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Introdução às Políticas Públicas (4-0-4) 

•  Objetivo: capacitar os alunos a entender os principais 

elementos do processo de formulação, implementação e 

avaliação de políticas públicas, trazendo para a análise as 

vertentes políticas, econômicas e sociais envolvidas nessa 

dinâmica. 

 

• Programa: O que é política pública; Formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas; Teorias das 

políticas públicas; Incrementalismo x Reformas; Atores e 

interesses políticos, sociais e econômicos envolvidos nas 

políticas públicas; O papel da burocracia e da administração. 
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Aula Data Temas Leituras obrigatórias 

1 27/05 

Apresentação do curso 
- Conceitos básicos sobre políticas públicas 
- O estudo de teorias 

2 03/06 

Teorias de políticas públicas:  
- Visão geral 
- Ciclo de políticas publicas 
- O modelo de lata de lixo: visão alternativa do processo de políticas públicas 
- Tipologias de políticas públicas 

Frey, 2000; Souza, 2006; Dye, 
2005 

3 10/06 

Agenda:  
- Definição, janelas de oportunidade e equilíbrio interrompido 
- Alternativas e decisões 

4 17/06 

Como se faz uma política pública? 
- O incrementalismo e suas críticas 
- Outras visões do processo de formulação 

5 24/06 

Implementação 
- A burocracia e seu papel nas políticas públicas 

6 01/07 

Implementação:  A burocracia do nível da rua 
  
Prova parcial 

7 08/07 

Subsistemas de políticas e os atores 
- Grupos de interesse 
- Arenas de poder 
- Sistemas e subsistemas de políticas 
- Grupos e atores sociais 

8 15/07 A visão institucionalista e a escolha racional das políticas públicas 

9 22/07 

Accountability e controle de políticas públicas 
Participação nas políticas públicas 
O papel da avaliação 

10 29/07 Apresentação dos grupos: políticas públicas estudadas 

11 05/08 
Políticas públicas no Brasil: CF88 e questões federativas; políticas sociais; questões sobre infra-
estrutura, política industrial e desenvolvimento 

12 12/08 

Entrega de trabalhos 
Avaliação do curso 
Prova reposição 

  

  19/08 Exame   



Avaliação do curso 

• Serão atribuídos três conceitos aos alunos 
► Participação e atividades em sala: (peso de 20% do conceito final) 

► Prova parcial (peso de 40% do conceito final) 

► Trabalho em grupo + apresentação (peso de 40% do conceito final) 

 

• Prova de recuperação para os alunos com conceito final D ou F e reposição 
para quem perdeu a prova. 

 

• Forma de avaliação: por conceitos, podendo ter indicativos “+” ou “-”. 

 

• Trabalho: análise-proposta de uma política pública 
► Agenda 

► Janela de oportunidade 

► processo de definição da política 

► Implementação 

► Atores 

► Avaliação 

► Processos de participação 
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Estudo de teorias e modelos 

• Teoria: formulação que traça relações causais ou princípios 

básicos de determinado fenômenos; gerar predições; ser passível 

de testes empíricos; organizar a compreensão do fenômeno e de 

suas causas 

• Modelo: representação da realidade que delineia certos aspectos 

do mundo real como relevantes para o fenômeno sob investigação, 

explicitando relações entre os diversos aspectos do fenômeno e 

permitindo a formulação de proposições empiricamente testáveis; 

analogias para clarificar a compreensão de fenômenos complexos 

 

• Usos das teorias e modelos: 

► Análise 

► Proposição-formulação 

► Predição  
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Características do campo de políticas públicas (Laswell, 1951) 

• Interdisciplinar 

 

• Empírico 

 

• Complexidade teórica 

 

• Aplicado 

 

• Normativo 

 

• Megapolíticas 

6 



Desenvolvimento de modelos teóricos 

• Preocupação metodológica – várias disciplinas 

 

• Abordagem sistemática e empírica do assunto 

► Novas formas/abordagens de análise, nem sempre teorias 
amadurecidas 

 

