seguido das suas respectivas 

especialidades (Universidade, MEC ou SEEDUC). 
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Tabela 9: Perfil dos entrevistados 

Especialista Minicurrículo 
Função exercida 

no PNEGEB 

Entrevistado 1 Doutorado em Ciências Humanas, Mestrado em 

Educação e Licenciatura em Pedagogia. Professor 

Adjunto IV da Universidade Federal Fluminense e 

Membro do Conselho Universitário. Ministra aulas na 

Graduação e na Pós-Graduação, sendo professor do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDUC) 

desta Universidade. 

Coordenador do 

Curso de 

Especialização em 

Gestão Educacional 

- Escola de Gestores 

SEB/MEC/UFF 

Entrevistado 2 Graduado em Administração, iniciou sua carreira 

profissional na iniciativa privada tendo migrado em 2003 

para a rede pública. EM 2006 entrou para o quadro efetivo 

do Ministério da Educação onde atua desde então em 

cargos de coordenação de diferentes projetos. Trabalha no 

apoio aos dirigentes municipais de educação na gestão 

dos sistemas de ensino, das políticas educacionais, na 

formação de profissionais das secretarias estaduais e 

municipais de educação, equipes gestoras escolares, 

conselheiros municipais e escolares. 

Coordenador-Geral 

de Formação de 

Gestores e Técnicos 

da Educação Básica 

ligado à Diretoria de 

Formação e 

Desenvolvimento 

dos Profissionais da 

Educação Básica, 

da SEB, do MEC.  
Entrevistado 3 Licenciado em Pedagogia e Doutor em educação com 

pós-doutorado em Administração Pública e Pós-

doutorado em Ciências da Educação na especialidade de 

Organização e Administração Escolar. Professor 

Associado da Faculdade de Educação da UFRJ, docente 

do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 

FE/UFRJ - linha Políticas e Instituições Educacionais. 

Pesquisador e coordenador do GESED - Grupo de 

Estudos e Pesquisas dos Sistemas Educacionais da 

Faculdade de Educação da UFRJ. 

Vice coordenador 

do Curso de 

Especialização em 

Gestão Escolar - 

Escola de Gestores 

SEB/MEC/UFRJ  

Entrevistado 4 Licenciado em Educação Artística, Mestrado em Gestão 

da Educação, Pós-Graduação em Gestão Empresarial 

com ênfase em Pessoas, Gestão Escolar, Docência 

Superior e Planejamento e Técnica de Ensino 

Atua como coordenador da Escola de aperfeiçoamento 

para Servidores da Educação do Estado do Rio de 

Janeiro e foi Diretor de Formação e Desenvolvimento da 

SEEDUC. Já atuou como coordenador do ProGestão, 

Assistente do Programa de Governo junto ao INDG e 

SEEDUC, Diretor de Polo CEDERJ e  

Docente na UERJ em cursos de graduação e pós-

graduação, incluindo o curso de Gestão Escolar.  

Coordenador da 

Escola de 

aperfeiçoamento 

para Servidores da 

Educação do Estado 

do Rio de Janeiro – 

Escola SEEDUC 

Entrevistado 5 Mestrado e Doutorado/PPGEDU em Educação, professor 

associado na Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro. Realizou estudos de Pós-doutoramento na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Licenciado em 

Ciências Sociais. 

Vice coordenador 

do Curso de 

Especialização em 

Gestão Escolar - 

Escola de Gestores 

SEB/MEC/UNIRIO 

Fonte: Elaborado pela autora 
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As entrevistas foram transcritas, utilizando procedimentos interpretativos para que já fosse 

considerada uma análise e representação do que foi coletado. A transcrição ainda não é o 

produto final da coleta das entrevistas e ao se considerar diversas etapas de audição para 

compreensão do que é coletado, podem surgir novas representações dos fenômenos. O método 

escolhido para realizar a transcrição deve ter relação com os objetivos específicos da pesquisa 

(GAGO, 2002). 

As entrevistas foram realizadas presencialmente com os especialistas do Rio de Janeiro e online, 

por telefone com o especialista do Ministério da Educação no período de maio a setembro de 

2017, utilizando o questionário do Anexo I. 

As perguntas foram estruturadas de maneira a compreender alguns posicionamentos e 

percepções destes especialistas acerca das diferentes etapas que compõem o processo de análise 

das políticas públicas e abaixo foram apresentados algumas das considerações. 

Após a transcrição das entrevistas, a técnica de análise de conteúdo foi utilizada para interpretar 

os dados e compreender a significância dos resultados. Para Godoy (1995), a análise 

interpretativa busca descrever o que aconteceu ao longo do tempo e explicar porque 

determinado fenômeno aconteceu, ressaltando a importância de se colocar uma visão holística 

das informações coletadas e a complexidade de observação de fatos históricos. 

O método de análise de conteúdo do material coletado nas entrevistas foi inspirado no modelo 

de Bardin (1977), os dados foram analisados a partir de três fases, compreendendo, a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos dados com a interpretação. Tal inspiração 

possibilitou compreender e analisar o conteúdo das transcrições e enquadrar os resultados no 

modelo de ciclo de políticas públicas apresentado no referencial teórico. 

Finalmente, para construir a análise dos resultados foi utilizada a técnica da triangulação de 

fonte de dados para apresentar os diferentes ângulos de avaliação da Política Pública. A técnica 

da triangulação tem como finalidade diminuir questões de credibilidade tendo em vista que 

utiliza múltiplas fontes de coleta de informações em sua estratégia de pesquisa (ABDALLA, 

2013). 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica será analisado sob a ótica do 

modelo de ciclo de política pública apresentado por Michael Howlett e M. Ramesh em 1995 

que compreende cinco fases: montagem da agenda, formulação, tomada de decisão, 

implementação e avaliação. 

6.1 A montagem da agenda do PNGEB 

A montagem da agenda envolve um conjunto de problemas entendidos como relevantes que 

darão origem à discussão sobre a necessidade de criação de uma determinada política. De 

maneira mais explicativa, quando algum problema ganha destaque ele pode ou não compor uma 

lista de prioridades aos quais o governo precisa dedicar atenção, é possível que esse assunto 

seja incluído na agenda de um governo (HOWLETT e RAMESH, 2003). 

Nesta seção, analisaremos os resultados encontrados sobre a percepção dos especialistas acerca 

da entrada do tema de formação dos diretores de escola na agenda de governo para que fosse 

criada a política de formação do Escola de Gestores da Educação Básica. 

O tema formação ou preparação de diretores de escolas públicas ocupou, inicialmente, a agenda 

dos estados da federação, que por meio do CONSED estruturou o programa ProGestão, que foi 

adotado por vários estados, sendo em certo período o principal programa de referência na área. 

Em seguida a formulação do PNGEB pelo Ministério da Educação elevou o tema a esfera 

federal, o que de acordo com Howlett e Ramesh (2003), reflete o reconhecimento de que o 

assunto foi identificado como um problema da sociedade e logo, uma questão de ordem pública.  

Para o MEC, a questão da formação dos diretores de escola e sua importância pode ser 

expressada no seguinte falar: 

A formação dos diretores hoje para a gente, ela é essencial porque fala-se 

muito da formação docente né, dentro do MEC e dentro de outras instancias e 

da valorização dos professores da capacitação da formação continuada, fala-

se muito, tem um peso muito grande para os professores e a gente enxerga, 

não só a gente, mas todos enxergamos que se a gente não qualificar a 

gestão, é um trabalho, se você só qualificar continuamente à docência sem 

qualificar a gestão fica um trabalho desconexo né, porque quem tá na 

gestão é que viabiliza também as melhorias que a gente pretende para a 

qualidade, para a qualidade do ensino, do ensino aprendizagem (Entrevistado 

2 – MEC). 
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Além disso, a formação de diretores escolares é vista também como uma prerrogativa da gestão 

democrática: 

A gestão democrática é você participar desde a definição do que se propõe 

para uma política até a sua avaliação, o que a gente viu aí nas movimentações, 

inclusive no plano nacional, nos planos municipais e é com essa visão que a 

gente trabalha, né? Então não é uma gestão, simplesmente uma qualificação 

para a gestão democrática, é uma qualificação para gestão tendo como base 

a gestão democrática como essencial no viés das nossas formações, isso é o 

que orienta toda a formação para esses grupos, para essa gestão que eu te falei 

que tem como os atores os perfis principais e desde a gestão do sistema até a 

gestão da escola, com os órgãos colegiados participando como devem 

participar (Entrevistado 2 – MEC). 

Há um reconhecimento pelo MEC de que qualificar a gestão da escola é essencial para se 

alcançar melhoria dos resultados de aprendizagem. Esta percepção está em sintonia com os 

resultados de pesquisas internacionais (Bush, 2008; Backor e Gordon, 2015; Bloom, 2015). 

Parece ter havido certa concomitância temporal entre o momento em que se alcançou certo 

consenso acadêmico sobre a importância de qualificar diretores para melhoria do desempenho 

das escolas e o momento em que o tema entra na agenda pública.  

Pode-se dizer que dentre as motivações que levaram a formação de diretores escolares a entrar 

na agenda do governo, a necessidade de formação percebida e demandada por esses 

profissionais foi relevante. Os profissionais da área já reconheciam a importância desse público 

e do desenvolvimento de competências técnicas para que esse diretor realizasse as rotinas tanto 

administrativas quanto pedagógicas. Essa demanda pode ser percebida conforme fala abaixo: 

Justamente por eu ser estudioso nessas questões, no processo de implantação 

de Políticas Públicas especialmente na gestão educacional, eu me deparei com 

o fato de que nós temos uma demanda muito grande de formação de 

diretores e pouquíssimos diretores formados, principalmente do ponto de 

vista de corpo técnico e etc. (Entrevistado 1 – Universidade). 

Além disso, essa demanda por formação é corroborada por outra fala, quando se obtém do 

Entrevistado a seguinte informação quanto ao número de inscritos, no momento da abertura do 

edital para o curso: 

Portanto havia uma demanda reprimida muito grande e eu digo isso para 

ressaltar o fato de que no início, nas inscrições, nós tínhamos previsto 300 

vagas e foi o que nós abrimos e houve 1216 candidatos, então havia uma 

demanda reprimida grande e isso por si já seria um possível indicador 

(Entrevistado 1 – Universidade). 
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Pode-se perceber através dos representantes das universidades que aderiram ao curso, assim 

como pela iniciativa dos cursistas em se inscrever para a formação, que a demanda esteve 

alinhada à proposta do MEC para ofertar tal formação. 

