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Por que as políticas públicas falham? 

• Uma das explicações possíveis: porque implementação não 

acontece como deveria. 

► Objetivos não são claros 

► Muitos atores envolvidos na implementação 

► Dificuldade de diferir prioridades e perspectivas dados os muitos 

valores organizacionais 

► Relativa autonomia entre as agências da implementação 

 

• O que é falhar em um contexto complexo e cheio de incertezas? 
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Perspectivas analíticas da implementação: bottom-up 

• Associado a uma visão da Ação e Negociação: lógica weberiana 
não é suficiente 

 

• Micro política do comportamento intra e interorganizacional 

 

• Modelos que enfatizam ou a construção de consensos (como se 
dá) ou o conflito no exercício de poder 

 

• Compreender a implementação de baixo para cima, considerando 
o que de fato é feito 

 

• Ênfase em fatores contextuais que afetam implementação 

 

• Ênfase nos efeitos inesperados das políticas 
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Implementação: administração, política, experimental, simbólica 

• Implementação administrativa 
► É a mais burocrática, hierárquica. 

Implementação como máquina.  

► Cria mecanismos para corrigir os 
apoios (como normativos, 
coercitivos e de remuneração) 

► Os problemas são apenas 
técnicos 

► Resultados são determinados 
pelos recursos disponíveis 

 

• Implementação política 
► Atores tem objetivos definidos, 

mas são incompatíveis entre si.  

► Resultados da implementação são 
decididos pelo poder (pode ser 
coalizão por coerção ou 
remuneração).  

 

 

 

• Implementação experimental 
► Os resultados dependem dos 

recursos e atores presentes no 
ambiente. 

► Condições contextuais dominam  

► O programa implementado é 
diferente do desenhado. 

► Aprendizagem, experimentação, 
ambiguidade como oportunidade 

 

• Implementação simbólica 
► Ambigüidade leva a diferentes 

interpretações. 

► Há menos variação que na 
experimental, mas ela existe.  

► Há barganhas e coerções – força 
das coalizões no micronível da 
implementação.  
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Desafios na pesquisa sobre implementação 

• Separar implementação dos resultados? Como? 

 

• Como estudar discricionariedade da burocracia? 

 

• Como comparar resultados esperados x alcançados em políticas cujos 

objetivos sejam genéricos? 

 

• Como ponderar entre desvio de objetivos e imposições de 

contingências? 



Burocratas de Nível de Rua 

• São funcionários que trabalham diretamente no contato com os 

usuários dos serviços públicos 

► Ex: policiais, professores, profissionais de saúde, entre outros. 

► Determinam o acesso do público a direitos e benefícios 

governamentais e é por meio deles que a população consegue acessar 

a administração pública 

 

• São o foco da controvérsia política: 

► Pressionados pelas demandas de serviços para aumentarem a 

efetividade e a responsividade;  

► Pressionados pelos cidadãos para aumentarem eficiência e eficácia.  
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Importância dos burocratas de nível de rua 

• São muitos e ocupam parte considerável da burocracia estatal – o 

que foi fortemente impactado pelo crescimento recente dos 

serviços sociais; 

 

• Muitos recursos públicos são alocados para pagá-los; 

 

• Têm grande influência sobre as pessoas de baixa renda, porque 

servem para garantir que elas tenham acesso aos serviço; 

 

• Estão cada vez mais fortalecidos pelos sindicatos, por meio dos 

quais têm grande poder de barganha. 
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Controvérsias sociais da atuação do  burocratas de nível de rua 

• Usuários chegam aos agentes de rua como pessoas únicas, 

individualizadas, portadoras de diferentes experiências de vida, 

personalidades, expectativas e necessidades.  

 

• BNR são a personificação do Estado 

► Transformam usuários em clientes, identificáveis e alocáveis em alguns 

padrões e categorias sociais 

► Distribuem benefícios e sanções, afetando o bem-estar dos clientes.  

► Estruturam o contexto de interação, determinando quando, com que 

frequência e sob quais circunstâncias e recursos utilizados ocorrerá 

► Ensinam o papel de ser um cliente: procedimentos, forma de 

comportamento, grau de deferência esperada, penalidades possíveis, o que 

esperar dos burocratas e como adquirir informações no sistema. 

