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GERAL

A disciplina tem como objetivo habilitar a/o aluna/o a realizar uma avaliação crítica sobre os desafios para a
construção de políticas públicas no Brasil contemporâneo, com ênfase nas interfaces entre Estado, economia,
planejamento e orçamento.

ESPECÍFICOS

Interpretar criticamente as relações entre o ciclo da Nova República e as políticas públicas;
Analisar concretamente os arranjos institucionais que têm servido como suporte para a implementação de políticas
públicas;
Avaliar o conflito distributivo na construção das políticas públicas, com atenção destacada às questões do
planejamento e do orçamento.
Avaliar, de forma aplicada, a implementação de algumas políticas públicas temáticas e setoriais.

A Constituição de 1988 foi responsável por criar alguns marcos jurídicos e políticos fundamentais para a
implementação de políticas públicas no Brasil. Desde então uma série de desafios tem permeado as bases
institucionais, financeiras e de proteção social necessárias para a construção de um “Estado Social” no país. A
disciplina contextualiza as marchas e contramarchas desse processo para que se possa debruçar sobre os desafios
contemporâneos para a implementação de políticas públicas e sobre a dimensão aplicada da conformação do ciclo
das políticas públicas. Consideram-se destacadamente os instrumentos de financiamento, planejamento,
monitoramento e avaliação de políticas públicas à luz da distribuição de responsabilidades entre os entes

federativos, com ênfase no debate sobre Estado, planejamento e orçamento.



● A construção do estado de bem-estar social à brasileira e a Constituição de 1988
● Traços estruturais das políticas econômicas e sociais no Brasil
● Social-desenvolvimentismo e políticas sociais

● Instrumentos de financiamento e de planejamento de políticas públicas
● Análise aplicada de políticas públicas setoriais
● Neoliberalismo e políticas sociais
● Política e economia das finanças públicas
● Estado, planejamento e orçamento

● Arranjos institucionais e concertação de classes na construção das políticas públicas

A disciplina será ministrada com base em aulas dialogadas e expositivas, com indicação prévia de leituras obrigatória
e complementar. Os materiais de aula buscarão articular interpretações teóricas e análises concretas de casos e
dados relacionados às políticas públicas.

(i) entrega de um ensaio individual sobre os avanços e recuos para a construção do Estado de bem-estar
social e das políticas públicas no Brasil;

(ii) apresentação de seminário em grupo que demonstre a capacidade de análise aplicada, de verificação
de dados e de utilização de instrumentos concretos de implementação de políticas públicas. As/os
alunas/os deverão selecionar uma política pública e apresentar o processo de construção,
planejamento e distribuição orçamentária de tal política.

(iii) debate em sala sobre as políticas públicas ofertadas em programas de governo: grupos de alunas/os
selecionarão previamente programas de governo (candidaturas nacionais e estaduais) para expor
criticamente os conteúdos de política pública destes programas

O ensaio individual e o seminário em grupo valerão, cada, até 5,0 pontos na nota final, que, somadas, comporão a

nota 10,0. Serão avaliadas tanto as leituras sugeridas quanto a análise de dados e casos concretos. A participação
substantiva no debate em sala sobre políticas públicas em programas de governo valerá um ponto extra.

BÁSICA
FAGNANI, Eduardo. Política social no Brasil (1964-2002): entre a cidadania e a caridade. Tese de Doutoramento.
IE/Unicamp, 2005.
HEIDEMANN, Francisco; SALM, José Francisco. Políticas públicas e desenvolvimento: bases
epistemológicas e modelos de análise. Brasília: Editora UnB, 2014.
OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Economia e política das finanças públicas no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2012.

COMPLEMENTAR



AURELIANO, Liana e DRAIBE, Sonia. A especificidade do welfare state brasileiro. In: Economia e desenvolvimento,
Reflexões sobre a natureza do bem-estar. Brasília: CEPAL,1989.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
CALIXTRE, André; FAGNANI, Eduardo. As política social nos limites do experimento desenvolvimentista. In: CARNEIRO,
Ricardo (org). Para além da política econômica. São Paulo: IE/Unicamp, 2018.
CARDOSO JR., Celso. Estado, planejamento, gestão e desenvolvimento: balanço da experiência brasileira e desafios
no sec. XXI. Cepal: Ilpes, 2014.
DRAIBE, Sonia. As políticas sociais e o neoliberalismo – reflexões suscitadas pelas experiências latino- americanas.
Revista da USP, São Paulo, n. 17, 1993.

