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Formulação de tipologias 

• Primeiro passo no processo científico: definição de conceitos 

e classificação. 

► Taxonomia: descrição, identificação e classificação de objetos de 

acordo com suas características. 

 

• Isso permite: 

► Identificar aspectos comuns nos fenômenos e agrupá-los. 

► Criar ordem na observação dos processos sociais. 

► Procurar e prever relações entre fenômenos. 

► Permitir comparação e acúmulo. 

 

• Desafio : ser inclusiva e mutuamente exclusiva. 
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Por que as tipologias são interessantes? 

• Proporcionar insights que passariam despercebidos 

 

• Detectar e prever padrões da dinâmica do sistema político em 

relação a determinados tipos de políticas públicas 

 

• Fundação para construção de teorias que possam levar a 

causalidade e predição 

► Converter fenômenos em variáveis explicativas 

 

• Entender como funciona o governo na tomada de decisões 

sobre políticas públicas 
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Lowi (1964, 1972) 

 

Policy determine politics 
(a política pública determina o jogo político) 

 

• Lógica da formulação das tipologias:  

► Os relacionamentos entre pessoas são determinados por suas 

expectativas – o que eles esperam conseguir dos outros. 

► Na política as expectativas são pelos resultados governamentais ou 

políticas públicas. 

► Portanto, para cada tipo de política pública haverá um tipo distinto de 

relacionamento político. 
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Tipologia de Lowi (1964, 1972) 

• Cada tipo de política pública vai encontrar diferentes formas 

de apoio e de rejeição dentro do sistema político  Arenas de 

política; estruturas de poder. 

 

• Categorias funcionais: define as políticas pelo tipo de impacto, 

real ou esperado, na sociedade. 

► Essa tipologia não abrange a política externa 

 

• Pressuposto: considera o impacto das políticas no curto 

prazo. 
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Tipologia de Lowi 
• Distributiva: desconsideram a questão dos recursos limitados, 

gerando impactos mais individuais do que universais ao privilegiar 
certos grupos sociais ou regiões em detrimento do todo. 
► Ambiente político: troca de favores 

• Regulatória: coerção individual e imediata, situando-se em 
ambientes pluralistas conflituosos, com forte presença de grupos 
de interesse e configurando-se em jogo de soma zero. 
► Ambiente político: confronto, negociação, barganha  

• Redistributiva: atinge maior número de pessoas e impõe perdas 
concretas para certos grupos e ganhos incertos e futuro para 
outros, envolvendo diretamente valores, interesses e ideologias. 
► Ambiente político:  conflituoso 

• Constitutiva: lidam com procedimentos, estrutura de governo, as 
regras do jogo político. 
► Ambiente político: negociação entre partidos, busca de apoios 
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Arenas políticas 

Aplicabilidade da coerção (nível) 
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Conduta individual Ambiente 

Remota Política distributiva 
(terras, tarifas, subsídios) 

Política Constitutiva 
(estruturas governamentais...) 

Discussão 
entre 

partidos 
políticos 

Imediata 

Política regulatória 
(padrões, condições de 

trabalho, regras individuais e 
para grupos...) 

Política redistributiva 
(impostos, seguro social...) 

 
 

Barganha 
entre grupos 
de interesse 

Descentralizado, 
desagregado 

Centralizado 
Lowi (1972: 300) 

X 

X 
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Revisão de Spitzer (1987) 

• Torna a tipologia mais complexa, matizada 

 

• Foco na “política regulatória”, onde traça algumas 

especificações: 

► Econômica x Social 

o Regulação social “envolve o uso de autoridade para modificar ou substituir 

valores sociais, práticas institucionais e normas de comportamento interpessoal 

por novos códigos de conduta baseados em prescrições legais” (Tatalovich; 

Daynes, 1984: 209) Apud Spitzer, 1987:237-8 

► Mais coercitiva x mais orientativa 
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Spitzer (1987: 238) 
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Outras possibilidades de tipologias 

• Temáticas 

 

• Aplicabilidade: bens públicos ou privados 

 

• Abrangência: local x geral 

 

• Tangibilidade: simbólico x tangível 

 

• A definição de uma tipologia “adequada” depende do 

enfoque do estudo 
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Ambientes (James Q. Wilson, 1989) 
• Foca no impacto de 

determinados tipos de políticas 
públicas no jogo político e no 
arranjo de apoio-rejeição 

 

• Quatro possíveis situações: 

 

1. Grupo dominante hostil aos 
objetivos da política pública : 

► Política empreendedora 

► A existência de escândalos e de 
empreendedores políticos 
interessados em determinadas causas 
podem favorecer o 
empreendedorismo político, mas 
coloca a política pública em sob 
risco quando o evento que a motivou 
arrefecer.  

2. Grupo dominante favorável aos 
objetivos da política pública: 

► Política clientelista 

 

3. Disputa de dois ou mais grupos 
rivais em conflito em relação 
aos objetivos da política pública. 

► O agente público consegue manter 
maiores autonomia e 
discricionariedade 

 

4. Fragmentado: 
► Não existam grupos grandes 

organizados continuamente ativos 
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Tipologia de Wilson (1973; 1989) 

Fonte: Wilson, 1989: Bureaucracy: what governmente agencies do and why they do it 

Elaboração nossa 
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Tipo de política 
Benefícios 

Concentrados Difusos 

C
u

st
o

s 

Concentrados 
Grupos de interesse 
Luta dos grupos pela conquista da 

arena política, visando desequilibrar 
o jogo 

Empreendedora 
Leva o agente público a buscar apoio 
de grupos sociais ou de políticos para 

poder realizar a sua missão 

Difusos 
Clientelista 

Captura pelo grupo dominante 

 

Majoritária 
Dependerá de ação política que 

aglutine interesses dispersos 



Críticas às tipologias 

• Dificuldades operacionais: natureza não exclusiva de algumas 

políticas 

 

• Não trata adequadamente dos instrumentos políticos 

utilizados para a confecção das políticas (afetam a dinâmica?) 

 

• Há infinitas possibilidades de tipologias, o que dificulta a 

construção de uma linguagem mais unificada 
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Próxima aula: atores e subsistema de políticas 
públicas 
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• Textos base: 

► Subsistemas de políticas públicas: HECLO, Hugh. (1978). “Issue 
networks and the Executive Establishment”. The new American Political 
System, pp 87-107, 115-124. in Daniel C. McCool (1995). Public Policy 
Theories, Models, and Concepts: an anthology. Prentice Hall. Pp 268-287 

► Atores e participação: Sabatier, Paul A. Weible, Christopher M. 2007. The 
Advocacy Coalition Framework: Inovations and Clarifications. In. Sabatier, 
Paul A. Theories of  the Policy Process. 2nd Edition. Westview Press. 
 

► Complementar: Milani, Carlos R. S. O princípio da participação social na 
gestão de políticas públicas locais: uma análise de experiências latino-
americanas e européias. RAP – Revista de Administração Pública. Rio de 
Janeiro 42(3):551-79, maio/jun. 2008 
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