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O que é Política Pública?
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Política Pública é o que o 

governo escolhe fazer ou não 

fazer. (DYE, 2013)

O que é Política Pública? 

DYE, Thomas R. Understanding public policy. Boston Pearson. 2013
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 Atores cercados por restrições que 

tentam compatibilizar objetivos 

políticos (policy goals) com meios 

políticos (policy means), num processo 

que pode ser caracterizado como 

“resolução aplicada de problemas”
(Howlett, Ramesh & Pearl, 2013)

O que é Política Pública? 

HOWLETT, M; RAMESH, M.; PERL, A. Política Pública seus ciclos e subsistemas, uma abordagem integral; tradução 

técnica Francisco G. Heidemann. Tradução de: Studying public policy, 3rd. ed. – Rio de Janeiro : Elsevier, 2013. 



Política Pública: o tempo todo, em todo 

lugar
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Política Pública e a “lógica 

democrática”: tudo a ver
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O que é Democracia – Giovanni Sartori

 As cidades de hoje – Os

atenienses que se reuniam na

praça eram cinco mil e só

metade participativa.

 “O autogoverno que nunca

existirá”: autogoverno significa

ser governado de perto, não de

longe. Mas o governo local de

uma cidade já é um governo

indireto: não é mais governar-

se diretamente, mas ser

governado por representante.



10

O que é Democracia – Giovanni Sartori

 “Governo Consentido”: nasce

da opinião dos eleitores e

governa em sintonia com a

opinião pública. Governo

fundado no consenso.

 “O Eleitorado não decide o que

fazer, mas quem o fará” – A

opinião pública é a

protagonista com a qual os

governantes devem fazer as

contas.
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O que é Democracia – Giovanni Sartori

 O “Demos” (povo) não se

autogoverna. Elege

representantes.

 Democracia eleitoral

representativa não nos

satisfaz.

 Democracia participativa é o

que buscamos.

 No município, essa conta fecha

melhor?
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Democracia Pura (2ª ed. 2011) – J. Vasconcelos

 Eleição não é “o maior baluarte

da democracia”. Só serve

“para dizer sim ou não”

 SHP – Sistema de Habilitação e

Pontuação – meio pelo qual os

cidadãos podem decidir

RACIONALMENTE sobre

assuntos ou escolhas de

pessoas
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Democracia Pura (2ª ed. 2011) – J. Vasconcelos

 Sistema de auto-habilitação

 Sorteios

 Graduação – Liceu da Nação

 Concursos
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Democracia Pura (2ª ed. 2011) – J. Vasconcelos

 Complexificação incompatível

com a dinâmica social e

econômica do século XXI

 Ingenuidade quanto à

capilaridade das tecnologias

de informação e comunicação
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O Ódio à Democracia (1ª ed. 2014) – Jacques Rancière

 “Cria-se assim uma cultura do

consenso que repudia os conflitos

antigos, habitua a objetivar sem

paixão os problemas de curto e

longo prazo que as sociedades

encontram, a pedir solução aos

especialistas e discuti-las com os

representantes qualificados dos

grandes interesses sociais”



16

O Ódio à Democracia (1ª ed. 2014) – Jacques Rancière

 “A multidão, desobrigada da

preocupação de governar fica

entregue às suas paixões privadas

e egoístas. Ou os indivíduos que a

compõem se desinteressam do

bem público e se abstêm de votar,

ou as abordam unicamente do

ponto de vista de seus interesses

e caprichos de consumidores”
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Os Engenheiros do Caos (2020) – Giuliano da Empoli

 “Os cientistas sempre sonharam

reduzir o governo da sociedade a

uma equação matemática que

suprimisse as margens de

irracionalidade e de incerteza

inerentes ao comportamento

humano”

 “Fetiche” da possibilidade de

racionalizar ao extremo o

processo de tomada de decisão

política
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Os Engenheiros do Caos (2020) – Giuliano da Empoli

 “Graças à internet e às redes

sociais, nossos hábitos, nossas

preferências, opiniões e mesmo

emoções passaram a ser

mensuráveis”

 Vivemos a “Era da Política

Quântica” – O uso de algoritmos

em estratégias eleitorais. Cálculos

cada vez mais sofisticados e

riscos cada vez mais

imprevisíveis e irracionais
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Os Engenheiros do Caos (2020) – Giuliano da Empoli

 Era do narcisismo de massa –

democracia representativa em risco.

“Seu princípio fundamental, a

intermediação, contrasta de modo

radical com o espírito do tempo e

com as novas tecnologias”

 O tempo da democracia é longo pois

se baseia em elaborar e firmar

compromissos. “Suscita a

indignação de consumidores

habituados a ver suas exigências

satisfeitas em um clique”.
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Core Values (Valores Fundamentais) – webcomicname.com

 A Internet é um lugar

estranho e ilegal que

corrói nossos valores

fundamentais

 Nossa empresa de

mídia social oferece

um lugar seguro e

protegido para

navegar online

 Oh, não!
 Oops, nós

destruímos a

Democracia



Agenda Pública: escolhendo o que é 

problema e o que não é problema
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Ciclo das políticas públicas para LEONARDO SECCHI 

(2012)

SECCHI, L. . Formação da Agenda: Método de Policy Advocacy para Ensino de Políticas Públicas. 

