
INTRODUÇÃO

A expansão do campo de estudos de políticas públicas no Brasil, especialmente a 
partir dos anos 2000, tem sido reconhecida repetidamente por diversos autores 
(Menicucci e Lotta, 2018; Marques e Souza, 2016; Faria, 2012). O termo políticas 
públicas tem sido citado com maior frequência do que outros termos clássicos dos 
estudos da ciência política, como teoria política, partidos e relações internacionais. 
Só entre 2000 e 2015, foram mais de 350 mil citações (Marques e Souza, 2016). 
Este fenômeno pode ser explicado por diversos fatores, que vão desde a ampliação 
e complexidade da própria atuação do Estado pós-promulgação da Constituição 
Federal de 1988, até o crescimento dos cursos de graduação e pós-graduação do 
denominado campo de públicas,1 contribuindo para o crescimento do número de 
revistas, debates e eventos científicos voltados aos estudos sobre políticas públicas.

Embora seja inegável o crescimento dessa área no Brasil nas últimas décadas, 
não se pode dizer que ele seja homogêneo em termos temáticos. Há uma grande 
variação de temas e focos de estudos da literatura de políticas públicas. Por meio 
da análise dos artigos apresentados nos encontros anuais da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), Menicucci e Lotta 
(2018) demonstram que há uma dinâmica bastante variada nos temas que, de certa 
forma, acompanha as problemáticas enfrentadas pelo Estado em cada período.  
Assim, assuntos como federalismo, participação social, avaliação de políticas públicas 
e análise de mudança institucional, embora tenham dominado numericamente as 
publicações nas últimas três décadas, aparecem com ênfases e graus de importância 
bastante variados nas edições do encontro da Anpocs ao longo do período. 

O mesmo pode ser dito sobre o tema da burocracia, foco central deste livro. 
Como também relatam as autoras, os estudos sobre burocracia têm apresentado 
uma dinâmica interessante no campo de políticas públicas no Brasil ao longo do 
tempo. Até os anos 1980, esse tema tinha centralidade na agenda de estudos que 
visava à compreensão dos processos decisórios do Estado brasileiro, especialmente 
em contextos autoritários. No entanto, no período pós-Constituição de 1988, essa 
questão perde espaço, enquanto outras, como federalismo, participação social e 
relações Executivo-Legislativo, por exemplo, ganham protagonismo. Nesse sentido, 
nota-se um deslocamento da agenda, que antes priorizava um olhar voltado para 
dentro das organizações do Poder Executivo (sobretudo, em nível federal) e passa, 
naquele momento, a se direcionar para a compreensão de sua relação com atores 
sociais, políticos e subnacionais na produção de políticas públicas. 

1. Campo que congrega os cursos de graduação e pós-graduação sob diversas denominações, como Administração 
Pública, Políticas Públicas, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública e Gestão Social. 
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Apenas a partir de meados dos anos 2000 que o tema da burocracia volta a 
ganhar proeminência nas agendas de pesquisa, refletindo um retorno da preocu-
pação quanto às dinâmicas internas do Estado e de seus processos de produção e 
implementação de políticas públicas. Essa nova produção, no entanto, passa a olhar 
não apenas para a burocracia de forma isolada ou insulada, como era característico 
nos anos 1980, mas para a atuação de atores da burocracia em interação com ele-
mentos centrais desse novo período, como a participação social, o controle social, 
ou mesmo a busca por maior eficiência e efetividade. É neste novo contexto de 
problemas e questões empíricas e teóricas que se colocam os estudos sobre buro-
cracia e políticas públicas contemporâneos, que visam compreender, sob diferentes 
enfoques e matrizes teóricas, como o Estado atua, sua relação com outros atores e 
instituições, e o resultado dessa atuação na produção de políticas públicas. 