DE REFERÊNCIA

ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalização: o dilema institucional brasileiro. Dados Revista de Ciências
Sociais, vol. 31, nº1, 1988.
KERSTENETZKY, Celia. O Estado de bem-estar social como ator do desenvolvimento. DADOS Revista de
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 58, no 3, 2015, pp. 581 a 615.
LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil: presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório. In: Revista
Novos Estudos, nº 76, 2006.
MELO, Marcos André. Estado, governo e políticas públicas. In: Miceli, Sérgio (org). O quer ler na ciência social
brasileira: ciência política (volume 3). Brasília: Editora Sumaré, 1999.
NOBRE, Marcos. Indeterminação e estabilidade: os 20 anos da Constituição Federal e a pesquisa em direito. In:
Revista Novos Estudo Cebrap, nº82, nov. 2008.
NOZAKI, William. Estado e desenvolvimento no Brasil: estrutura de poder, dinâmica política e instabilidade
institucional. In: LEITE, Marcos Vinicius Chiliatto (org). Alternativas para o desenvolvimento brasileiro.
Santiago: CEPAL, 2019.
PINTO, Eduardo Costa. A guerra de todos contra todos. Textos para discussão IE/UFRJ, nº 13, 2019. SOUZA, Celina.
Políticas públicas: uma revisão da literatura. Revista Sociologias, nº16, Porto Alegre, jul./dez. 2006.

12/08 AULA 1 - Apresentação do Programa

19/08 AULA 2 - Ciência política e políticas públicas: modelos teóricos

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Revista Sociologias, nº16, Porto
Alegre, jul./dez. 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16.pdf>

26/08 AULA 3 - Ciência política e políticas públicas: análises brasileiras

MELO, Marcos André. Estado, governo e políticas públicas. In: MICELI, Sérgio (org). O quer ler
na ciência social brasileira: ciência política (volume 3). Brasília, Editora Sumaré, 1999.
Disponível em: <
http://anpocs.org/index.php/o-que-ler-1970-1995/volume-iii-ciencia-plitica/648-esta
do-governo-e-poiticas-publicas/file>

02/09 AULA 4 - Estado social no capitalismo desenvolvido

http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16.pdf
http://anpocs.org/index.php/o-que-ler-1970-1995/volume-iii-ciencia-plitica/648-estado-governo-e-poiticas-publicas/file
http://anpocs.org/index.php/o-que-ler-1970-1995/volume-iii-ciencia-plitica/648-estado-governo-e-poiticas-publicas/file


KERSTENETZKY, Celia. O Estado de bem-estar social como ator do desenvolvimento. DADOS
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 58, no 3, 2015, pp. 581 a 615. Disponível em:
<
https://www.scielo.br/pdf/dados/v58n3/0011-5258-dados-58-3-0581.pdf>

09/09 AULA 5 – Estado social no capitalismo brasileiro

ATIVIDADE REMOTA – fichamento da leitura obrigatória e entrega via AVA

Leitura obrigatória:
Aureliano, Liana; Draibe, Sonia. A especificidade do Welfare State brasileiro. In: Economia e
desenvolvimento, Reflexões sobre a natureza do bem-estar, Brasília, CEPAL,1989. Disponível
em:
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/29505/S8900183_pt.pdf?seq
uence=1&isAlowed=y>

Leitura complementar:
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2002.

16/09 AULA 6 - Políticas públicas e proteção social
Paiva, Luis Henrique; Falcão, Tiago; Bartholo, Letícia. "Do Bolsa Família ao Brasil Sem Miséria:
um resumo do percurso brasileiro recente na busca da superação da pobreza extrema". In:
Campello, Tereza; Neri, Marcelo Côrtes (Org.). Programa Bolsa Família: uma década de
inclusão e cidadania. Brasília: Ipea, 2013.
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_bolsafamilia_10anos.p
df

Leitura complementar:
REQUENA, Carolina; SIMONI, Sergio; FLORES, Paulo. “Como a Renda Básica de Bolsonaro
coloca o Bolsa Família na berlinda” NEXO Jornal, 13 de junho de 2020.
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Como-a-Renda-B%C3%A1sica-de-Bolson
aro-coloca-o-Bolsa-Fam%C3%ADlia-na-berlinda

23/9 AULA 7 – Semana de Orientação

Entrega do Ensaio Individual via AVA

30/09 AULA 8 - Políticas públicas e eleições – Debate em sala sobre programas de governo

07/10 AULA 9 - Constituição de 1988 e políticas públicas
Leitura obrigatória:
FAGNANI, Eduardo. Política social no Brasil (1964-2002): entre a cidadania e a caridade. Tese
de Doutoramento. IE/Unicamp, 2005. Disponível em: <
http://www.democraciapopular.org.br/storage/app/media/biblioteca/2015/Cesit%20
-%20Ciclo%20de%20debates/texto-02-prof-eduardo-fagnani-politica-social-no-brasil-
1964-2002-entre-a-cidadania-e-a-caridade.pdf>