Essa demanda percebida pelo governo e pelo Ministério da Educação levanta a questão da 

formação e oferta um conjunto de solicitações que caracterizam a montagem de agenda para 

uma política pública. Juntamente ao demonstrado na fala anterior, o Entrevistado do MEC 

complementa: 

A incapacidade dos municípios de investir em formações de forma 

adequada gerava expectativa da oferta pelo MEC.  Esse pode ter sido 

considerado um dos motivos para ter partido do MEC a demanda de formação 

e essa carência dos estados é que faz também com que a oferta da formação 

tenha precisado vir de um órgão federal (Entrevistado 2 – MEC). 

Essa fala corrobora com clareza Wu et al (2010), quando exemplifica o que os autores 

explicaram sobre o papel dos gestores públicos na formação da agenda: estes estão em uma boa 

posição para lidar com desafios, já que na condição de servidores públicos são capazes de causar 

impactos substanciais em relação as políticas públicas específicas e durante um longo período 

de tempo. 

Paralelamente, o Plano Nacional de Educação (PNE) definiu no quesito Gestão, uma ressalva 

sobre a questão da formação, onde já previa a colaboração entre Estados, Municípios e 

Universidades a fim de ofertar formação continuada para melhoria do desempenho na função 

de diretores de escolas. Adicionalmente no item seguinte, o PNE também determinava a maior 

oferta de cursos de formação em Administração Escolar em instituições de nível superior. Tal 

deliberação foi reforçada na atualização do documento publicada novamente em 2014 que trata 

inclusive da valorização dos profissionais da educação. (PNE, 2001; PNE, 2014). 

A situação do país ela é muito diversificada, e o que o MEC entende é que 

ainda que, cabe ao MEC políticas indutivas né, então quando a gente fala 

assim “eu quero que o estado me mande o planejamento do que ele precisa 

para formação”, nós tivemos situações aqui do planejamento da formação que 

a gente recebeu da época, que fizeram o planejamento de cada estado, 

articulado, etc, chegaram aqui dizendo sobre a carência de formação que, não 

tava nivelado com os dados nacionais, certo, então assim, cada um com sua 

realidade, o que se pretende é o seguinte: que as instituições de ensino 

comecem a institucionalizar essas formações também (Entrevistado 2 – 

MEC). 
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Conforme destacado na teoria, qualquer um dos atores influenciados por um problema público 

pode ter a iniciativa de levar esses problemas para serem discutidos na agenda do governo. 

Neste caso, fica evidente que a questão da formação de diretores escolares entrou para a pauta 

e surgiu como uma oportunidade para início de uma nova política pública, beneficiando-se do 

que a teoria chama de “janela de políticas públicas”. 

Outra característica que reflete na necessidade da oferta de formação ao diretor de escola está 

relacionada com a forma de ascensão ao cargo. Conforme resultados do Censo (2015), muitos 

diretores ainda chegam ao cargo por indicação política, com isso, muitos não estão preparados 

para o cargo de gestão e demandam formação especifica: 

Tem-se um público com experiência na educação, mas mesmo muita gente 

que chegou a direção por indicação política, desses tinham pessoas que 

estavam interessadas em fazer uma formação e que principalmente em ter 

uma chancela da universidade federal (Entrevistado 3 – Universidade). 

A responsabilidade adquirida ao longo do desenvolvimento do profissional da gestão dentro da 

escola, caracteriza a importância de adquirir novos conhecimentos e de estar preparado para 

ascensão ao cargo, da mesma maneira que justifica a necessidade de uma seleção mais eficiente 

e baseada nas competências técnicas, percebe-se que a preocupação sobre o diretor de escola e 

suas funções também foram levadas em consideração para que a formação fizesse parte da 

agenda no governo: 

Vejo com uma boa perspectiva, vejo que não houve um interregno muito 

grande entre uma ação e outra, entendeu, sempre se fez alguma coisa que 

mobilizasse diretores, sempre, nessa época foi o Escola de Gestores, foi o 

ProGestão que teve um tempo grande... (Entrevistado 4 – SEEDUC). 

Em resumo, contribuíram para a montagem da agenda a demanda reprimida de 

formação de diretores de escola adicionado ao fato de que muitos deles, já em serviço,  não 

possuíam formação adequada para o exercício do cargo. Observava-se também a  

incapacidade de muitos municípios de organizar e oferecer uma formação em gestão aos 

diretores. As evidências de que há relação entre a gestão escolar e os resultados alcançados 

pelos alunos em exames de avaliação educacional impulsionaram a discussão sobre a 

necessidade do MEC colocar na agenda do governo uma política pública visando preparar 

os diretores de escola para o exercício do cargo, sendo um curso de formação uma maneira 

de dar materialidade a política. O governo inseriu o tema na agenda com vistas a atender 

demandas da comunidade, bem como atender aos requisitos do Plano Nacional de 

Educação e as premissas da gestão democrática. 
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6.2 A formulação de Alternativas do PNGEB 

A formulação de alternativas envolve o estabelecimento dos objetivos, criação de opções e 

possíveis soluções para o problema público identificado na agenda (HOWLETT e RAMESH, 

2003). Esta seção apresenta os pontos de vista dos especialistas sobre o posicionamento do 

MEC na formulação de alternativas para a demanda da gestão e sobre as soluções trazidas pelo 

PNEGEB para a formação dos diretores de escola. 

Uma das questões levantadas ao longo de toda a pesquisa e que fazia parte de uma das perguntas 

tratava da capacidade do Ministério da Educação em abarcar e administrar uma política pública 

de dimensão nacional, em um país federado e desigual como o Brasil. Esse questionamento 

buscava compreender se foi assertivo ter uma política de nível nacional e padronizada, e se a 

alternativa oferecida pelo MEC de fato traria solução para o problema. 

Eu acho importante você ter uma diretriz nacional, eu acho importante ter 

uma diretriz, mas você não pode deixar de levar em consideração as questões 

locais de cada rede, no âmbito de cada rede para formação de cada gestor de 

cada município (Entrevistado 3 – Universidade). 

Mesmo que se tenha um problema global que precisa ter ações induzidas pelo governo, Howlett 

e Ramesh (2003), ressaltam que mesmo na formulação das alternativas estão inclusas algumas 

restrições, ou seja, envolve reconhecer limitações, o que é possível e o que precisa ser 

repensado. Nesse sentido, a fala do entrevistado abaixo retrata uma restrição dentre as 

alternativas que foram propostas no PNEGEB: 

Houve priorização de algumas competências como em qualquer curso: com 

determinada carga horária, algumas priorizações de temáticas,  “nenhum curso 

hoje, que nós temos ou que a gente já teve, ele esgota competências para 

qualquer perfil, se opta, e acho que no processo de construção se opta por 

trabalhar algumas competências que você acha naquele momento, quer dizer, 

quem está na gestão e quem está produzindo, de acordo com o que é, quem 

está na gestão acha que deve ser feito naquele momento, então ele prioriza 

trabalhar algumas competências” (Entrevistado 2 – MEC). 

Uma alternativa surgida para a formação dos diretores escolares poderia ter sido, por exemplo, 

a expansão do programa ProGestão no estado de Minas Gerais, que havia sido formulado pelo 

CONSED.  

O ProGestão, idealizado e formulado pelo CONSED – Conselho Nacional de 

Secretários de Educação, representa uma contribuição inovadora no campo da 

formação continuada e em serviço para dirigentes escolares, na modalidade da 

Educação a Distância – EAD (...) Se na sua concepção o ProGestão destinava-

se apenas aos dirigentes escolares já em exercício, em Minas Gerais uma das 
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adaptações mais significativas nele realizadas refere-se à sua extensão ao 

profissional do Magistério, em exercício nas escolas estaduais, que desejar, 

futuramente, tornar-se um gestor escolar.  (Secretaria de Estado de Educação, 

2013). 

Essa iniciativa, descentralizada, foi uma das soluções encontradas pelo estado de Minas Gerais 

para tratar a formação dos diretores escolares. 

As entrevistas realizadas e os documentos pesquisados não evidenciaram a existência de 

um processo de busca de alternativas para a política pública de formação de diretores de 

escolas, em âmbito nacional. Parece ter prevalecido o modelo praticado pelo MEC de 

induzir, coordenar e financiar ações em parceria com universidades e entes municipais e 

estaduais. Assim, a alternativa para a política de formação de diretores de escola foi 

desenhada no modelo conhecido, ou seja, o MEC financia e coordena e as universidades 

oferecem o curso de formação de diretores em parceira articulando-se com estados e 

municípios. Uma alternativa possível poderia ter sido, por exemplo, a indução, por meio 

de financiamento do ProGestão. Ao que parece, havia consenso sobre a alternativa 

escolhida, que tinha no MEC o ator central, indutor, formulador e financiador da política 

a ser implementada. 

6.3 A tomada de decisão no âmbito do PNGEB 

A tomada de decisão é o estágio posterior aos dois primeiros estágios de construção da agenda 

e formulação de alternativas. Nessa etapa as opções que foram levantadas e discutidas são 

analisadas e aprovadas as que serão executadas pelos políticos. A tomada de decisão implica 

no processo de escolhas dentre todas as alternativas que foram levantadas durante o processo 

de criação de soluções (HOWLETT e RAMESH, 2003). 

Da demanda levantada sobre a formação e após a entrada do tema na agenda do governo, o 

MEC iniciou o processo de desenho do PNEGEB. A criação de uma diretriz nacional e de uma 

política exemplifica o que Wu et al (2010) descreve sobre a questão dos atores governamentais 

serem os detentores do conhecimento técnico e possuírem experiência para levar e efetivar a 

criação de um programa como foi o caso do PNEGEB. 

Um ponto de vista apresentado na fala de um dos entrevistados destaca uma percepção coerente 

sobre a criação do PNEGEB e o compara com outro programa do governo federal, só que 
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objetivando a formação de professores. A colocação do entrevistado é bastante pertinente e 

reúne algumas considerações importantes acerca da uma política pública dessa magnitude: 

Seja o que for que o município decidir, então pensar política nacional acho 

importante, porque quando o ministério da educação toma para si essa 

responsabilidade, ele ta sinalizando para as secretarias que perfil de diretor ele 

acha que é importante numa perspectiva democrática. Então ele indica: olha, 

acho isso interessante, mas, precisa chamar os entes federados para dialogar e 

aproximar mais do desenho da política. Por exemplo, o PARFOR que é uma 

política de formação de professores, que também é uma política do regime 

federado, é uma política que tem um desenho interessante, porque, o PARFOR 

é uma formação nas universidades federais destinada aos professores que 

estão nas redes, já atuando como professores, mas que não tem formação. 