A partir de então, observa-se uma retomada dos estudos sobre burocracia 
no Brasil em áreas como ciência política, sociologia e administração pública, 
sob variados enfoques: desde análises históricas das estruturas administrativas do  
Estado ao olhar minucioso sobre a atuação de diferentes atores burocráticos  
(escalões, carreiras, funções etc.), passando por investigações das relações entre 
Estado, sociedade, economia, democracia em diferentes áreas temáticas e suas 
repercussões sobre os processos de desenvolvimento do país. Embora se reconheça 
um acúmulo inicial de conhecimento em torno dessas questões, percebe-se ainda 
um potencial para aprofundamento das pesquisas nacionais em torno das complexas 
relações entre Estado, burocracia e políticas públicas no Brasil.

Nesta dupla tarefa que se centra o presente livro: ele busca reconhecer e 
valorizar a produção nacional já consolidada e, ao mesmo tempo, contribuir 
para reflexões e agendas futuras de discussão sobre o tema da burocracia e suas 
múltiplas interfaces com os processos de produção de políticas públicas. Assim, 
este livro pretende dar um panorama consolidado e atualizado acerca dos debates 
correntes sobre a temática, contribuindo para as reflexões sobre o Estado e suas 
ações no Brasil, seja nos campos da pesquisa, da formação ou do assessoramento 
em políticas públicas.

A partir de textos de diferentes autores que vêm se debruçando sobre o tema, 
a obra aborda, por diferentes perspectivas, as principais questões que se interpõem 
à análise das relações entre burocracia e políticas públicas no Brasil. O livro está 
organizado em três partes, que lidam com a complexidade da temática e de sua 
articulação com o Estado e as políticas públicas. 

A primeira parte – Burocracia, Estado e sociedade – apresenta aborda-
gens teórico-conceituais. Além de um resgate histórico dos estudos nacio-
nais e internacionais, traz conceitos importantes para a discussão, como os de  
capacidades estatais, insulamento e governança. Ademais, retoma bases conceituais  
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importantes para a compreensão da atuação da burocracia em contextos demo-
cráticos, bem como os dilemas derivados das aproximações entre burocracia e 
política, e burocracia e movimentos sociais, explorando suas implicações para o 
estudo de políticas públicas na contemporaneidade.

O primeiro capítulo, Burocracia e ordem democrática: desafios contemporâneos e 
a experiência brasileira, de autoria de Fernando Abrucio e Maria Rita Loureiro, que 
analisam as relações históricas entre burocracia e política, questão clássica para a 
ciência política contemporânea, tanto de um ponto de vista teórico como empírico. 
Para tanto, são analisados cinco eixos: i) origens e características do conceito de 
burocracia; ii) teorias clássicas do poder burocrático; iii) relações entre políticos 
e burocratas no mundo contemporâneo; iv) formação da administração pública 
brasileira; e v) funcionamento do sistema político e seus impactos no aparato 
administrativo. Ao final do texto, os autores discutem os principais desafios para 
se compreender – e aperfeiçoar – a relação entre democracia e burocracia, com 
atenção especial para o caso brasileiro. 

O segundo capítulo, Do insulamento burocrático à governança democrática: 
transformações institucionais e a burocracia no Brasil, é de autoria de Pedro Caval-
cante, Gabriela Lotta e Vanessa Elias de Oliveira. Os autores buscam problematizar, 
no contexto contemporâneo, as relações entre burocracia, atores sociais e atores 
privados, questionando as discussões clássicas sobre insulamento burocrático. 
Assim, além de discutirem as características do clássico conceito de insulamento, 
construído e analisado sob regimes autoritários, o estudo demonstra novos arran-
jos de políticas públicas em contexto democrático. Por fim, revisita o conceito de 
insulamento, discutindo quais são as características da atuação dos burocratas em 
contextos de governança democrática. 

O terceiro capítulo, elaborado por Alexandre Gomide, Ana Karine Pereira e 
Raphael Machado, Burocracia e capacidade estatal na pesquisa brasileira, busca con-
tribuir com as discussões sobre o conceito de capacidades estatais e suas implicações 
para as análises da burocracia. Os autores apresentam a construção histórica do 
conceito, suas variações e formas de operacionalização na literatura. Em seguida, 
analisando a literatura brasileira, apontam como o conceito de capacidades estatais 
tem sido aplicado, suas contribuições e potenciais usos para pesquisas futuras. 