• Complexidade dos processos sociais inter-relacionados 

 

• Dimensões diversas 

► Processo 

► Conteúdo 

► Atores 

► Resultados 
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Critérios de avaliação de uma teoria 

• Validade: representação acurada da realidade 

• Parcimônia: complexidade+inclusividade X simplicidade+clareza 

• Testabilidade 

• Organização/compreensão: estruturar conhecimento e 

entendimento 

• Heurística: método de aproximação sucessiva da realidade 

• Explicações causais 

• Poder de predição 

• Relevância/utilidade 

• Poder explanatório e generalização 

• Confiabilidade: replicável, mesmo que nem sempre seja possível 

• Honestidade intelectual 
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Pensando teoricamente 

• Evitar avaliar normativamente uma teoria: pode haver boas 

teorias sobre fenômenos repulsivos. 

 

• Teoria explica, não prescreve. 

 

• Teoria é meio ou fim? 

 

• Necessidade de definir termos, conceitos e objetos com 

clareza. 

 

• Risco de politização: tentar escapar de forças normativas e 

ideológicas. 
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Conceitos de política 

 

• Polity – Sistema político: congresso, sistema de governo, 

instituições... 

 

 

• Politics – Jogo político: partidos, eleições, interesses... 

 

 

• Policy – Políticas públicas: intervenções/omissões 

destinadas a mudar ou restabelecer o equilíbrio social... 

 

10 



11 

O que são políticas 

públicas? 



O que são políticas públicas? 

• Não existe uma definição única sobre o que seja política pública.  

► soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de 
delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos.  

► “o que o governo escolhe fazer ou não fazer” (Dye, 1972). 

► “Conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de 
atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios 
necessários para alcançá-los, dentro de uma situação específica em que o 
alvo dessas decisões estaria, em princípio, ao alcance desses atores” (Jenkins, 
1978).  

 

• Sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, 
preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a 
realidade de um ou mais setores da vida social, por meio da 
definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação de 
recursos necessários. 
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Características das políticas públicas 

• Processo técnico-político 

 

• Refletem normas, valores e crenças 

 

• Elementos básicos: 

► Público(s) alvo(s) definidos 

► Definição de metas, objetivos, uma situação desejada 

► Medidas concretas e estratégias de intervenção (ou omissão) no 

funcionamento da sociedade 

► Alocação de recursos 
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Analisando políticas públicas 

• Decisões e análises sobre política pública implicam responder às 
seguintes questões:  
► Quem ganha o quê? 

►  Por quê? 

► Que diferença faz? 

 

• Visões e abordagens para o estudo de políticas públicas 
► Direito – sistema legal 

► Ciência política – jogo político 

► Administração – “técnica”, planejamento 

 

• Complicações: 
► Os papéis de cada ator, político ou social, não são claros nem evidentes; 

► O processo não é linear; 

► O contexto é fundamental; 

► Depende da trajetória, do que já foi feito antes 

► Os interesses podem se combinar de formas complexas. 

► As políticas públicas podem ocorrer em diversos níveis 
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Políticas públicas envolvem 
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Atores 

Políticos 
Burocracia 
Grupos (econômicos, sociais...) 
Cidadãos difusos; opinião pública... 

Conteúdo 
Demandas 
Interesses 
Idéias, crenças, valores 

Instituições 
Leis 
Processos 
Organizações 

Conhecimento 
Causalidade 
Incertezas; conhecimento limitado 



Textos para próxima aula (03/06/2015) 

• Obrigatória: 

► FREY, K. 2000. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões 
referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. 
Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n.21, p. 211-259, jun. 2000 

 

• Complementar: 

► SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, 
Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45 

► DYE, T. R. (2005). Mapeamento dos modelos de análise de políticas 
públicas. In Heidemann, F. G.; Salm, J. F. (2010). Políticas Públicas e 
Desenvolvimento. Brasília: Editora UnB 

 

• Material disponível no blog: 
https://perguntasaopo.wordpress.com/ipp/ 
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