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RESUMO

Nos últimos anos, os estudos e pesquisas sobre políticas públicas vêm se intensificando
tanto no contexto internacional como no nacional. Há um fortalecimento dos estudos sobre
políticas públicas, há uma cobrança da sociedade e das instituições para que os objetivos
propostos nessas políticas sejam atendidos, e, ainda, existe uma convergência para ampliar
a análise das políticas públicas para além da avaliação dos seus resultados. Nesse sentido,
é preciso compreender as políticas públicas a partir da sua formulação, passando pela
implementação até o processo de avaliação dos seus resultados e possíveis impactos.
Destaca-se que o processo dos resultados e divulgação das intervenções, por meio das
políticas públicas, também fazem parte dos interesses do Estado e da própria sociedade.
Desta forma, esse aspecto não pode ser omitido das pesquisas de campo do conhecimento.
É nesse cenário que a pesquisa se configura e tem como objetivo analisar as políticas
públicas educacionais a partir da sua formulação, implementação e o processo de avaliação
da EPT.
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