O quarto e último capítulo da primeira parte, Movimentos sociais e políticas 
públicas: ideias e experiências na construção de modelos alternativos, é de autoria 
de Luciana Tatagiba, Rebecca Abers e Marcelo Kunrath Silva. Num esforço de 
aproximar a literatura sobre burocracia da literatura sobre movimentos sociais, os 
autores analisam as formas pelas quais o movimento social se insere no processo 
de produção das políticas públicas. A análise empírica é construída a partir de um 
enfoque nos processos de elaboração e na disputa em três diferentes subsistemas 
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ao longo dos últimos trinta anos: habitação, meio ambiente e economia solidária.  
Como resultado, os autores demonstram, em primeiro lugar, que os movimentos 
atuam nos subsistemas a partir da construção de modelos alternativos de políticas 
públicas; em segundo lugar, que a disputa entre modelos de políticas públicas 
implica um conflito entre as próprias instituições; e, por fim, que a forma como 
os movimentos sociais atuam e os resultados que alcançam estão condicionados 
às características do regime, às características dos subsistemas e às características 
dos movimentos sociais. 

A segunda parte – A burocracia e seus estratos – traz contribuições relevantes 
para entender os diferentes tipos e escalões da burocracia (o alto e o médio escalões, 
além da burocracia de nível de rua). Trata-se de um esforço de pensar a burocracia 
a partir de sua segmentação vertical, destacando a maneira como os atores posi-
cionados nos diferentes níveis do aparato estatal se relacionam com os processos 
técnico-políticos, desenvolvendo formas de influência e intervenção diferenciadas 
ao longo itinerário da construção e da operação de políticas públicas. 

No capítulo 5, de Felix Lopez e Sergio Praça, Cargos de confiança e políticas  
públicas no Executivo federal, os autores abordam a interface entre política e burocracia 
de alto escalão no Executivo federal. Partem das dualidades que emergem da literatura 
que discute processo de nomeação de cargos. Em seguida, apresentam o perfil dos 
ocupantes dos cargos, demonstrando o espaço ocupado por carreiras burocráticas 
nas nomeações em diferentes setores, o tempo de permanência e a rotatividade dos 
cargos. Os autores buscam também compreender a relação entre partidos e burocracia, 
analisando as filiações políticas dos nomeados em cargos comissionados. 

O sexto capítulo, Articuladores políticos e dirigentes da burocracia: ministros de 
Estado no Brasil e em perspectiva comparada, de Pedro Cavalcante e Pedro Palotti.  
Os autores esmiúçam os perfis e as trajetórias dos ministros de Estado, a partir de 
uma análise da literatura nacional e internacional sobre o tema. Para tanto, discutem 
os dilemas da formação de governos, processos de recrutamento de ministros de 
Estado e perfil dos ministros no Brasil, somando esforços ao capítulo anterior no 
sentido de compreender a alta burocracia pública do Executivo federal brasileiro.

O capítulo 7 transita para um outro escalão da burocracia: o médio.  
Isto é, a camada intermediária entre os dirigentes do topo e os funcionários da base.  
Elaborado por Roberto Pires, com o título O trabalho na burocracia de médio 
escalão e sua influência sobre as políticas públicas, este capítulo analisa as atividades 
e interações rotineiras dos atores presentes nesse extrato burocrático, buscando 
compreender suas singularidades (principais diferenças em relação aos demais 
extratos) e sua forma peculiar por meio da qual exercem influência no processo 
de produção de políticas públicas. Assim, pretende-se estabelecer a burocracia de 
médio escalão como um profícuo objeto de estudo, tanto teórico quanto empírico, 
em análises sobre a atuação cotidiana do Estado.
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O oitavo capítulo, de Vanessa Elias de Oliveira e Fernando Abrucio, intitu-
lado Burocracia de médio escalão e diretores de escola: um novo olhar sobre o conceito, 
dá continuidade à discussão anterior e busca ampliar a compreensão do papel e o 
efeito da burocracia de médio escalão na produção de políticas públicas. Os autores 
partem, especificamente, do caso da educação, analisando o papel dos diretores de 
escolas nas decisões sobre a gestão escolar, compreendendo que o lugar que cada 
corpo burocrático ocupa na estrutura decisória e de gestão faz diferença para os 
resultados das políticas. A partir de análises empíricas sobre o papel e a atuação 
dos diretores de escolas, os autores trazem importantes contribuições conceituais 
e empíricas para entender o lugar do médio escalão na estrutura decisória. 