Então a UFRJ diz para a secretaria: olha, eu tenho tantas vagas no curso de 

pedagogia para o PARFOR e aí a secretaria vai fazer um processo seletivo 

daqueles professores que estão na rede mas que não tem pedagogia e querem 

ter, e aí a rede indica para UFRJ, você tem tantas vagas eu tenho esses dez 

candidatos. Então tem um diálogo aí, e ele entra sem precisar fazer o 

vestibular, nem ENEM porque é uma política voltada para essa figura, então 

acho que isso é importante para gente pensar num processo de seleção, quem 

são esses diretores, as pessoas que pensam em algum momento da sua carreira 

em se candidatar a direção de uma escola. E pensar uma formação que possa 

ser mais articulada com as realidades locais, mas acho fundamental que o 

MEC sinalize e diga o que que ele pensa como gestão democrática 

(Entrevistado 3 – Universidade). 

Em resumo, no caso do PNEGEB pode-se dizer que optou-se na tomada de decisão por um 

modelo chamado por Howlett e Ramesh (2003) de modelo Racional, isso quer dizer que o MEC 

tinha claramente estabelecido quais os resultados iria alcançar através do lançamento de um 

programa nacional para formar gestores escolares, resultados esses previamente relacionados 

às pesquisas sobre desempenho escolar versus a capacitação da gestão. De acordo com a teoria, 

nesse sentido, as informações que o MEC detinha representavam instrumentos para que se 

soubesse como maximizar os efeitos da política.  

Essas informações são corroboradas quando se observa que o MEC tomou a decisão de 

criar o PNEGEB e definiu os objetivos gerais e específicos baseado nos princípios da 

melhora da qualidade do profissional em questão e da valorização da gestão democrática, 

bem como fez as priorizações descritas no documento do programa em 2009. Priorizou-

se diretores de escolas de baixo desempenho no IDEB para iniciarem as formações, um 

formato EAD para alcançar gestores distantes das principais cidades por exemplo. 

 

6.4 A Implementação do PNGEB 
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A implementação de uma política pública envolve colocar as decisões tomadas em prática. Para 

Howlett e Ramesh (2003), o “esforço, conhecimento e os recursos empregados para traduzir as 

decisões políticas em ação compreendem o estágio de implementação do ciclo”. 

Nas entrevistas realizadas com os especialistas não foram identificadas outras alternativas para 

a implementação da política, que não fosse uma ação centralizada e financiada pelo MEC. No 

entanto, iniciativas pontuais foram surgindo à medida que cada universidade foi identificando 

falhas processuais nas soluções apresentadas pelo MEC: 

Alguns (diretores) tem dificuldades com uso de qualquer tecnologia, 

outros estão em realidades distantes e nós precisamos alcançá-los, então, nós 

fazíamos atividades complementares: olha, você não conseguiu fazer, mas 

a gente tem uma atividade extra aqui, você tem mais prazo ali, você tem... 

enfim, fizemos muitas atividades... (Entrevistado 1 – Universidade). 

Criamos encontros presenciais afim de aproximar os cursistas, 

proporcionar a troca de experiências e aprimorar o desenvolvimento 

(Entrevistado 3 – Universidade). 

Implantar polos físicos sem grandes custos para o MEC e para as 

Universidades. Para isso criou-se uma base e turmas virtuais, quer dizer, 

um ambiente virtual de aprendizagem, o que pareceu ser uma logística que 

funcionaria melhor (Entrevistado 1 – Universidade). 

O que ficou entendido, é que conforme as dificuldades de operação do programa foram 

aparecendo as universidades foram propondo alternativas para que os cursistas não desistissem 

e em paralelo tivessem melhor aproveitamento. O MEC desenhou o programa e direcionou para 

as Universidades, ao que pareceu, as particularidades de cada região não foram levadas em 

conta no desenho para implantação do programa. Questões aparentemente simples como o 

manuseio dos recursos de informática prejudicaram alguns cursistas. 

Essas adaptações são necessárias e respaldadas pela teoria conforme apresentado por Wu et al 

(2010), que tratam dos “ajustes” que cada política precisa sofrer ao ser implementada em 

ambientes com características diferentes. Fazer as adaptações necessárias em cada um desses 

ambientes permite um reajuste para atender as características do seu público. No caso do 

PNEGEB o que se percebeu é que essas particularidades não foram levadas em consideração 

no momento inicial da implementação e exigiu de cada Universidade uma tratativa pontual ao 

longo da execução da política. 
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Alguns conflitos também surgiram, como por exemplo, o fato contraditório de ao mesmo tempo 

em que se tentou implantar encontros presenciais para facilitar a troca de conhecimento se tinha 

em algumas regiões a dificuldade de deslocamento dos cursistas. 

Nós fizemos uma organização, que com a permissão do MEC, nós fizemos o 

seguinte: ao invés de termos polos físicos e ai por exemplo manter uma 

estrutura com um polo, pra digamos oito cursistas seria oneroso para a 

universidade e para o MEC, nós fizemos o seguinte: olha nós temos uma base 

que vai funcionar no CEAD e na unidade que está sediado o curso nós teremos 

turmas virtuais, quer dizer, um ambiente virtual de aprendizagem, o que 

pareceu ser uma logística que funcionou muito melhor, do que por exemplo, 

no relato de alguns coordenadores do norte, eles tinham que fazer algumas 

estratégias como ir de barco, levando aparelhos para poder ter internet na 

cidade em que haviam gestores, então quer dizer, nós não tínhamos isso, nós 

tínhamos a possibilidade de contar com o ambiente virtual de aprendizagem 

mesmo (Entrevistado 1 – Universidade). 

Embora a criação da política tenha surgido no formato chamado pela teoria de top-down 

(Howlett e Ramesh, 2003), onde o MEC criou e estruturou a política para que as secretarias e 

universidades operacionalizassem no modelo formatado em nível nacional, pode-se observar 

falhas no processo de implementação. Também tratado na teoria, essa falha no sistema de 

repasse de informações e diretrizes abre margem para diferentes interpretações e execuções. O 

diálogo, como evidenciado pelas entrevistas foi um fator determinante na implementação e no 

modelo que deveria ser seguido. 

Após as definições da etapa anterior, no que diz respeito a implementação, algumas 

considerações foram até repetitivas, uma delas refere-se ao material e conteúdo disponível para 

iniciação do curso: 

Houve alteração na universidade responsável pela confecção do material 
que inicialmente seria feita pela universidade Federal do Amazonas, foi feita 

posteriormente pela Federal do Paraná. O Paraná assumiu a confecção desses 

materiais e essa versão 2.0 nem chegou a ficar pronta. Essa mudança 

impactou na implementação do curso com material didática ultrapassado 

(Entrevistado 1 – Universidade). 

A universidade tem e está previsto na constituição, então a gente parte 

desse princípio que a gente tem autonomia, então o desenho veio pronto, a 

plataforma estava pronta, o ambiente virtual com os conteúdos, e as avaliações 

tudo previsto na plataforma. A primeira leitura que a gente fez é de que o 

MEC pegou o curso presencial e colocou em ambiente virtual. Então o 

design institucional do curso na minha análise estava equivocado. Estava 

equivocado, era um curso presencial transportado para um ambiente 

virtual de aprendizagem, tinha assim, disciplina com 15 avaliações o que 

não fazia nenhum sentido. A gente fez uma mudança nisso, a coordenação 

pedagógica, coordenadora de tutores e os professores que a gente chamou de 
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conteudistas. Então cada disciplina tinha um professor conteudista 

especialista na área que fez o redesenho daquela disciplina enxertando 

novos textos e redimensionando as avaliações porque numa disciplina de 60 

horas você não pode ter 15 avaliações. Então cada professor conteudista 

redesenhou um pouco essa disciplina junto com a coordenação pedagógica e 

comigo e a partir do redesenho dessa disciplina tinha um professor tutor que 

mediou todo o curso (Entrevistado 3 – Universidade). 

Sobre a formulação do projeto pedagógico do curso e elaboração do material didático, 

percebeu-se nas entrevistas que apenas uma universidade foi designada para confeccionar o 

material destinado ao curso do PNEGEB, no entanto essa universidade teve problemas para 

desenvolver o material e impactou diretamente todas as outas universidades que ofertariam o 

curso de especialização. A fala do entrevistado acima relata esse problema e mostra como as 

universidades precisaram se adaptar de maneira que o conteúdo desatualizado e inadequado 

fosse utilizado. 

As universidades se adaptaram da maneira como foi possível, disponibilizando os professores 

tutores para redesenharem o conteúdo do material didático, realinhando as disciplinas e seus 

conteúdos internamente, redimensionando avaliações e aulas do curso. 

Já na fase de disseminação do curso nas universidades que aderiram ao programa, observou-se 

certa autonomia das universidades, foi a fase que apresentou as maiores diferenças na percepção 

dos especialistas. Cada universidade adaptou de acordo com suas necessidades alguns dos 

pontos da política proposta pelo MEC. Do ponto de vista da seleção, tanto dos professores 

quanto dos cursistas tivemos algumas considerações: 

Na Universidade 1, a matrícula foi realizada por livre adesão. Os diretores 

eram apenas convidados (Entrevistado 1 – Universidade). 

Na Universidade 2, no primeiro momento o processo de seleção dos 

diretores foi feito junto as redes municipais e estadual do RJ através de 

Polos, os diretores e as informações chegavam via secretaria municipal. Os 

que manifestaram interesse eram agendados para uma visita a um dos polos 

onde passavam por entrevistas para serem selecionados (Entrevistado 3 - 

Universidade). 

Na Universidade 3, houve dificuldade inicial para montar as equipes com 

os professores das turmas, pois já haviam professores envolvidos em outros 

cursos de EAD com bolsa da universidade Aberta do Brasil e, portanto, não 

poderiam trabalhar no Escola de Gestores. Foi necessário procurar 

professores que eram de fora da Universidade para completar o quadro 
(Entrevistado 5 – Universidade). 

