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Possibilidades analíticas de políticas públicas 

• Visões 

► Normativa/prescritiva 

► Analítica 

 

• Abordagens 

► Política: conteúdo e gênese das políticas públicas; decisão; papel dos 
atores. 

► Processo: etapas e influência das instituições e atores. 

► Produtos: resultados e sua variação no tempo-espaço. 

► Atores: comportamento dos principais envolvidos, redes. 

► Avaliação. 

 

• Arena ampliada 

► Interação com outras políticas; Multissetorialidade 
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Conceitos de política 

Esses aspectos interagem entre si, impondo limitações e estratégias aos 
atores. Não são estáveis, mas podem ser considerados assim em prazos 
curtos ou médios. 

 

 

Sistema político (Polity): 
congresso, sistema de governo, 

instituições 

Políticas públicas 
(Policy): 

intervenções/omissões 
destinadas a mudar ou 

restabelecer o equilíbrio social 

Jogo político (Politics): 
partidos, eleições, interesses... 
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As políticas públicas podem ocorrer em diversos níveis 

especificidade 

Constituição 

Leis complementares 

e 

Leis ordinárias 

Normas e  

regulamentos oficiais 
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Sociedades humanas 
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Ciclo de políticas públicas 

• Política pública vista como um ciclo de vários estágios, 

constituindo um processo dinâmico. 

 

• Construção analítica 

► Ajuda a entender as partes do processo de políticas públicas e como 

elas são influenciadas, assim como entender o seu progresso. 

► Organização lógica. 

 

• Auxiliar na compreensão e clareza sobre processos complexos, 

dinâmicos e interativos. 
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Várias visões do ciclo e seus estágios 

Frey, 2000 

1. Percepção e definição de 

problemas 

 

2. Formação de agenda 

 

3. Elaboração de programas e 

decisão 

 

4. Implementação 

 

5. Avaliação e correções 

Souza, 2006 

1. Definição de agenda 

 

2. Identificação de alternativas 

 

3. Avaliação das opções 

 

4. Seleção das opções 

 

5. Implementação 

 

6. Avaliação 
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Estágios de políticas 
públicas, atividades 

funcionais e produtos 

Fonte: Ripley, 1985, In McCool, Daniel. (1995), p 158 

Definição de agenda

- Percepção do problema

- Definição do problema

- Mobilização de apoio para 

incluir o problema na agenda

Formulação e legitimação de 

metas e políticas

- Coleta, análise e disseminação 

de informações

- Desenvolvimento de 

alternativas

- Construção de coalizões

- Comprometimento, 

negociação, decisão

Implementação

- Aquisição de recursos

- Interpretação

- Planejamento

- Organização

- Provisão de benefícios, 

serviços, coerção

Avaliação da implemantação, 

performance e/ou impactos

Decisões sobre o futuro da 

política pública

Agenda de governo

Declarações políticas, 

incluindo metas a serem 

atingidas e o desenho das 

políticas para atingi-las, 

freqüentemente na forma 

de um estatuto legal

Ações

Performance e impactos 

da política pública

Produz

Produz

Permite

Produz

Leva a

Estimula

Necessita
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Modelo de ciclos/estágios 

• Vantagens 

► Organiza a análise 

► Facilita a operacionalização de conceitos e variáveis 

► Clareza sobre o objeto de estudo 

 

• Críticas 

► Processos não lineares 

► Divisões artificiais entre atividades 

► Nem sempre permitem o estabelecimento direto de relações causais e 

definição de hipóteses 
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Outra visão do processo: a lata de lixo (garbage can model) 

• Segundo essa abordagem: 

► A compreensão do problema e das soluções é limitada; 

► As organizações possuem processos decisórios anárquicas e operam 

em um sistema de tentativa e erro; 

► As soluções não são detidamente analisadas e dependem do leque de 

soluções que os decisores  têm no momento, dependendo também 

dos atores que estão participando do processo. 