O capítulo 9 se debruça sobre outro estrato ou nível da burocracia: a deno-
minada burocracia de nível de rua, composta pelos funcionários que executam os 
serviços públicos na ponta e em contato direto com os cidadãos. Neste capítulo, 
Contribuições dos estudos sobre burocracia de nível de rua, de autoria de Sérgio 
Cavalcante, Gabriela Lotta e Roberto Pires, é apresentada uma retomada da lite-
ratura nacional e internacional sobre o tema. Os autores revisitam os conceitos e 
as proposições clássicas de Michael Lipsky para mostrar como a literatura avançou 
ao incorporar outras dimensões e ao aprofundar em alguns elementos empíricos. 
Por fim, demonstra como essa agenda internacional repercute na agenda nacional 
de estudos sobre burocracia de nível de rua.

O capítulo 10 também se volta a compreender a atuação da burocracia de nível 
de rua na implementação, mas, neste caso, com foco na questão das desigualdades. 
Em Burocracias implementadoras e a (re)produção de desigualdades sociais: perspectivas 
de análise no debate internacional, Roberto Pires, Gabriela Lotta e Roberto Dutra 
revisitam diferentes linhas e abordagens de estudos internacionais, buscando com-
preender como elas relacionam a implementação e a (re)produção de desigualdades. 
Para tanto, observam desde os clássicos da literatura anglo-saxã, passando pela 
sociologia do guichê francesa até a teoria dos sistemas Luhmanniana. Propõem, a 
partir disso, elementos analíticos que podem ser incorporados em futuras pesquisas 
sobre a relação entre implementação e desigualdades no caso brasileiro.

A terceira parte, por fim, – A burocracia e suas áreas de atuação – apresenta 
estudos setoriais que permitem compreender a complexidade e a diversidade 
de atuação da burocracia em diferentes contextos. Trata-se, neste caso, de uma 
perspectiva que segmenta a burocracia de forma horizontal e permite examinar as 
semelhanças ou as particularidades entre as diferentes áreas de atuação ou nichos 
de especialização temática do Estado. Desse modo, complementa ortogonalmente 
a perspectiva exercitada na parte anterior, focada nos diferentes níveis da estrutura 
hierárquica. Além disso, mobiliza as abordagens teórico-conceituais discutidas na 
primeira parte e apresenta análises aplicadas a diferentes setores e áreas de atuação 
da burocracia brasileira.
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Essa terceira parte se inicia com o capítulo de Celina Souza, Federalismo 
e capacidades estatais: o papel do estado-membro na política de assistência social,  
o qual retoma as discussões da parte I ao abordar o tema das capacidades esta-
tais. O trabalho avança no sentido de passar de uma discussão conceitual para a 
aplicação empírica na área de assistência social, em contexto de implementação 
subnacional. O estudo analisa a burocracia e os recursos financeiros da política 
de assistência social executada pelos estados entre 2002 e 2012. Considera, para 
tanto, duas dimensões de capacidade estatal: i) profissionalização e qualidade 
da burocracia;  e ii) recursos financeiros alocados na política. A partir da análise 
dessas dimensões, a autora demonstra que, na política de assistência social, as 
burocracias estaduais e os recursos financeiros dos estados são coadjuvantes dos 
municípios, suprindo, embora apenas parcialmente, as limitações das esferas locais.

O capítulo 12, na sequência, retoma um diálogo direto com a segunda 
parte do livro, pois se detém a analisar o alto escalão da burocracia. Entretanto, 
o faz a partir de uma perspectiva setorial. De autoria de Adriano Codato, Renato  
Perissinoto, Eric Gil Dantas, Paulo Franz Junior e Wellington Nunes e denominado 
A instabilidade da “equipe econômica” do governo brasileiro, o texto busca estimar 
empiricamente a instabilidade dos mandatos de ministros da área econômica e do 
presidente do Banco Central do Brasil (BCB), nas últimas seis décadas. Os autores 
buscam compreender o tempo e os motivos das saídas e fatores que ajudam a explicar 
as chances de demissão de ministros, contribuindo, assim, para a compreensão dos 
processos políticos de permanência e substituição da burocracia na área econômica, 
cujas implicações para as políticas públicas são evidentes.