► Induzem benefícios psicológicos e sanções que resultam do envolvimento 

com a burocracia ou do acompanhamento do status do cliente.  
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Conflitos na atuação dos burocratas de nível de rua 

• Conflitos entre as metas orientadas aos clientes e as metas com 

foco no social ou coletivo: até que ponto as políticas devem ter 

como olhar os indivíduos e até que ponto devem olhar para as 

questões coletivas ou sociais; 

 

• Conflitos entre as metas orientadas aos clientes e as metas 

organizacionais: BNR devem dar tratamento individual ou devem 

criar processos de rotinização e tratamento coletivo das questões; 

 

• Conflitos entre as metas e as expectativas dos papéis: nascem da 

expectativa do público em relação aos trabalhos, das expectativas 

dos próprios agentes e das expectativas das políticas 
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Discricionariedade 

• Discricionariedade: margem para tomada de decisão dentro da lei 

 

• Existência da discricionariedade X Exercício da discricionariedade 

 

• Exercício da discricionariedade: determinar natureza, qualidade, 

quantidade dos benefícios  e sanções 

 

• Discricionariedade tem várias fontes: 

► Abrangência das regras (genéricas)  

► Ambiguidade das regras  

► Sobreposição e conflito das regras 

► Falta de regras 
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Questões sobre a discricionariedade 

• Fatores que afetam a discricionariedade 

► Organizacionais e institucionais 

o Regras 

o Recursos 

o Incentivos e punições 

o Controle 

► Individuais e relacionais 

o Valores individuais 

o Trajetórias 

o Redes sociais 

 

• Dilemas e dicotomias 

► Legitimidade democrática das decisões 

► Teoria da representação burocrática 

► Mediação : inclusão X assimetria  

► Accountability e controle 
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Estudos sobre atuação da burocracia do nível da rua 

• Pressupostos para estudos: 

► Divisão clássica entre burocracia e política não se aplica 

► Não há divisão entre as fases do ciclo 

► A discricionariedade não é por natureza boa ou má 

 

• Analisar exercício da discricionariedade: 

► Como se exerce 

► O que influencia o exercício 

► Quais os resultados desse exercício de discricionariedade 
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Próxima aula: atores 

• MARQUES, Eduardo Cesar. Redes sociais e poder no Estado 

brasileiro: aprendizados a partir de políticas urbanas. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais,  São Paulo ,  v. 21, n. 60, p. 15-41, 

Fev.  2006. 

 

• Disponível em 

https://perguntasaopo.wordpress.com/disciplinas/ipp/ 
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Portaria prorroga prazo para renovação dos 

contratos do Fies para 20 de julho (O GLOBO 30/06/2015) 
 

SÃO PAULO. O Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) publicou nesta terça-feira portaria que 

prorroga para 20 de julho o prazo para a renovação 

semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, a 

renovação pode ser feita para contratos simplificados e não 

simplificados do primeiro semestre. O mesmo prazo vale 

para a realização de transferência integral de curso ou de 

instituição de ensino, de acordo com a portaria. 

Na semana passada, o Ministério da Educação (MEC) 

anunciou novas regras para o Fies junto com novas vagas 

para o segundo semestre. De acordo com o órgão, serão 

ofertadas 61.500 matrículas, que somadas às do primeiro 

semestre alcançam a quantia de 314 mil, número que 

representa menos da metade do que foi oferecido no ano de 

2014. 

O MEC também informou sobre o aumento na taxa de 

juros do financiamento. Os juros passaram de 3,4% ao ano 

para 6,5%. O ministro da educação, Renato Janine Ribeiro, 

anunciou ainda que haverá prioridades para cursos e regiões 

do país e definição do percentual de financiamento de 

acordo com a renda per capita da família. 

 

Com base na notícia ao lado e no 
que é possível inferir dela, 
responda as seguintes questões, 
justificando seus argumentos. 

 

1. Como se caracterizaria essa 
política pública, segundo a 
tipologia de Lowi? 

2. Considerando o ciclo de 
políticas públicas, qual dos 
estágios estaria mais 
caracterizado? 

3. Analise a situação sob a ótica 
do incrementalismo e, com 
base nas ações noticiadas, 
indique e discuta quais papéis a 
burocracia da área de educação 
pode ter tido no tema. 