Administração Pública e Gestão Social , v. 4, p. 32-47, 2012.
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Ciclo Político (Howlett, Ramesh & Perl, 2013)

HOWLETT, M; RAMESH, M.; PERL, A. Política Pública seus ciclos e subsistemas, uma abordagem integral; tradução 

técnica Francisco G. Heidemann. Tradução de: Studying public policy, 3rd. ed. – Rio de Janeiro : Elsevier, 2013. 
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Ciclo e os Atores Políticos (Howlett, Ramesh & Perl, 2013)

HOWLETT, M; RAMESH, M.; PERL, A. Política Pública seus ciclos e subsistemas, uma abordagem integral; tradução 

técnica Francisco G. Heidemann. Tradução de: Studying public policy, 3rd. ed. – Rio de Janeiro : Elsevier, 2013. 
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Agenda Pública: Kingdon (2003)

• Agenda Pública: a questão ou conjunto de questões nas 

quais o governo foca sua atenção em determinado período 

(Kingdon). 

• Modelo de Múltiplos Fluxos Decisórios Independentes:

(01) O fluxo dos problemas;         (02) O fluxo das soluções; 

(03) o fluxo da política. 

Quando os três fluxos convergem, abrem-se janelas de    

oportunidade para os empreendedores de política;  

• KINGDON, J. W. Agendas, alternativas and public policies. 2. ed. Ann Arbor, : University of 

Michigan, 2003.
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As Janelas de Kingdon (Segundo Howlett, Ramesh & Perl, 2013)

• Janelas políticas de fluxo rotineiro – Janelas previsíveis

• Janelas políticas discricionárias – O comportamento dos 

atores politicos abre janelas menos previsíveis

• Janelas de problemas de externalidade – Questões

conexas são atraídas para uma janela já aberta

• Janelas de problemas aleatórios – Crises e eventos

aleatórios abrem janelas imprevisíveis

HOWLETT, M; RAMESH, M.; PERL, A. Política Pública seus ciclos e subsistemas, uma abordagem integral; tradução 

técnica Francisco G. Heidemann. Tradução de: Studying public policy, 3rd. ed. – Rio de Janeiro : Elsevier, 2013. 



Não é só o governo que faz política 

pública 
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Democracia Participativa na Gestão de políticas públicas 

municipais

• Conselhos Municipais – Consulta e deliberação

• Sociedade Civil organizada - Advocacy

• Institutos e Fundações Empresariais

• Terceiro Setor e o Setor 2.5 

• Audiência Pública

• Associações de classe e Sindicatos

• Associações “de bairro”

• Marco Regulatório – Lei Federal 13.019/2014
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 As “arenas” políticas são compostas obrigatoriamente 

por uma miríade de atores sociais com expectativas, 

crenças, valores e anseios distintos. 

 Perspectivas multiníveis e perspectivas multi-atores.

 Thornton, P.H., Ocasio, W., & Lounsbury, M.  (2012)The institutional logics perspective. Oxford: 

Oxford University Press  (Cap 1 e 2)

 Denis, J. L., Ferlie, E., & Van Gestel, N. (2015). Understanding hybridity in public 

organizations. Public Administration, 93(2), 273-289. https://doi.org/10.1111/padm.12175

Uma nova lógica institucional

https://doi.org/10.1111/padm.12175
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 Atuar em rede não é simples. Redes são frágeis e há 

dificuldade para evitar as constantes mudanças; 

 Ao mesmo passo, as redes são o mecanismos e a 

tecnologia social ideais para possibilitar ações conjuntas e 

reunir a heterogeneidade de expectativas e influências de 

todos os atores. 

 Thornton, P.H., Ocasio, W., & Lounsbury, M.  (2012)The institutional logics perspective. Oxford: 

Oxford University Press  (Cap 1 e 2)

 Denis, J. L., Ferlie, E., & Van Gestel, N. (2015). Understanding hybridity in public 

organizations. Public Administration, 93(2), 273-289. https://doi.org/10.1111/padm.12175

Hibridismo institucional – atuação em redes

https://doi.org/10.1111/padm.12175
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 Burocracia “antiga” – Cidadão como Usuário

 Nova Gestão Pública – Cidadão como Cliente

 Governança Pública – Cidadão como Parceiro 

Leonardo Secchi (2009) – Nova Governança Pública

SECCHI, L. . Modelos organizacionais e reformas na administração pública. RAP. Revista Brasileira de 

Administração Pública , v. 43, p. 347-369, 2009.