O capítulo 13 foi elaborado por José Celso Cardoso e Eugênio dos Santos e 
tem como título Planejamento governamental e aparato burocrático no governo federal 
brasileiro: disjuntivas críticas e baixo desempenho. Os autores sistematizam aspectos 
institucionais e comportamentais da burocracia de planejamento do Executivo 
federal com vistas a: i) ampliar a compreensão das relações que envolvem política 
e burocracia nesta área específica de atuação do Estado brasileiro na contempo-
raneidade; ii) identificar possíveis limites ou disfunções no funcionamento da 
burocracia e das instituições direta ou indiretamente envolvidas com a atividade 
planejadora; e iii) iniciar a montagem e o desenvolvimento de uma agenda de 
pesquisa aplicada e – sobretudo – de intervenção direta com vistas à ampliação da 
capacidade de atuação do Estado. Contribui, portanto, tanto para a compreensão 
da burocracia do planejamento quanto para o desenvolvimento de uma agenda 
de pesquisa e de intervenção em política pública.

O capítulo 14, de Fernando Filgueiras, é intitulado Burocracias do controle, 
controle da burocracia e accountability no Brasil. O autor parte do argumento de 
que o que se denomina de burocracia do controle é, na realidade, uma ecologia 
de burocracias que reúne um complexo de diferentes organizações com papéis 
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e mandatos específicos. O capítulo tem como objetivo tratar dessa ecologia em 
nível federal, compreendendo o impacto do regime democrático sobre o processo 
de desenvolvimento institucional desses burocratas e o exercício da accountability. 
A partir da análise destas burocracias, seu processo de politização e rotinas dos 
burocratas, analisa-se o espaço desses atores e seu impacto no enfrentamento da 
corrupção e das falhas de gestão da administração pública. 

Por fim, o último capítulo do livro, de autoria de Bruno Cunha,  
As agências reguladoras brasileiras e seu hibridismo burocrático, analisa a burocracia 
da regulação no Brasil, buscando compreender suas especificidades, tanto do ponto 
de vista teórico quanto empírico. O autor argumenta que as agências regulado-
ras apresentam um dualismo ou hibridismo particular. Se, por um lado, foram 
criadas no contexto da reforma gerencialista, ligado a reformas pró-mercado; por 
outro lado, as suas trajetórias institucionais a partir de então têm se aproximado 
de um perfil de burocracias tradicionais, derivado de um processo gradativo de  
weberianização. Esse cenário situa a regulocracia brasileira em meio a um complexo 
desafio institucional de construção de complementariedades e sinergias entre esses 
modelos de organização e atuação.

Essa ampla gama de perspectivas, abordagens e temas voltada ao estudo da 
burocracia nos ajuda a compreender a magnitude que esse objeto adquiriu no 
campo de públicas no Brasil, bem como sua inegável importância para a produção 
e a implementação das políticas públicas pelo Estado brasileiro. Nesse sentido, a 
presente coletânea visa não apenas reforçar a relevância do objeto e de pesquisas 
que aprofundem nosso conhecimento sobre ele como também agregar um conjunto 
de pesquisas e pesquisadores sobre o tema – até então bastante disperso. Com isso, 
esperamos fortalecer a temática e a relevância do olhar acadêmico sobre ela, com 
implicações que vão além do campo científico e contribuem para a atuação do 
Estado nas políticas públicas e, portanto, para o aprimoramento da governança 
democrática. Afinal, como nos lembra Schumpeter (1961, p. 251), “burocracia 
não constitui um obstáculo à democracia, mas é seu complemento inevitável”.  
Certos da sua centralidade para o aprimoramento da democracia brasileira, bus-
camos com este livro contribuir para a compreensão acerca dela.
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