A formação foi oferecida online, havia nos polos sempre a perspectiva de ter 

em um ou outro encontro se tivesse alguma necessidade, poderia ter um 
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professor lá, ou um próprio tutor para fazer uma orientação junto aos alunos, 

o que não aconteceu com muita frequência (Entrevistado 3 - Universidade). 

Sobre dificuldades encontradas na implementação, os especialistas destacam algumas questões 

como a seguinte fala: 

Dificuldade nós tivemos, inicial, que foi de montar as equipes com os 

professores das turmas, foram 10 turmas com 40 alunos, e nós na UNIRIO 

tínhamos já muitos professores envolvidos na EAD com bolsa da 

Universidade Aberta do Brasil e portanto não poderiam trabalhar no Escola 

de Gestores, portanto nós procuramos alguns professores que eram de fora da 

UNIRIO para completar o quadro, né, talvez isso tenha dado algum problema 

inicial, no início tínhamos algum receio de não conseguir os 10 professores, 

eram 10 professores, nós fizemos a opção por, ao invés do professores terem 

módulos dentro do curso, portanto 10 professores interagirem com 10 turmas, 

nós optamos por ter um professor por cada turma, e ai esse professor 

acompanhou a turma em todos os módulos (Entrevistado 5 – Universidade). 

Ainda sobre a implementação na UNIRIO, a universidade incrementou o curso com encontros 

presenciais, o que também foi percebido pela UFRJ e UFF. Esses encontros presenciais não 

estavam previstos na tomada de decisão do MEC, no entanto, foram adaptações para a 

implementação que as universidades encontraram, segundo os especialistas, para reter e 

melhorar o aproveitamento no programa: 

E foi um tempo muito grande, um empenho muito grande da universidade para 

atender essa população toda e aí não sei, de pensar numa forma mais 

descentralizada, trazendo outras universidades, e pensar em formação 

semipresenciais, eu acho que a formação integralmente a distância ela deixa 

muita lacuna. Eu acho que é importante você ter uma formação 

semipresencial, não importa, pode ter uma parte do conteúdo a distância, mas 

a parte presencial é fundamental. Eu acho isso fundamental na hora de pensar 

o desenho e foi isso que a gente tentou fazer na outra formação no curso de 

coordenadores, tentar fazer um pouco perto do que a gente chama de 

autonomia da universidade, tentar redesenhar um pouco a política, 

assim, uma apropriação elástica da política, tentar redesenhar para ver se a 

gente consegue mais sucesso e aí realmente conseguimos (Entrevistado 2 – 

Universidade). 

Tínhamos duas aulas presenciais por mês, uma era no próprio polo e a 

outra nos reuníamos todos os estudantes e fazíamos palestras para todos 

os 400 alunos (...) A proposta é que as escolas construíssem ou revisassem os 

seus projetos político-pedagógicos coletivamente com a comunidade. Foi 

organizado nesse sentido, então a formação nos módulos e as formações 

presenciais elas buscavam auxiliar nisso, nessa construção... (Entrevistado 5 

– Universidade). 

As universidades desenvolveram ações para superar obstáculos que surgiam na implementação 

do curso, por exemplo, em termos do conteúdo, quando julgavam que era necessária adaptação. 
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A gente fez uma mudança nisso, a coordenação pedagógica, eu, coordenadora 

de tutores e os professores que a gente chamou de conteudista. Então cada 

disciplina tinha um professor conteudista especialista na área que fez o 

redesenho daquela disciplina enxertando novos textos e redimensionando 

as avaliações porque numa disciplina de 60 horas você não pode ter 15 

avaliações. Então cada professor conteudista redesenhou um pouco essa 

disciplina junto com a coordenação pedagógica e comigo e a partir do 

redesenho dessa disciplina tinha um professor tutor que mediou todo o curso, 

todas as disciplinas, a gente aqui fez isso, não sei como que as outras 

universidades fizeram, a gente fez isso (Entrevistado 3 – Universidade). 

Em resumo, no processo de implementação do PNEGEB ficou evidente a falta de 

integração e envolvimento entre os atores responsáveis pela criação e disseminação das 

diretrizes e os atores que operacionalizariam a política pública. A transferência das 

informações para o nível mais baixo, da execução, deixou brechas para que cada ente 

adaptasse a política nacional aos seus cenários locais. Sobre essas adaptações destacam-se 

a implantação dos encontros presenciais para minimizar a evasão dos cursistas, criação 

de polos físicos para suprimir as deficiências tecnológicas de algumas regiões, trabalhos 

optativos como meio de complementar a carga horária perdida. Foram feitos 

remanejamentos no sentido de adaptar conteúdo das disciplinas, reajuste dos professores 

tutores aos módulos a fim de criar vínculo e melhor relacionamento em cada módulo.  

6.5 A Avaliação do PNGEB 

A etapa de avaliação de uma política pública envolve de fato, avaliar se a política pública está 

funcionando e ofertando os resultados esperados. Nesta etapa é válido destacar que todos os 

atores envolvidos na política pública também são peças fundamentais para fazerem essa análise, 

apresentando os pontos que deram certo, os errados e oferecendo sugestões de mudanças. Esse 

estágio é muito importante, pois através dele é possível reavaliar se é necessário retornar aos 

estágios de formulação de alternativas e tomadas de decisão, ou até mesmo seguir com a 

extinção da política pública (HOWLETT e RAMESH, 2003). 

Em 2014 o MEC e a SEB realizaram uma avaliação do Curso de Especialização em Gestão 

Escolar com os cursistas. Num universo de 1633 participantes matriculados no curso, utilizou-

se como amostra 650 cursistas para a análise e percepção do programa. O resultado dessa 

avaliação, juntamente com os aspectos avaliados estão evidenciados na Tabela 10. 
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Tabela 10: Pesquisa com os cursistas em 2014 

Questões Ruim Regular Bom Ótimo 

O conteúdo do curso atendeu as necessidades 

específicas de sua área de atuação? 
0% 1% 28% 71% 

Como você avalia a atuação do seu professor 

da equipe da IES responsável pela oferta do 

curso? 

1% 2% 33% 64% 

O processo formativo vivenciado no curso 

contribuiu, de fato, para 

aperfeiçoar/redimensionar a sua atuação? 

0% 2% 30% 68% 

Como você avalia o Ambiente virtual de 

Aprendizagem elaborado especialmente para 

abrigar o curso em plataforma online? 

0% 3% 36% 61% 

O fato do curso ter sido aplicado na 

modalidade de educação a distância facilitou 

o desempenho na realização do curso? 

0% 1% 24% 73% 

Fonte: Ministério da Educação  

Em todas as questões os quesitos bom e ótimo alcançaram juntos um somatório de mais de 80% 

de satisfação. Os somatórios nem sempre resultaram em 100% tendo em vista que em algumas 

questões o cursista pode não ter respondido, ou no caso das questões sobre a modalidade a 

distância pode não ter sido aplicável ao seu curso. 

Os dados apresentados sugerem que o investimento em recursos financeiros disponibilizado 

pelo MEC alcançou um patamar elevado, que o número de vagas pactuadas, embora baixo em 

relação ao número total de diretores de escolas de educação básica no Brasil foi  

aproximadamente o dobro do número de formados. Mesmo com a elevada evasão, o feedback 

em relação ao curso oferecido atingiu resultados satisfatórios do ponto de vista da avaliação 

aplicada pelo MEC. 

Passando a tratar a avaliação que os entrevistados fazem do PNGEB, destaca-se a fala do  

Entrevistado 3 que sinaliza algumas das dificuldades enfrentadas pelo programa, a saber:  

Uma questão que eu acho que o MEC deveria ter parado para pensar antes de 

fazer a continuidade da política, da política para diretor de escola né, porque 

se você tem uma demanda, é uma política que tem que dar conta de um 

regime federado, então governo federal, governo estadual e governos 

municipais, onde...com realidades muito distintas no país inteiro. Então se 

você tem uma política que precisa dar conta de um regime federado, esses 

entes federados precisam dialogar de alguma forma para entender que 
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destinatário é esse, eu estou fazendo um política para um diretor de escola, eu 

tenho que pensar quem é esse sujeito, como é que ele chegou nessa função, 

se ele tá ou não tá fragilizado, quais são as questões políticas que estão 

presentes no provimento dessa função, então antes de pensar nessa política de 

formação, é fundamental ter pensado forma de você conseguir blindar esse 

espaço. (Entrevistado 3 – Universidade). 

Ainda sobe a questão da forma como os diretores brasileiros são conduzidos aos cargos nas 

escolas, segue reforço abaixo: 

Não teve esse efeito todo que se esperava em termos de políticas. E eu acho 

assim, enquanto a gente não conseguir resolver isso nos estados e não tiver 

pressão do MEC e do Ministério Público para resolver essas questões, essas 

interferências partidárias na seleção dos diretores, não vejo porque você 

investir tanto dinheiro para formação em política pública se ainda é uma 

função que está na mão da política partidária. Está na mão do patrimonialismo. 

Então tem que superar o desenho do patrimonialismo para gente superar e 

pensar efetivamente como alguém que está ali de tempos em tempos através 

de um mandato (Entrevistado 3 – Universidade). 

Fica evidente pelo trecho acima, que alguns pontos abarcam a discussão precedente sobre a 

formação, como pontos já mencionados inclusive nos resultados do Censo Escolar (2015) que 

mostram as diferentes formas de ingresso de um diretor de escola ao cargo, as diferentes 

realidades de condições de trabalho desse profissional e ainda nesse sentido a dificuldade de 

articular os atores envolvidos no desenvolvimento e execução dessa política. 

Ainda sobre a necessidade de integração entre os entes envolvidos para o sucesso da política, o 

Entrevistado 3, da universidade, por exemplo, complementa que faltou envolvimento entre os 

membros dos governos federal, estadual e municipal, e que essa falta de integração e ação 

conjunta prejudicou a efetividade e inclusive a continuidade da política de formação: 

Fazer um processo de persuasão, de diálogo com as secretarias, o 

secretário de educação, com o prefeito, com essas figuras, esses burocratas 

que tão ali para ele entender que olha: o MEC está oferecendo essa formação 

em uma universidade federal gratuita e de qualidade, mas preciso da sua 

parceria (Entrevistado 3 – Universidade). 