Política Pública por especialistas
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Política Pública feita por especialistas
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 É o serviço público onde o servidor interage diretamente 

com o cidadão no curso de suas tarefas. Tem uma certa 

“liberdade” (discricionariedade) na execução do serviço. 

As decisões desses burocratas, as rotinas que 

estabelecem e os dispositivos que criam para lidar com 

as incertezas e pressões do trabalho, efetivamente, se 

tornam a própria política pública.

LIPSKY, Michael. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. Nova York: 

Russel Sage Foundation, 2010.

Burocracia de Nível de Rua? (Lipsky, 2010)
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 Programa Saúde da Família – Taboão da Serra (SP), Sobral 

(CE) e São Paulo(SP) – Um dos resultados interessantes é 

observar como se dão as práticas e os estilos de interação 

dos Agentes Comunitários com as pessoas que eles atendiam. 

O quanto faz diferença o fato do agente comunitário realmente 

pertencer à Comunidade. 

LOTTA, Gabriela. Desvendando o papel dos burocratas de nível de rua no processo de implementação: o caso 

dos agentes comunitários de saúde. In: FARIA, C. A (org). Implementação de Políticas Públicas. Teoria e Prática. 

Editora PUCMINAS, Belo Horizonte, 2012.

Burocracia de Nível de Rua? (Lotta, 2012)



Política Pública e o incrementalismo
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 Há um limite para racionalidade!

 Só é possível tomar decisões com base nas 

informações que estão disponíveis 

 É possível ter acesso a todas as informações, 

contextos, opiniões e desejos simultaneamente?

 Existe tempo para isso? 

Herbert Simon (1965) – Racionalidade

SIMON, Herbert. Comportamento administrativo – estudo dos processos decisórios nas organizações

administrativas. Rio de janeiro, Usaid/FGV, 1965.
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 Existem limitações para a compreensão e análise de 

TODOS os problemas sociais; 

 O tomador de decisão não consegue levar em conta 

todos os fatores essenciais; 

 A decisão incremental é um método de maior praticidade 

e mais afeito à realidade de um gestor público

Charles Lindblom (1959) – Decisão Incremental

LINDBLOM, Charles E. The Science of “Muddling Through”. Public Administration Review, vol.XIX, spring

1959, nº.2.
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 “Políticas públicas são formuladas e reformuladas 

indefinidamente. Formular políticas públicas é um 

processo de sucessiva aproximação a alguns objetivos 

desejados, em que o próprio objetivo desejado continua 

a mudar sempre que é reconsiderado” 

 “É sábio o formulador de políticas que reconhece e 

admite que suas decisões políticas alcançam apenas 

parte daquilo que deseja. A sucessão de mudanças 

incrementais é que permitem melhorias e permitem evitar 

erros sérios de consequências duradouras.”

Charles Lindblom (1959) – Decisão Incremental

LINDBLOM, Charles E. The Science of “Muddling Through”. Public Administration Review, vol.XIX, spring

1959, nº.2.



41

 A decisão incremental ou o “método das sucessivas 

comparações” não analisa todas as possibilidades. Só 

compara as decisões políticas muito parecidas e “reduz” 

o número de opções. 

 Reconhece os limites da racionalidade e tenta tirar o 

máximo proveito do conhecimento disponível

 Não busca encontrar a melhor decisão (quase 

matematicamente), mas só criar CONSENSO em torno de 

uma decisão política; 

Charles Lindblom (1959) – Decisão Incremental

LINDBLOM, Charles E. The Science of “Muddling Through”. Public Administration Review, vol.XIX, spring

1959, nº.2.



O Município Importa!
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 Constituição Federal de 88 – Município como ente 

federativo

 90% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes; 

70% têm menos de 20 mil habitantes – CNM 2020

 Municipalismo autárquico – Celso Daniel (2001)

O Município é importante

DANIEL, C. Autonomia municipal e as relações com os estados e a União. In: HOFMEISTER, W.; CARNEIRO, J. M. B.

(Org.). Federalismo na Alemanha e no Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001.
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Um bom Exemplo 
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 Reforma Tributária e Gestão Tributária Cotidiana (IPTU, ISS)

 Fundo de Participação dos Município ; ITR – Imposto Territorial Rural; 

ICMS – Auxílio ao Governo do Estado na fiscalização

 Governança Regional: Regiões Metropolitanas e diálogo horizontal na 

federação – Problemas comuns, ações transversais

 Cooperação Intermunicipal – Lei Federal dos Consórcios Públicos – Lei 

11.107/2005 – Economia de Escala! 

 Descentralização Intramunicipal – Exemplo: subprefeituras

 Participação e PACIÊNCIA. A Democracia é coletiva e é lenta! 

Caminhos? 



 “Todos os males da democracia só se 

resolvem com mais democracia” 

(Alfred E. Smith)

 MUITO OBRIGADO! 

eder@oficinamunicipal.org.br

www.facebook.com/edersantosbrito

Instagram: @oederbrito