 

• As escolhas seriam feitas como se as alternativas estivessem em 

uma “lata de lixo”, onde problemas e soluções são colocados pelos 

participantes à medida que eles aparecem e são selecionados de 

acordo com as preferências e oportunidades. 
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Organizações como anarquias organizadas 

• Coleção de 

► Escolhas procurando por problemas 

► Temas e sensações procurando por situações onde possam ser veiculados 

► Decisores procurando por oportunidades 

 

• Organizações caracterizadas por 

► Preferências problemáticas: variedade de preferências inconsistentes e mal 

definidas – mais uma coleção de idéias do que uma estrutura coerente 

o As preferências são mais descobertas do que servem de guia para as ações 

► Tecnologia confusa: desconhecimento dos processos de produção pelos 

membros, realização por tentativa e erro e experiências passadas, junto com 

invenções pragmáticas da realidade 

► Participação fluida: os participantes variam de intensidade e ao longo do 

tempo, os decisores mudam 
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Fluxos concorrentes na organização 

• Vários fluxos coexistem paralelamente: 
► Problemas 

o Diversas naturezas: financeiros, status, ideologia, crises 

o Ativos ou latentes por tempos determinados 
– Latência: problema sem uma solução atrelada 

► Soluções 
o Muitas vezes não se sabe qual é a questão até se achar a resposta 

► Participantes 
o Entradas e saídas; demandas sobre os participantes em relação a outros assuntos 

► Oportunidades de escolha/decisão 

 

• Mix da lata de lixo (soluções) depende de: 
► Mix das latas disponíveis 

► Etiquetas colocadas em cada uma 

► Tipo de lixo produzido atualmente 

► Velocidade com que o lixo é produzido ou retirado 

 

A decisão é o resultado da interpretação de correntes relativamente 
independentes em uma organização 
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TIPOLOGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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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) 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
e

 d
a

 c
o

e
rç

ã
o

 

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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Tipologia de Wilson (1973; 1989) 

• Foca no impacto de determinados tipos de políticas públicas no 

jogo político e no arranjo de apoio-rejeição 

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

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 
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Em que estágio estão essas políticas públicas? Qual o seu tipo? 
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Em que estágio estão essas políticas públicas? Qual o seu tipo? 
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Em que estágio estão essas políticas públicas? Qual o seu tipo? 
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Próxima aula: A formação de agenda e a definição de alternativas 

• Texto referencial: 

► KINGDON, John W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public 

Policies. 2nd Edition. Harper Collins College Publishers. in 

SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, Elisabete. (2007). Políticas 

Públicas – Coletânea Volume 1. Como chega a hora de uma idéia (pp. 

219-224); Juntando as coisas (pp. 225-246) 

 

► CAPELLA, Ana Cláudia N. (2006). Perspectivas Teóricas sobre o 

Processo de Formulação de Políticas Públicas. BIB, São Paulo, nº 61, 

1º semestre de 2006, pp. 25-52 

 

• Disponível em 

http://perguntasaopo.wordpress.com/disciplinas/ipp/ 
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http://perguntasaopo.wordpress.com/disciplinas/ptapp/


Aula Data Temas Leituras obrigatórias 

1 27/05 

Apresentação do curso 
- Conceitos básicos sobre políticas públicas 
- O estudo de teorias 

2 03/06 

Teorias de políticas públicas:  
- Visão geral 
- Ciclo de políticas publicas 
- O modelo de lata de lixo: visão alternativa do processo de políticas públicas 
- Tipologias de políticas públicas 

Frey, 2000; Souza, 2006; Dye, 
2005 

3 10/06 

Agenda:  
- Definição, janelas de oportunidade e equilíbrio interrompido 
- Alternativas e decisões 

4 17/06 

Como se faz uma política pública? 
- O incrementalismo e suas críticas 
- Outras visões do processo de formulação 

5 24/06 

Implementação 
- A burocracia e seu papel nas políticas públicas 

6 01/07 

Implementação:  A burocracia do nível da rua 
  
Prova parcial 

7 08/07 

Subsistemas de políticas e os atores 
- Grupos de interesse 
- Arenas de poder 
- Sistemas e subsistemas de políticas 
- Grupos e atores sociais 

8 15/07 A visão institucionalista e a escolha racional das políticas públicas 

9 22/07 

Accountability e controle de políticas públicas 
Participação nas políticas públicas 
O papel da avaliação 

10 29/07 Apresentação dos grupos: políticas públicas estudadas 

11 05/08 
Políticas públicas no Brasil: CF88 e questões federativas; políticas sociais; questões sobre infra-
estrutura, política industrial e desenvolvimento 

12 12/08 

Entrega de trabalhos 
Avaliação do curso 
Prova reposição 
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