Do mesmo modo, o Entrevistado 5 – Universidade, enfatizou a importância da parceria entre 

os entes envolvidos e destacou que seria muito improvável realizar um curso dessa dimensão 

sem esse entrosamento, porém destacou que houve sim envolvimento, e que se não tivesse 

havido, dificilmente os municípios teriam conseguido seguir adiante. 

Teve envolvimento com a secretaria de educação, senão a gente não 

conseguiria isso, e também sem o envolvimento com o MEC você também 

não conseguiria efetivar o curso, o MEC entrou com o financiamento e com 
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a plataforma, quer dizer, você entrar sem esse recurso com a plataforma 

Moodle, sem ter o recurso da bolsa para financiar os professores, você 

não conseguiria fazer o curso. (Entrevistado 5 – Universidade). 

Jannuzzi (2013), explica que algumas das críticas surgidas ao modelo do ciclo de políticas 

públicas contemplam justamente um entendimento de que as políticas decorrem de um processo 

linear, considerando que todos os atores envolvidos no desenho e implementação das políticas 

públicas, como gestores, políticos e técnicos atuam “de forma sistemática e cooperativa, como 

se estivessem todos envolvidos na resolução de um problema consensualmente percebido”. Na 

verdade, segundo o autor, o processo das políticas públicas envolve interação de muitos agentes 

que nem sempre percebem a política sob a mesma perspectiva, nem compartilham dos mesmos 

interesses. 

O que se percebeu é que questões anteriores precisam estar sanadas para que se tenha 

efetividade em um programa de formação de diretores de escola. O relacionamento entre as 

instituições e seus papéis aparentou ao longo das entrevistas ter sido uma das principais 

dificuldades para a implementação do programa. As universidades reclamavam do MEC em 

relação ao material didático, em relação ao repasse dos recursos, da mesma maneira que 

reclamavam da falta de parceria com a Secretaria de Educação enquanto de outro lado o MEC 

reclamou de falta de iniciativa das universidades, da falta de diálogo. 

Em relação aos aspectos relacionados ao curso o MEC produziu os materiais, permitindo certa 

flexibilidade às universidade, que tinham que aprovar nas suas instâncias superiores os cursos 

de pós-graduação lato sensu, alinhados com a proposta do MEC. 

Então eu vejo no Escola de Gestores uma integração interessante, o que não 

quer dizer que a gente sentou e planejou juntos o curso, quer dizer que o MEC 

tinha um esboço, uma estrutura desse curso que ele ofereceu para gente, 

a gente reviu os módulos e os conteúdos de fato, professores nossos 

alteraram o perfil do curso para um curso mais voltado para a questão 

pedagógica como eu estou te falando, gestão e avaliação e também como um 

módulo que era administrativo financeiro, que dava uma preparação inicial 

evidentemente para a questão do orçamento, não só orçamento escolar mas 

também um entendimento do orçamento público e dos recursos destinados à 

educação porque nossa intenção era uma formação mais ampla. Então é, não 

posso dizer que nós, secretaria de educação, universidade, MEC, sentamos 

juntos para elaborar o curso, mas sem ter participação de cada um desses 

organismos, a gente não teria conseguido realiza-lo (Entrevistado 5 – 

Universidade). 

Mesmo que a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro não tenha participado e 

efetivamente tenha acompanhado o andamento da política de formação, o Entrevistado 4 – 
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SEEDUC afirmou que as ações da SEEDUC sempre abarcaram a questão da formação de 

diretores de escola: 

Participamos daquele programa sobre a liderança nas escolas de gestores, 

também deu um feedback legal, fizemos muitos fóruns com os diretores, 

muitos fóruns, e na época o secretario queria que a gente desse prioridade para 

as escolas que sempre o IDEB estava baixo, então a gente focava nisso e hoje 

a questão da gestão passa, por exemplo, não é igual a SP, mas o diretor passa, 

mesmo na mobilidade já tinha formação para diretores e agora quando não 

temos mais mobilidade por conta das questões que aconteceram no estado, 

voltou-se o processo consultivo, não é eleição, é um processo consultivo que 

você consulta a comunidade, mas ele para ser homologado ele faz uma 

formação de 40 horas. Que é também no desenho semipresencial, um encontro 

presencial, por exemplo, agora nós estamos, já passamos por uma fase do 

processo consultivo com as escolas maiores, escolas A e B, e agora nós vamos 

passar pela segunda fase, que são as escolas C e D, então sempre a questão da 

gestão é um foco dentro da secretaria (Entrevistado 4 – SEEDUC).  

Em um trabalho publicado sobre o PNEGEB, Conti e Lima (2015), analisam o curso de 

Especialização em Gestão Escolar sob três perspectivas em relação as parcerias do MEC, sendo 

uma delas a parceria entre o MEC, IES, estados e municípios, a segunda sobre os formadores e 

por último os cursistas.    

No que tange a essa parceria entre o MEC e as IES, Estados e Municípios, destacou-se a falta 

de continuidade das políticas educacionais no Brasil, a grande alternância de responsáveis 

dentro da própria equipe do MEC durantes os anos de execução do Programa, o que 

dificultava a articulação e avanços da política, bem como a disputa político-partidária em todo 

o território nacional. Outra questão destacada pelos autores refere-se a entraves burocráticos 

no que envolvia questões de repasse dos recursos financeiros. Os  autores afirmam ainda 

que a parceria com as IES foram essenciais na garantia de solidez da política ao fortalecer como 

política de Estado e não somente política de governo (CONTI; LIMA, 2015). 

Além da questão do entrosamento, também foi destacado que é preciso considerar o nível de 

autonomia permitido às universidades federais, como no caso de adaptação de material didático 

do curso e implantação de encontros presenciais. Iniciativas essas que permitiram resultados 

diferentes entre as universidades que foram pesquisadas. 

A gente parte desse princípio que a gente (a universidade) tem autonomia, 

então o desenho veio pronto, a plataforma estava pronta, o ambiente 

virtual com os conteúdos, e as avaliações tudo previsto na plataforma. A 

primeira leitura que a gente fez é de que o MEC pegou o curso presencial e 

colocou em ambiente virtual. Então o design institucional do curso na 

minha análise estava equivocado. Era um curso presencial transportado para 
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um ambiente virtual de aprendizagem, tinha assim, disciplina com 15 

avaliações o que não fazia nenhum sentido (Entrevistado 2 – Universidade). 

O entrevistado atribui o possível insucesso do programa, em termos de evasão, a questões outras 

como a forma de acesso ao cargo. Parece que há uma tentativa de justificar outras questões 

relacionadas a implementação do programa, com questões políticas que estão fora de alcance 

dos que implementaram o programa. 

No Rio de Janeiro, a oferta de vagas, pelo menos neste estado, não foi bem articulada com a 

SEEDUC e com as Secretaria Municipais. Embora tenha havido no início do programa um 

levantamento do número de gestores, municípios, por regional, etc. Esse procedimento não teve 

continuidade, segundo relato do Entrevistado 4 – SEEDUC.  Não houve um acompanhamento 

e fiscalização por parte da entidade, embora tenha havido a aderência da Secretaria de 

Educação ao Programa de Formação Escola de Gestores, o papel da SEEDUC na execução 

da política foi o de comunicar às redes municipais sobre as vagas disponíveis no curso e 

encaminhar a convocação para participação no programa. 

O mesmo entrevistado aborda a questão das mudanças de governo de uma maneira contrária às 

apresentadas anteriormente e vê sob uma outra perspectiva essa questão. Para o entrevistado 4 

embora tenham havido mudanças de partidos no poder e alteração de foco de atuação entre um 

Secretário de Educação e outro, este fato teve pouca influência na continuidade do programa, 

sinalizando que é possível seguir com as políticas efetivas mesmo que haja mudanças de quem 

está na liderança da Secretaria. 

Quando questionados sobre a efetividade de algumas iniciativas surgidas pontualmente nas 

universidades, percebeu-se algumas proposições dos especialistas: 

Uma coisa que a gente aprendeu na primeira formação dos diretores e que eu 

instituí na segunda formação dos coordenadores, que não estava previsto na 

política, foram encontros presenciais. Que faz toda a diferença. Então eu criei 

encontros presenciais mensais no segundo curso do Escola de Gestores 
(Entrevistado 3 – Universidade). 

Adicionando-se a fala de outro Entrevistado, identificou-se que os encontros presenciais 

acabaram surgindo como uma alternativa em mais de uma universidade, e os envolvidos 

avaliaram que essa iniciativa teve um papel diferenciado nos resultados do programa: 

O número de concluintes aumentou consideravelmente e eles vinham, os 

encontros eram no Fundão, então a gente organizava um encontro, eu 

precisava de um auditório que coubesse 400 pessoas, então a gente tinha 
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encontros de manhã, encontros de tarde, e eles eram maciçamente ocupados, 

as presenças eram muito elevadas nesses encontros presenciais, mesmo o 

cursista que vinha de Natividade, que por exemplo é um município distante, 

são cinco seis horas de viagem (Entrevistado 3 – Universidade). 

Os resultados melhoraram, em termos de redução da evasão, com o estabelecimento dos 

encontros presenciais. A literatura de política públicas mostra a necessidade de ajustes na 

implementação para o sucesso das políticas (WU et al, 2010). 

Mesmo com todas as alternativas oferecidas ao longo da formulação de alternativas e da 

implementação, algumas falas dos especialistas retratam uma avaliação consensual quanto a 

questão da evasão. O trabalho mostrou através dos resultados do Censo Escolar (2015), que 

quase 90% dos diretores afirmaram querer participar de um curso de formação, no entanto, 

quando se avaliam os números e a percepção dos especialistas, essa participação não é coerente 

com a elevada evasão e descontinuidade do curso após o ingresso na formação: 

Esse é um discurso que a gente não consegue fechar, uma equação que não 

fecha. A gente oferece a formação gratuita, de qualidade, com a chancela 

da UFRJ e a gente teve uma evasão muito alta, a gente teve evasão também 

na turma de coordenadores, mas foi menor. Mas na turma de diretores a evasão 

foi muito alta, você só ter 174 concluintes numa turma de 400 basicamente 

é menos de metade (Entrevistado 3 – Universidade). 

Quanto ao material didático recebido para a disponibilização do curso, foi possível identificar 

uma avaliação negativa dos especialistas, onde identificaram-se problemas das mais diversas 

naturezas e que impactaram na gestão do programa.  

