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Equilíbrio interrompido (punctuated equilibium) 

• Origem: biologia e modelos 

computacionais 

 

• Política pública se caracteriza por 

longos períodos de estabilidade, 

interrompidos por períodos de 

instabilidade que levam a 

mudanças significativas. 

► A estabilidade é o mais comum nas 

políticas públicas, mas crises e 

mudanças bruscas ocorrem 

eventualmente 
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Fonte: Wikipédia 



Usos da teoria 

• O modelo explica porque um sistema político pode: 

► Funcionar de forma incremental, mantendo o status quo. 

► Passar por fases de mudanças mais radicais quando há períodos de 

instabilidade. 

► Como as decisões são processadas no sistema político e em seus 

subsistemas. 

 

• Aplicação: 

► Situações onde o conflito político extrapola as fronteiras do 

subsistema dominado por especialistas (ganha a agenda pública). 

► Foco na mudança de imagem da política pública (como ela é 

entendida ou caracterizada). 
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Fundamentos analíticos 

• Instituições políticas 

► Incentivos ao processo de tomada de decisão e ao processamento de 

decisão. 

► Pontos de veto. 

► Possibilidades de quebra de monopólios e de mudança de percepções. 

 

• Racionalidade limitada  

► As instituições e pessoas têm capacidade limitada de processar 

informação 

► Estratégias de tomada de decisão. 
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Processamento de informação no processo político 

• Dificuldade em processar informações de maneira “suave” e 
articulada, o que a sujeita o sistema a rupturas esporádicas. 

► Funciona bem com acomodações marginais. 

 

• Racionalidade limitada: 

► Capacidade limitada de análise e processamento de informações 

► Acesso parcial a informações 

► Lacunas teóricas conectando causas e efeitos 

► Incertezas 

 

• Superação da racionalidade limitada gera incentivo ao 
incrementalismo 

► Busca de segurança 
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Sistemas institucionais e políticas públicas 

• Sobreposições permitem 

► Conservadorismo 

► Inovação  

 

• Papéis característicos 

► Macropolítica: interrupção, ruptura 

► Subsistemas: equilíbrio 

 

• Arenas políticas: onde as decisões são tomadas 

 

• Feedback negativo e positivo: estabilidade e ruptura 
(instabilidade) respectivamente 
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Causas institucionais da ruptura 

• Por que ocorrem as rupturas? 

► Sistema político conservador, travado. 

► Mudanças, mesmo pequenas, exigem grande mobilização. 

► As mobilizações abrem espaço para mudanças maiores. 

 

• Políticas públicas podem ser reforçadas ou questionadas 

quando um tema entra na agenda 

► Reforço leva a maiores dificuldades para mudanças 

► Questionamentos abrem espaço para rupturas 

 

• Quanto menos ajustável a mudanças, mais sujeito o sistema 

estará à rupturas 
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Subsistemas, estabilidade e ruptura 

• Podem ser monopolísticos, competitivos, inconstantes, 

longevos... 

► Triângulos de ferro, redes temáticas, advocacy coalitions... 

 

• Permitem ao sistema político-decisório processar as suas 

múltiplas questões de forma paralela. 

► Experiências de implementação e de avaliação. 

► Maturação do debate. 

► Construção de coalizões e mobilizações. 

 

• O processamento paralelo é fragmentado e tópico, 

inviabilizando mudanças maiores. 
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Preferências e atenção 

• Para ocorrerem rupturas em políticas é necessário que haja 

uma mudança de percepção da imagem pública 

 

• Isso pode ser causado por dois principais motivos: 

► Mudança de preferências – mais rara 

► Mudança de atenção – mais freqüente 

► Pode ser causado também por irracionalidades (decisões contrárias às 

suas preferências) 

 

• Ao adentrar a agenda pública a tomada de decisões é serial e 

demanda atenção focada. 

► A atenção pode mudar ao longo do tempo e do debate. 
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Imagens da política pública (policy image) 

• Mistura de informação empírica e apelos emotivos 

 

• Imagens podem: 

► Caracterizar situações como problemas. 

► Ligar problemas a possíveis soluções. 

► Ressaltar ou ocultar aspectos do tema em questão. 

► Alterar a percepção pública e dos tomadores de decisão. 
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Impactos das imagens da política pública 

• Auxiliam a levar um problema e sua solução aos tomadores de 

decisão políticos: 

► Fundamental para colocar o tema na agenda pública e criar 

instabilidade. 

► Quebram o monopólio político e podem levar a questão à agenda 

pública. 

 

• Há sempre disputa para consolidar entendimento das imagens 

► Não há controle sobre os impactos das imagens ou soluções 

apresentadas 

 

• Papel de destaque para a mídia. 
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