Leitura complementar:
NOBRE, Marcos. Indeterminação e estabilidade: os 20 anos da Constituição Federal e a
pesquisa em direito. In: Revista Novos Estudo Cebrap, nº82, nov. 2008. Disponível em: <
https://www.scielo.br/pdf/nec/n82/05.pdf>

https://www.scielo.br/pdf/dados/v58n3/0011-5258-dados-58-3-0581.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/29505/S8900183_pt.pdf?sequence=1&isAlowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/29505/S8900183_pt.pdf?sequence=1&isAlowed=y
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_bolsafamilia_10anos.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_bolsafamilia_10anos.pdf
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Como-a-Renda-B%C3%A1sica-de-Bolsonaro-coloca-o-Bolsa-Fam%C3%ADlia-na-berlinda
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Como-a-Renda-B%C3%A1sica-de-Bolsonaro-coloca-o-Bolsa-Fam%C3%ADlia-na-berlinda
http://www.democraciapopular.org.br/storage/app/media/biblioteca/2015/Cesit%20-%20Ciclo%20de%20debates/texto-02-prof-eduardo-fagnani-politica-social-no-brasil-1964-2002-entre-a-cidadania-e-a-caridade.pdf
http://www.democraciapopular.org.br/storage/app/media/biblioteca/2015/Cesit%20-%20Ciclo%20de%20debates/texto-02-prof-eduardo-fagnani-politica-social-no-brasil-1964-2002-entre-a-cidadania-e-a-caridade.pdf
http://www.democraciapopular.org.br/storage/app/media/biblioteca/2015/Cesit%20-%20Ciclo%20de%20debates/texto-02-prof-eduardo-fagnani-politica-social-no-brasil-1964-2002-entre-a-cidadania-e-a-caridade.pdf
https://www.scielo.br/pdf/nec/n82/05.pdf


14/10 AULA 10 - Presidencialismo de coalizão e políticas públicas
Leitura obrigatória:
ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalização: o dilema institucional brasileiro. In:
Dados Revista de Ciências Sociais, vol. 31, nº1, 1988. Disponível em: <
https://politica3unifesp.files.wordpress.com/2013/01/74783229-presidencialismo-de
-coalizao-sergio-abranches.pdf>

Leitura complementar:
LIMONGI, Fernando. A democracia no Brasil: presidencialismo, coalizão partidária e processo
decisório. In: Revista Novos Estudos, nº 76, 2006. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/nec/n76/02.pdf>

21/10 AULA 11 – Seminário sobre política pública (avaliação 2)

28/10 AULA 12 - Projetos de desenvolvimento e políticas públicas
Leituras obrigatória:
DRAIBE, S. As políticas sociais e o neoliberalismo – reflexões suscitadas pelas experiências
latino-americanas. Revista da USP, São Paulo, n. 17, 1993. Disponível em: <
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25959/27690>

04/11 AULA 13 – Seminário sobre política pública (avaliação 2)

11/11 AULA 14 – O ciclo de planejamento e o processo decisório
CARDOSO JR., Celso. Estado, planejamento, gestão e desenvolvimento: balanço da experiência
brasileira e desafios no sec. XXI. Cepal: Ilpes, 2014. Disponível em: <
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4182385/mod_resource/content/1/planeja
mento_cepal.pdf>

18/11 AULA 15 - Seminário de Pesquisa e Extensão FESPSP

25/11 AULA 16 – Orçamento público, despesas e dívidas
OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Economia e política das finanças públicas no Brasil. São Paulo:

Hucitec, 2012. CAPÍTULOS 3 e 4 – a turma será dividida em dois grupos de leitura e relatoria;

cada grupo lerá e relatará um dos dois capítulos em sala

02/12 AULA 17 – Considerações sobre o estado da arte e futuros possíveis para as políticas públicas

no Brasil

Debate em sala a partir das temáticas e casos percorridos na disciplina

09/12 AULA 18 - Prova Substitutiva

A demanda por provas substitutivas só será aceita nos casos estritamente previstos pela
instituição e não deve ser utilizada como forma de adiar a entrega das avaliações.

16/12 Exame

Os exames serão aplicados aos alunos que não conseguirem atingir a média 6,0 no conjunto
das avaliações.

Versão de agosto de 2022

https://politica3unifesp.files.wordpress.com/2013/01/74783229-presidencialismo-de-coalizao-sergio-abranches.pdf
https://politica3unifesp.files.wordpress.com/2013/01/74783229-presidencialismo-de-coalizao-sergio-abranches.pdf
http://www.scielo.br/pdf/nec/n76/02.pdf
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25959/27690
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4182385/mod_resource/content/1/planejamento_cepal.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4182385/mod_resource/content/1/planejamento_cepal.pdf