O material didático foi implementado sem haver atualização e adaptação 

do conteúdo. Isso demandou hora extra de professor, revisão de conteúdo e 

redesenho de atividades (Entrevistado 1 – Universidade). 

 

A formação do Programa Escola de Gestores ficou mais voltada para questões 

comportamentais do que técnicas (Entrevistado 1 – Universidade). 

 

 

Algumas outras ponderações foram acrescentadas ao longo das entrevistas e abarcavam 

questões como a falta de entrosamento entre os entes envolvidos na execução do curso, 

incluindo falta de acompanhamento por parte do MEC, direcionamento muito restritivo do 

conteúdo privilegiando temas técnicos em detrimentos de temasb de liderança. 

Alguns participantes não tinham evoluído o pensamento sobre a questão da 

liderança (prejudicou no sentido da compreensão do curso de formação) 

(Entrevistado 1 – Universidade).   
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Houve pouco engajamento e alinhamento entre as iniciativas e execução 

por parte dos entes federais, estaduais e municipais (Entrevistado 1 – 

Universidade).  

 

Foi ineficiente o acompanhamento e o feedback por parte do MEC 

(Entrevistado 1 – Universidade).  

 

O Programa não teve um acompanhamento efetivo das informações, dados 

e indicadores de execução que permitissem avaliação (Entrevistado 2 – MEC).  

 

O Programa teve uma taxa de evasão muito elevada (Entrevistado 2 – 

MEC).  

Ao se analisar algumas das falas dos entrevistados com base no método de análise chamado de 

avaliação administrativa (HOWLETT e RAMESH, 2003), que examina se a prestação do 

serviço foi eficiente, percebe-se que houve inconsistência nos diferentes subsistemas que 

compõem esse modo de análise do ponto de vista do processo, a saber: processo, esforço, 

desempenho, eficiência e eficácia. Houve falha na execução, nos métodos de aplicação e na 

metodologia escolhida para ministrar o curso; não se mediu os resultados de maneira assertiva 

e metódica, não se acompanhou o atingimento das metas nem a aplicação dos recursos 

financeiros. Não houve interação entre os atores envolvidos, tão pouco efetividade nos 

resultados. 

Outro ponto muito observado na pesquisa foi a questão da falta de responsabilização para os 

profissionais que se inscreveram no curso. Os cursistas demostravam interesse em fazer parte 

do curso de formação e depois de algum tempo simplesmente abandonavam seus cursos, muitos 

sem justificativa, outros para participarem de outros programas oferecidos pelo Estado, 

conforme demonstrado na fala abaixo: 

A minha avaliação do porquê de o curso não ter continuidade... ele não teve 

continuidade porque se sobrepuseram outras políticas do próprio MEC 
como o PIBID e outras que começaram a surgir e que então os professores 

foram se voltando para outro trabalho e deixando o espaço de tempo 

disponível, que antes era da Escola de Gestores para fazer outro projeto 

interessante, relevante e tal. Para nós foi um pouco de falta de disponibilidade 

de professores para continuar, mas apesar disso a gente ainda teria continuado, 

mas eu acho que no próprio MEC as políticas disputavam (Entrevistado 5 

– Universidade). 

Fetzner e Menezes (2012) publicaram um artigo retratando a experiência da UNIRIO com o 

curso de especialização do programa Escola de Gestores. Para as autoras as principais 

dificuldades encontradas ao avaliar o curso, do ponto de vista dos professores que ministraram 

aulas, foram o não cumprimento dos prazos das atividades, a escrita não acadêmica dos 
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gestores cursistas e até plágio em alguns trabalhos apresentados, assim como o 

afastamento dos cursistas da plataforma de ensino online. Do ponto de vista da avaliação, 

outro trecho do texto chama a atenção ao analisar o envolvimento das prefeituras dos 

municípios: 

Acompanhando semanalmente a frequência na plataforma e as 

dificuldades dos gestores nas realização do curso, constatamos que, embora 

oficialmente onze prefeituras parceiras tenham assinado o termo de adesão, 

que propunha a contrapartida do município para liberação de dez horas 

semanais dos cursistas/diretores e ou vice-diretores, efetivamente os gestores 

das escolas públicas não dispuseram dessa dispensa, e as responsabilidades 

sobre a gestão, além de extrapolar a carga horária de 40 horas semanais, se 

mantiveram, sem que, nesse período o trabalho desses profissionais fosse 

complementado por outros profissionais (FETZNER e MENEZES, 2012) 

 

Ainda na análise de Fetzner e Menezes (2012), o programa Escola de Gestores foi “pertinente 

e necessário”. As autoras reafirmaram a importância para o desenvolvimento dos gestores a 

medida que o programa provocava debates e discussões coletivos acerca do projeto da escola e 

com a comunidade escolar. 

Do ponto de vista das perspectivas para o tema de formação de diretores, as propostas envolvem 

diversificar a maneira de ofertar essa formação, levando em consideração as distintas realidades 

regionais do país e as condições de acesso, tecnologia, tempo entre outras questões que foram 

também apresentadas: 

O MEC, está com um olhar um pouco diferenciado para o tipo de oferta dessas 

formações, em que sentido? Dar mais autonomia a esses profissionais na sua 

qualificação, hoje os cursos são pré-prontos, vamos dizer assim, eles tem 

uma grade como aí na universidade, uma grade curricular, esses cursos 

foram elaborados em um ambiente virtual de aprendizagem e você tem 

os módulos a percorrer e também foi dado as  universidades autonomia 

para fazer adequações e né, contextualizando cada realidade, porque no 

Brasil temos realidades muitos distintas, diversas né, mas, quer queria, quer 

não, é uma caixinha fechada e a proposta agora, além de disponibilizar todo 

esse material produzido esse tempo todo, dessas formações mediadas é a 

gente caminhar para formações de percursos que sejam mais autônomos 

para o profissional e aí, vou te dizer pela nossa coordenação, não só os 

profissionais da gestão: diretores escolares, a gente entende a gestão da 

educação desde o dirigente municipal da educação, equipe técnica, 

secretaria, conselho municipal de educação indo pro âmbito da escola, 

diretores, coordenadores pedagógicos, e conselho escolar, então as 

propostas daqui para frente é a gente organizar conteúdos numa 

perspectiva mais auto instrucional vamos dizer assim, e que de 

flexibilidade em trabalhar, em fazer percursos de acordo com sua necessidade, 



85 

 

não que não tenha que cumprir uma sequência obrigatória de um curso, a ideia 

é flexibilizar um pouco isso tudo num portal, a disposição, além de todos esses 

perfis que a gente tá falando e os perfis da docência, da comunidade escolar, 

pais, alunos... (Entrevistado 2 – MEC). 

Esta fala importante do MEC, faz uma avaliação crítica do programa e sugere outro caminho 

para a formação de diretores de escolas no Brasil. O MEC parece ter a intenção de oferecer 

cursos no modelo Massive Open Online Course (MOOC) em que conteúdos são 

disponibilizados para aprendizado autoinstrucional. Há certa incoerência com a avaliação do 

próprio MEC e com os pareceres dos especialistas, pois pelo que se apresentou, houve 

dificuldade dos coordenadores no PNEGEB em manter o gestor de escola, na plataforma de 

educação a distância com orientação de tutores e inclusão de alguns encontros presenciais, o 

que pode ser uma indicação de que remodelar para esse novo formato pode significar mais uma 

tentativa sem assertividade. 

Outras alternativas estão sendo estudadas pelo MEC a fim de continuar fomentando as 

formações ao mesmo tempo em que se viabilizam alternativas, assim como oferecer uma 

formação mais auto instrucional. Explorando a autonomia do cursista para definir seus 

treinamentos e explorar ainda mais o ensino online: 

A alternativa é tentar trabalhar em modelos em que você realmente dê essa 

autonomia, mas que essa autonomia esteja atrelada também a condição de 

qualificação da sua carreira, esse portal a ideia é que tenha declarações de 

conclusão por temática, módulos por perfil, que a gente faça parceria com as 

instituições que façam certificação, porque MEC não certifica nada, quem 

certifica são vocês, de certificação e de percursos em determinadas temáticas 

que qualifiquem para um aperfeiçoamento ou que são especialização, que se 

chegue ao ponto em que nós queremos (Entrevistado 2 – MEC). 

A intenção do MEC é disponibilizar conteúdo online, por temática, que ao final os cursistas 

podem obter uma declaração de que concluíram os módulos. Diante das dificuldades de estudar 

por meio de tecnologia EaD não parece promissor que esta iniciativa atraia quantidade 

significativa de diretores. Ao contrário, o que a literatura sugere como política de formação de 

diretores de escolas vai além da oferta de curso de formação, que é uma ação importante, mas 

que precisa ser complementada por acompanhamento de resultados, troca de experiência entre 

diretores e até coaching.  

A ideia de oferecer um portal é sistematizar, segundo o entrevistado responsável pelas 

informações do MEC, informações dos dados educacionais, socioeducacionais e dar 

ferramentas para que o diretor da escola e qualquer outra pessoa tenha condições de ter em 
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mãos todos os dados referentes à sua escola, ao seu município e possa fazer uso dessas 

informações para contribuir para uma melhor gestão da escola. 

Esse portal pretende, tá? ter uma área que reúna, que sistematize, e mais: 

que faça, que seja inteligente no sentido de conseguir fazer com que as pessoas 

consigam fazer um cruzamento: eu quero um dado desse com esse pra ver se 

realmente tem esse problema, e que ainda dê sugestões, então pretende ter 

espaço pra ter troca de experiências, boas práticas, o próprio acervo, os 

cursos mediados a disposição pra fazer essas articulações com sistemas e 

os percursos trabalhados... não vai nascer pronto evidentemente, ele vai... 

ele vai ser construído ao longo do tempo e com a contribuição de todos vocês 

(Entrevistado 2 – MEC). 

 Além disso, o portal contribuirá com a formação desses diretores 

na medida em que será capaz de oferecer formação continuada de 

maneira estruturada, em formato de trilhas por exemplo, de forma a 

atender diferentes necessidades desses profissionais, sejam elas de tempo, 

localização, disponibilidade de recursos, entre outros. A ideia que se tem hoje 

de ofertar formações continuadas e com duração de dois anos 

aproximadamente não atende mais a realidade dos profissionais que lideram 

as escolas. Os conteúdos serão disponibilizados de maneira aberta e 

gratuita objetivando atingir os profissionais da educação interessados no 

futuro da carreira (Entrevistado 2 – MEC). 

