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1. Apresentação
Presidentes, governadores, legisladores, funcionários eleitos e juízes emitem ordens, aprovam leis,
pensam políticas e estabelecem metas a todo tempo. Mas aprovar ou desenhar uma política não garante
que ela seja implementada de maneira eficaz, ou mesmo da maneira pretendida pelo formulador. Isso
porque raramente as pessoas que tomam decisões em políticas públicas são as mesmas que
implementam essas políticas.
A implementação envolve as complexas interações de muitos elementos: traduzir idéias em programas
viáveis; tomar decisões para o desenho e operação do programa; estabelecer comunicação com a
cidadania e os tomadores de decisão afetados; entre outros. Nesse sentido, este curso foi desenvolvido
para analisar e entender o processo de implementação de políticas no setor público. Por meio de um
olhar sobre os diferentes atores envolvidos nesse processo, trataremos de responder a algumas
questões: Em uma sociedade democrática, como efetivamente se passa da formulação de uma política
para sua implementação? e Como se dá esse processo de implementação, na prática?
O curso será conduzido a partir da combinação de breves aulas expositivas e debates em sala de aula
com a intensa participação de todos/as os/as alunos/as. Os debates serão conduzidos, a cada aula, por
um pequeno grupo encarregado. Espera-se também que todos/as os/as alunos/as apresentem sínteses
e inquietudes sobre as leituras do dia, levantando questões para discussão.

2. Objetivos
A implementação de políticas públicas tem sido um campo de estudo negligenciado, apesar de sua
importância para o sucesso ou fracasso das decisões públicas. Este curso foi desenvolvido para que o/a
aluno/a possa analisar e entender as diversas questões envolvidas na implementação de políticas e
programas públicos.

3. Conteúdo
1. Uma aproximação à Implementação a partir da abordagem do Ciclo das Políticas Públicas;
2. Diferentes perspectivas de análise nos estudos de Implementação de Políticas Públicas: as diferentes
gerações/ abordagens “clássicas” e abordagens “modernas”;
3. Abordagens clássicas: Top-down/Bottom-up;
4. Abordagens modernas;
5. A burocracia na Implementação de Políticas Públicas;
6. O papel da burocracia de nível de rua na implementação de Políticas Públicas;
7. Arranjos institucionais e implementação de Políticas Públicas;
8. Capacidades estatais em implementação de Políticas Públicas;

9. Estudos sobre implementação de Políticas Públicas no Brasil.

4. Avaliação
A avaliação do curso será de duas formas. A primeira está baseada na elaboração de um artigo científico
relacionado com as leituras da disciplina (poderá ser um estudo empírico, que se fundamenta nas teorias
apresentadas na disciplina, ou um trabalho teórico, que desenvolve uma proposta conceitual relacionada
a implementação de políticas públicas). A segunda avaliação será realizada a partir da condução da
discussão pelos/as alunos/as (seminário).
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