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NOME DA DISCIPLINA 

A abordagem das Linguagens de Ação Pública 
EMENTA  

A abordagem das Linguagens de Ação Pública foi desenvolvida por professores e pesquisadores vinculados ao 
Centro de Estudos em Administração Pública e Governo  da EAESP e colegas de outras Universidades para dar 
maior visibilidade à complexidade e fragmentação das formas de falar sobre e de fazer acontecer os assuntos 
públicos. quatro proposições formam os objetivos gerais do curso 

. 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
1. A centralidade da expressão “política pública” já transbordou sua utilidade analítica ao ponto de se tornar 

um sinônimo para qualquer ação governamental. Ainda mais, esta centralidade é recente e será – como 
também outras centralidades anteriores – temporária. 

2. A “politica publica” não é a única linguagem social de ação presente na arena pública. Há muitas outras 
linguagens sociais que, cada uma a sua maneira, fazem acontecer o agir pública. 

3. Se a “política pública” é somente mais uma dentre muitas linguagens sociais para “falar” o público, é 
necessário desenvolver uma abordagem que permite pensar essa pluralidade complexa. 

4. Se as linguagens de ação pública  são sociais e performativas e nos (professores e pesquisadores) somos 
ativos neste campo complexo, qual deve ser nosso posicionamento diante estes desafios disciplinares. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 
Aprofundar capacidades de investigação qualitativa de documentos e outros materiais de texto; incluindo aspectos 
contemporâneos, históricos e epistemológicos. 
 

METODOLOGIA  
 Aulas, leituras e discussões de textos 
 

TÓPICOS PRINCIPAIS 

1. As linguagens técnicas de reforma administrativa 
2. A administração pública não é um campo neutra 
3. Conceitos de campo e performatividade 
4. A construção do campo de HIV-Aids e a chegada da política pública no Brasil 
5. Ação pública no século 19 – filantropia e direitos 
6. Governos em ação antes das políticas públicas: Napoleão; Roosevelt; Governo Trabalhista Britânica de 

pós guerra; Johnson 
7. As ruas em ação 
8. A história curta da política pública 
9. A abordagem das linguagens de ação pública na prática 
10.  Conclusões: espaços híbridos, cooperação e conflito 

 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

Participação 30% 
Exercícios de Análise prática 30% 
Ensaio final 40% 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Cadernos de Gestão Pública e Cidadania, Vol 21, 70 2016. Fórum: Linguagem e Ação Pública 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Será distribuída durante o curso 