Pela perspectiva do MEC, a descontinuidade da política reflete mais que problemas na política 

até então em vigor, mas sim uma nova maneira de executar as políticas de formação que 

precisam se adaptar e serem redesenhadas para atender às novas demandas de formação, 

demandas essas que não se extinguem:  

A demanda, ela não acaba, essa que é a realidade, a demanda por formação 

em gestão, principalmente dos diretores e coordenadores pedagógicos e ela é 

sempre demandada e a proposta agora é justamente tentar dar um viés 

mais autônomo a isso no sentido de percursos que atendam às suas 

necessidades, que atendam com mais agilidade as mudanças em termos de 

políticas educacionais, vem ai um grande desafio com a base nacional comum 

curricular, outro grande desafio com a reforma do ensino médio e são 

situações em que as pessoas precisam, os gestores precisam de qualificação 

para ficar assim, como a gente fala, utilizando a qualificação como um aporte 

de orientação, de formação para facilitar e aprimorar o trabalho (Entrevistado 

2 – MEC). 

Paralelamente, além de acreditar que a formação precisa ser dada de uma maneira reestruturada, 

o MEC também mencionou o papel das universidades, estados e municípios em darem 

continuidade às políticas implantas. Nesse sentido, foi feito o questionamento em relação ao 

fomento do MEC para oferta de novas bolsas visando continuar a oferta do programa Escola de 

Gestores, o profissional expressou que não haveria mais fomento por parte do MEC e destacou: 
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Acabou o fomento, acabou!? E aí onde está o papel das universidades em 

institucionalizar isso sim!? Em ofertar isso sim! Em fazer articulação com 

sistema sim! Onde é que está o papel dos sistemas em fazer articulação 

com instituições de ensino para desenvolver de acordo com sua 

necessidade? Então a ideia é dar autonomia, é porque fica muito assim: ah, 

nós somos autônomos, eu os municípios, eu sou autônomo, mas assim o MEC 

sempre traz para gente assim: pronto! (Entrevistado 2 – MEC). 

Embora o MEC tenha destacado as novas maneiras de ofertar a seleção, cabe ressaltar que 

somente uma pequena proporção dos problemas identificados pelo governo é levada adiante e 

tratado como uma questão pública e entendido como algo que precisa de uma ação indutiva por 

parte do governo e precisa fazer parte da agenda (HOWLETT e RAMESH, 2003). Neste 

sentido, entende-se que a descontinuidade do PNEGEB, em 2016, e o cancelamento do Edital 

para seleção de instituições que implementariam o programa que viria a sucedê-lo, o Programa 

Nacional de Formação e Certificação de Diretores Escolares sugerem que o tema saiu da agenda 

do governo federal e foi rebaixada a importância da formação e preparação de dirigentes de 

escola para o MEC. 

Em síntese, ao se avaliar o PNEGEB, ficou evidente na repetida fala dos entrevistados a 

falta de integração e alinhamento entre os atores do programa, MEC, SEEDUC e 

universidades.  Essa falta de diálogo que aparentemente se refletiu em diversas falhas ao 

longo da implementação da  política como os diversos ajustes que precisaram ser feitos no 

conteúdo e formato do curso, dada a percepção de que o MEC apenas colocou um curso 

presencial em uma plataforma online, a própria falta de acompanhamento ao longo da 

execução, falta de interesse dos cursistas devido a dificuldade de conciliação com as outras 

rotinas da escola. Embora a avaliação em relação a política de maneira geral tenha sido 

positiva, tanto por parte dos entrevistados quanto por parte dos cursistas que 

responderam à pesquisa do MEC, o que se concluiu nesta etapa é que os resultados 

poderiam ter sido muito mais significativos caso tivesse havido acompanhamento, 

integração e avaliação.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa analisou o PNEGEB na perspectiva do ciclo de vida de política pública, e buscou 

atender a cinco objetivos específicos, a saber: realizar estudo bibliométrico sobre políticas 

públicas, descrever o PNEGEB, analisar cada fase do ciclo de vida da política pública 

PNEGEB, avaliar o estágio de evolução de cada fase do ciclo de vida da política objeto deste 

estudo e finalmente oferecer sugestões para a formulação de política de formação de diretores 

de escola em nível nacional. 

No que tange ao primeiro objetivo, foi apresentado um estudo bibliométrico sobre o tema 

política públicas onde se verificou que o modelo de ciclo de vida de política pública sintetizado 

por Michael Howlett e M. Ramesh, em 1995, é o mais utilizado e estudado pelos pesquisadores 

desta área. Este modelo sugere a análise de uma política a partir de cinco seguintes fases: 

montagem da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação e 

avaliação. 

O PNGEB foi descrito e teve as suas cinco fases analisadas sob a ótica de Howlett e Ramesh 

(1995).  

Inicialmente, contribuíram para a montagem da agenda a constatação de que havia lacunas na 

formação dos diretores de escolas pois muitos ascendiam ao cargo, por indicação ou eleição, 

sem ter desenvolvido as competências para a gestão escolar, conforme evidenciavam os dados 

disponibilizados pelo Censo Escolar. Note-se que no Brasil os diretores de escola são oriundos 

da carreira do magistério, sendo a maior parte formada em Pedagogia e Licenciaturas. 

Contribuiu também para a montagem da agenda as dificuldades de organização, financeira e de 

gestão dos municípios, e mesmo de alguns estados, para prover formação adequada aos gestores 

de suas escolas. Além disso, a emergência de pesquisas acadêmicas que evidenciavam o 

impacto da gestão nos resultados de aprendizagem dos estudantes elevou a prioridade do tema 

entre os tomadores de decisão no governo central. 

Sobre a formulação de alternativas do PNEGEB, o MEC estruturou um curso de modalidade 

à distância (EAD), disponibilizou recursos para as universidades federais de forma que estas 

ficassem responsáveis pela operacionalização do curso de especialização, bem como fomentou 

um trabalho cooperativo entre o Ministério da Educação, secretarias estaduais de educação e as 

universidades a fim de que fossem alcançados os diretores das redes municipais de educação 
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básica. Os dados coletados sugerem que não houve um processo estruturado para buscar 

alternativas para a formulação da política, tendo prevalecido a prática já adotada pelo MEC de 

materializar políticas de desenvolvimento de pessoal por meio de oferta de cursos de formação, 

em parceria com universidades e os entes municipais e estaduais.  

Quanto à tomada de decisão por parte do MEC no caso da política do PNEGEB, o que se 

percebeu é que o Ministério atuou como um direcionador e indutor da Política, disponibilizou 

as diretrizes do programa, atuou em parceria com outras entidades educacionais e publicou as 

orientações quanto ao desenvolvimento, de modo que cada universidade tivesse flexibilidade 

na implementação da política pública. 

Na implementação da política observou-se certa autonomia das universidades na execução do 

curso de forma a reter o aluno e elevar a taxa de conclusão. Cada uma delas adaptou o curso de 

forma a atender as demandas da sua região. No que se refere a metodologia do curso, planejado 

para ser oferecido na modalidade a distância, algumas universidades implantaram encontros 

presenciais, disponibilizando atividades extras, redimensionamento os professores e o modo 

como interagiam com os cursistas. Muitas dificuldades foram encontradas nessa fase, 

destacando-se o baixo entrosamento entre os atores envolvidos.  

Ao tratar da etapa de avaliação da política pública, percebe-se que não houve uma avaliação 

formal, oriunda do órgão instituidor da política pública, como sugere a teoria. O MEC realizou, 

em 2014, uma avaliação em relação a percepção do participante sobre o curso, mas não da 

política em si. Na avaliação dos especialistas, o PNGEB foi uma iniciativa que teve o mérito de 

elevar o tema da formação de diretores de escola ao topo da agenda do MEC. Entretanto, 

apontaram as dificuldades de integração e operacionalização da política. Os especialistas 

notaram a elevada taxa de evasão como um dos problemas em relação à efetividade da política. 

Os entrevistados também reforçaram a importância do MEC em fiscalizar as formas de acesso 

de profissionais ao cargo de diretor escolar, regulamentar a gestão democrática e assegurar a 

qualidade do que tem sido ofertado tomando para si a responsabilidade de direcionamento e 

gestão enquanto os estados e municípios sinalizam as peculiaridades e fazem as devidas 

adaptações regionais.  

Ao avaliar o estágio de evolução de cada fase do ciclo de vida da política objeto deste estudo, 

observa-se que as etapas não aconteceram de maneira continuada e acompanhada de modo que 
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fosse possível realizar reajustes ao longo do período em que a política esteve em vigor. Até a 

conclusão desta pesquisa, o MEC não dispunha de avaliação da política implementada.  

O resultado em termos de formação de diretores de escola do PNEGEB, como foi mostrado no 

trabalho, não alcançou em termos de conclusão nem 10% do quantitativo de diretores em 

exercício. Ou seja, há um enorme desafio em relação a gestão escolar no Brasil. 

O trabalho permitiu concluir que o PNEGEB foi uma política pública importante para a 

formação dos diretores escolares no Brasil, pois elevou o tema ao topo da agenda do Ministério 

da Educação, que coordenou e financiou o programa. A implementação do Programa foi 

considerada pelos especialistas e apontada em diferentes estudos como a fase mais delicada. 

Observou-se uma falta de amarração institucional entre os entes envolvidos no planejamento e 

execução, que acrescida às peculiaridades de cada região onde foi recebida teve baixa 

efetividade. 

A análise do Programa permite oferecer sugestões para a formulação de política de formação 

de diretores de escola em nível nacional. A primeira delas é construir mecanismos de 

responsabilização tanto das entidades participantes quanto para os cursistas, de forma garantir 

que os participantes que se inscrevem no curso tenham o compromisso de concluí-lo. A 

ausência de contrapartidas e de compromisso com a conclusão do programa pode explicar a 

elevada evasão e consequente desperdício do recurso público.   

Essa medida tem como objetivo diminuir a evasão e aumentar a taxa de conclusão nos 

programas oferecidos pelo MEC de forma que você tenha maior efetividade nos programas 

oferecidos e maior aproveitamento dos recursos investidos. Conforme demonstrado nos 

números da análise do Programa Escola de Gestores, o investimento realizado foi inversamente 

proporcional a taxa de aproveitamento dos cursistas. 

Esta pesquisa apresentou evidências que podem contribuir para aumentar a efetividade das 

políticas públicas para formação de diretores de escolas, a saber: a integração entre os entes 

envolvidos tanto no planejamento quanto na execução da política pública, a responsabilização 

dos profissionais que participam de cursos ou outras iniciativas oferecidas no âmbito de um 

política, seja qual for o papel de participação (reforçando a importância de que seja dada 

continuidade quando se assume uma responsabilidade na oferta pública), a necessidade de se 

levar em consideração peculiaridades de cada região onde se implantará a política pública. Em 
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diversos momentos o que se percebe também na fala dos entrevistados e pelas informações 

coletadas na pesquisa é que a questão da formação do diretor de escola é precedida por outra 

questão fundamental que trata da seleção do profissional para o cargo do diretor. Embora não 

seja o foco deste trabalho, é importante ressaltar que a seleção dos diretores para assumirem o 

cargo tem influência posterior na questão a formação. 

Este trabalho buscou contribuir para a compreensão da política de formação de diretores de 

escolas no Brasil a partir de uma análise do ciclo de vida da política pública proporcionando 

uma visão mais global da política. É importante notar que houve variações no desempenho dos 

programas entre estado e entre universidades. Compreender as razões do sucesso da 

implementação em alguns contextos nacionais e outros poderá contribuir para o desenho de 

novos modelos para formulação de políticas de desenvolvimento de gestores escolares. 

De maneira geral, o que se conclui é que as políticas incentivadas pelo Ministério da Educação 

são capazes de produzir resultados efetivos, embora não tenha sido capaz, neste caso, de 

produzir resultados em escala. Como observação, baseado no modelo de análise do ciclo de 

políticas públicas o que se percebeu é que houve falha no processo de acompanhamento e 

análise da política que permitisse fazer os ajustes cabíveis enquanto ainda se tinham cursos em 

andamento. 
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Anexo I – Questionário da entrevista semi-estruturada 

Questionário semi-estruturado 

Identificação do entrevistado 

Nome: 

Idade: 

Grau de instrução: 

Profissão/cargo: 

Empresa/Instituição: 

Vivência em educação pública: 

Tempo em que trabalha na área de Educação: 

Tempo em que trabalha no setor público: 

Incialmente você poderia me contar como você se envolveu com o Projeto Escola de Gestores? 

Como foi sua experiência com o programa?  

De maneira geral, como você avalia o Escola de Gestores? Como que você vê a implementação de 

um programa como esse no Brasil? 

Políticas Públicas para formação de gestores escolares 

Inicialmente, gostaria que você fizesse uma breve introdução sobre a sua percepção sobre as 

políticas públicas brasileiras que tratam da formação dos diretores escolares. Como você considera 

a implementação dessas políticas nacionais dentro do contexto educacional brasileiro?  

Você pode descrever como você, profissionalmente, está inserido no contexto das políticas públicas 

de formação de diretores escolares e como você é impactado por elas no dia-a-dia de trabalho? 

Como você avalia a criação e a implementação das políticas públicas educacionais no Brasil? 

Como você percebe os resultados das políticas de formação de diretores no Brasil? 

Em comparação com outros países, como você avalia a formação de gestores educacionais no 

Brasil? 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica 

 

Identificação do Problema 

No documento do MEC/SEB de 2007, que trata da criação do PNEGED, mostrou-se que cerca de 

30% dos gestores escolares não tinham curso superior, no entanto, criou-se uma política de 

abrangência nacional, com características de curso de especialização baseado nos baixos resultados 

do IDEB (onde seriam priorizados gestores de instituições com baixo desempenho no indicador). 

Foi feita uma análise da formação dos gestores nessas escolas onde o IDEB foi menor (ou seja, foi 
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feita análise de correlação entre as escolas de baixo desempenho com a formação de seus 

diretores?)? De fato, uma política cujo principal viés era um curso de pós-graduação foi 

implementada pensando nesses indicadores? 

Como foi feita a distribuição de recursos por parte do MEC entre os estados e ao longo dos anos? 

Percebe-se que houve uma grande variação entre recursos recebidos em cada estado. Essa 

distribuição está relacionada exclusivamente ao número de vagas ofertadas? Quem define a 

quantidade de vagas a serem liberadas? 

Qual é o procedimento, para a definição dos estados participantes? Por exemplo no caso do ano 

2007, ano com o maior número de estados participantes, o total de custeio previsto foi em torno de 

1,5 milhão. Já em 2009, com apenas dois estados a menos participando o custo foi de quase 4,5 

milhão. Como é feita essa análise e distribuição em termos de quantidade de estados e de verba? 

2007 – 5800 vagas pactuadas 

2009 – 6990 vagas pactuadas 

Você enquanto representante de uma IES (ou MEC ou Diretor) percebe os erros e acertos desde a 

identificação do Problema até a implantação da PP? E hoje como você vê o futuro de políticas dessa 

amplitude? 

 

Implementação da Política Pública 

 

Como foi feita a articulação do Governo do Estado (SEEDUC) para englobar os níveis municipais, 

estaduais e federais? No RJ houve aderência em todas as esferas? Tem informações abertas de como 

foi a distribuição ente diretores estaduais e municipais? 

Na implementação da Política, foi levado em consideração possíveis divergências políticas? Como 

o programa sofreu influencias das questões político-partidárias em alguns estados? Por exemplo, 

Conti e Lima (2015) citam que nos primeiros dois anos do programa, em MG e SP somente as 

escolas municipais participaram, ficando de fora os gestores das escolas estaduais por conta de 

serem partidos de oposição ao governo. Como isso ocorreu no RJ? Quais medidas foram adotadas 

para que o PNEGEB não fosse somente uma política de governo? 

Quando se identificou a necessidade de construir uma política de abrangência nacional para a 

formação de gestores escolares, através de um curso de especialização foi considerado a 

regionalização do país? Foram consideradas também os diferentes níveis de instrução dos diferentes 

gestores escolares? 

Em 2007, o MEC estabeleceu a meta de 24200 gestores atingidos, tendo esse número sido alterado 

em 2009 pelas diretrizes do programa para 35000 gestores. Porque dois anos depois de definir a 

meta o MEC aumentou o objetivo de alcance, sendo que em 2009 já era possível perceber que a 

meta estava distante de ser alcançada? (2007 a 2009 – 10786 gestores aprovados). Houve algum 

erro no acompanhamento e na avaliação da Política? Ou houve uma reformulação na política que 

permitiria aumentar esse alcance? 

 

Avaliação da Política Pública 
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Como que a SEEDUC faz o acompanhamento da PP e dos gestores atingidos? 

Uma análise mais específica para o estado do Rio de Janeiro, chama atenção, pois o estado ao longo 

dos dez anos, ofertou o curso somente em 2007, 2009 e 2014 em três instituições de ensino diferentes 

e foi o segundo estado com menor percentual de aproveitamento no programa. O que isso quer 

dizer? Porque três universidades ofertando o curso não conseguiram atingir um melhor percentual 

de aproveitamento? 

Quando se faz uma análise entre as três instituições federais do estado do RJ que ofertaram o curso 

de especialização em gestão escolar, percebe-se que todas elas apresentaram um % abaixo de 60% 

no atingimento da meta. O que se pode analisar desses resultados?  

O que é feito com a diferença de valor no final entre o recurso previsto e o recurso executado? Por 

exemplo: o valor previsto a partir do ano de 2010 para frente foi maior que o valor executado. Esse 

valor fica para a instituição? Como o MEC avalia a “perda” desse valor? 

Como foi feito o acompanhamento da Política por parte do MEC e da SEB ao longo dos anos de 

execução do PNEGEB? Foi possível realizar uma avaliação ao final de cada ano e tratar alternativas 

afim de atingir os objetivos inicialmente propostos? 

Conti e Lima (2015) citam que no início eram repassados os recursos totais, destinados ao custeio e 

pagamento de pessoal. Os recursos iam para a Fundação de Apoio Institucional e esta os gerenciava, 

via contrato de prestação de serviços firmado com a UFSCar (no caso de SP). Depois, os recursos 

destinados ao pagamento de pessoal foram centralizados num órgão do governo denominado Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; apenas o pessoal administrativo permaneceu 

sendo contratado pela FAI – duas ou três pessoas. Tais mudanças tiveram efeito bastante positivo, 

aliviando o esforço gerencial do coordenador do curso. Como isso influencia a coordenação do curso 

e a gestão do programa? Como que essa política pública sofreu com interferências e se relacionou 

por exemplo sendo tratada como políticas de governo ao invés de ter sido tratada como uma política 

de estado? 

Na pesquisa aplicada pela SEB e MEC aos cursistas em 2014 avaliou a satisfação em relação a 

alguns aspectos do curso, como conteúdo e relevância para o trabalho. Nessa pesquisa, os resultados 

mostraram em sua maioria alto grau de satisfação. O que poderia explicar então a divergência entre 

o alto grau de satisfação com o curso ao mesmo tempo que se percebe grande quantidade de evasão 

e alunos reprovados? 

Na análise dos resultados do Programa, pode-se perceber que a evolução da política não apresentou 

uma sequência lógica de evolução, alternando entre número de vagas ofertadas ao longo dos anos, 

valor por aluno, meta de formação. Essa falta de convergência ao longo dos anos é prevista numa 

PP de cunho nacional? 

 

Extinção 

 

Em relação a continuidade da PP, o que pode justificar o fato de nenhum estado ter ofertado o curso 

em todos os anos ao longo da política? Os órgãos da área de educação entendem que a PP ofereceu 

resultados e deve caminhar para a extinção? 
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O que se espera de uma política pública é que ela seja extinta em algum momento, quando se percebe 

que seus objetivos foram atingidos. Qual sua percepção em relação ao Programa Nacional Escola 

de Gestores da Educação Básica? Você acredita que ela tem perdido forças por se tratar de um 

alcance satisfatório em relação ao que foi proposto ou trata-se de um insucesso da PP? 

Como você espera que fique o futuro da formação de gestores escolares no Brasil? Qual a tendência 

para esse tipo de formação no País? Tende a ser direcionada para uma maior autonomia dos estados 

em relação a formulação dos seus próprios programas? 

Porque foi criada uma segunda iniciativa nacional para a formação dos gestores escolares no Brasil, 

o PNFCDE sendo que ainda estava em vigor o PNEGEB? Qual o objetivo da segunda iniciativa? 

Qual a relação entre elas? 

 

 

 

 

 


