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Ciencia Politica, Politicas Publicas ea
Emergencia de Novos Conceitos Politicos
A ciencia politica contempordnea e o produto de um conjunto de
rejlexoes e de andlises dos ftn6menos politicos amadurecidos ao longo da
experiencia politica ocidental. 0 ajustamento da ciencia politica para o
estudo da acrao politica, em particulm; do Estado, abriu um novo sector de
estudos que em sentido lato, pode ser definido como a andlise das politicas
publicas. Novas leituras dos conceitos tradicionais aliadas aplicarao de
metodowgias e de uma semdntica propria, ftz eme1gir novas conceitos que
hoje se expandem, inclusive, ao estudo das relaroes internacionais.

a

A crencia politica contemporanea e o produto de urn conjunto de
reflexoes e de analises dos fen6menos politicos amadurecidos ao longo da
experiencia politica ocidental. De tempos a tempos, surgem novas
questoes, e faz-se apelo aos metodos disponiveis, estudando em concreto
as tematicas que parecem mais significativas.
Muitos fen6menos politicos tern hoje, uma dimensao internacional e
supranacional. Estes factores afectam o funcionamento, ou mesmo o
nascimento ea morte dos regimes politicos. Se a globaliza<_;:ao tern algum
sentido, e tern certamente mais do que urn, ela significa, entre outras
coisas, que a politica tern que enfrentar desafios que ja nao constituem
questoes internas dos Estados ou de sistemas politicos isolados, mas que
ultrapassam as fronteiras nacionais, exigindo respostas que os Estados ou
os sistemas politicos ja nao podem fornecer por si s6s. Deste modo as
politicas publicas estao sujeitas a processos de contigio, interferencia, imita<_;:ao e emula<_;:ao. Todavia antes de se avan<_;:ar para a explora<_;:ao das
respostas que vao sendo tentadas, veremos como a ciencia politica chegou
ao estudo das politicas publicas, em particular no contexto dos limites
nacronars.
* Doutorada em Ciencia Politica. Area de Teoria Politica. Professora Auxiliar do Departamento
de Estudos Politicos da Universidade Nova de Lisboa e Sub-directora do Cenrro de Hist6ria da
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Nas primeiras analises classicas, de Maquiavel a Hobbes, para sermos
mais precisos, o problema consistiu em criar uma ordem polftica par meio
do controle do poder no interior de limites bem definidos. Mais tarde, o
problema transformou-se na criac;:ao de urn Estado pluralista coma em
Locke ou democratico corn Tocqueville e os federalistas americanos.
Finalmente corn Hegel e os historicismos alemaes o problema era o de urn
Estado forte capaz de assegurar urn compromisso entre as classes sociais
(Kelsen).
Consolidadas que foram as formac;:6es estaduais, as atenc;:6es viraram-se para as modalidades de formac;:ao, mudanc;:a e substituic;:ao das classes
dirigentes onde sera a teoria das elites que fornecera urn rico filao de investigac;:ao. Esta fase rica de entusiasmos e de desafios, foi csmagada pelo fascismo e pelo nazismo, que condenou toda a reflexao politica, e, sera a
grande diaspora dos estudiosos alemaes que id. revigorar as ciencias sociais nos Estados Unidos.
A inegavel autonomia do politico apreendida em cxpcriencias tao distantes coma o nazismo ou o estalinismo, carecendo de uma analise especificamente polftica, aliou-se a difusao de analises de antropologia polftica
que podiam ser definidas como sem Estado mas nao sem politica, abrindo
caminho a absoluta necessidade de qualificar o poder como politico e de
nao remeter de modo tautol6gico para o Estado, ja que sociedades sem
Estado manifestavam consistente e visivelmente a existencia de actividades
politicas e, Estados corn constituic;:6es politicas, manifestavam poderes
substantivamente diferentes do seu texto constitutivo.
Por esta via chegamos, a uma nova definic;:ao de polftica, que corn os
contributos de autores como Gramsci, se transforma numa actividade de
afectac;:ao imperativa de valores a uma sociedade. Ou seja, uma analise que
tern em conta a complexidade das interacc;:6es entre os componentes do
sistema e que pretende descreve-los e avalia-los na sua dinamica e nas suas
consequencias, foi-se impondo progressivamente. Hoje, sabemos tambem,
que nao ha coincidencia necessaria e obrigat6ria entre a actividade politica e uma determinada forma de organizac;:ao, o que foi demonstrado pelas
formas·de participac;:ao politica heterodoxa da decada de sessenta, manifestadas por via nao institucional.
Deste modo, a politica encontra-se na obrigac;:ao de indagar acerca de
fen6menos cada vez mais espalhados e difusos que se ampliaram, porque
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na onda do Keynesianismo, se estendeu o ambito de intervenc;:ao do
Estado, em muitas areas da vida da sociedade. A sua abordagem obrigou
ao abandono meramente descritivo e formalista que ate ai se fazia sabre as
principais organizac;:6es politicas. Hoje, estudam-se os processos politicos
de decisao, descrevem-se as disposic;:6es institucionais e a sua influencia
naqueles processos, a caracterizac;:ao dos participantes, a avaliac;:ao da
incidencia e dos efeitos da sua acc;:ao, no seio do Estado, o que tern contribuido para a renovac;:ao de algumas das problematicas classicas da ciencia da politica.
Este ajustamento da ciencia politica para o estudo da acc;:ao politica,
em particular, do Estado, abriu urn novo sector de estudos que em semido lata, pode ser definido coma a analise das politicas publicas. Pretendeu-se reabilitar a subsd.ncia, o conteudo dos gestos e das intervenc;:6es
estatais. Implicita estava a aceitac;:ao que o poder era passivel de ser visualizado nos recursos disponibilizados, nos procedimentos escolhidos, nos
publicos que se administram, nos engenhos colectivos que os politicos, a
administrac;:ao ou simplesmente os burocratas transformam em problemas,
em decis6es, em intervenc;:6es e finalmente objectivam em orc;:amentos.
Entre nos, poucos se dedicaram a analise das politicas publicas, e
sobretudo esqueceram-se as dificuldades metodologicas que o seu estudo
levanta 1• Corn efeito, Ciencia Politica e Ciencia da Administrac;:ao foram
consideradas disciplinas pouco relacionadas num universo em que o
Direito Administrativo tradicionalmente dominava o cenario de reflexao
sabre a Administrac;:ao Publica, quer quanta ao seu funcionamento, quer
quanta a sua organizac;:ao 2 •
Esqueceu-se que o Estado-providencia correspondia a uma remodelac;:ao do sistema politico. E certo que foi o crescimento das actividades
nomeadamente administrativas que redistribuiu e organizou politicamente em novas bases o tecido social. Deste panto de vista, a passagem de
urn Estado minima medindo as suas acc;:6es par func;:6es realistas a urn
Foram entretanto publicadas as Aetas do I Encontro Nacional de Ciencia Polftica, sob o titulo
A Reforma do Estado em Portugal, Problemas e Perspectivas, Lis boa, Bizancio, 200 l. Nesta e
visivel urn esforc;:o de reoriemar as preocupac;:6es dos novas investigadores. Cfra em especial
pp. 537-641.
2 No contexto do Direito Administrativo surgem contributos essenciais referentes nomeadamente as
relac;:6es Estado/Administrac;:ao-particulares, v.g., Cadenws de justira Administrativa, contribuem
indirectamente para a flexibilizac;:ao destas tematicas, situando-se todavia no dominio juridico.
1
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Estado social desejoso de pacificar as desordens econ6micas, de redistribuir riquezas e de corrigir as desigualdades sociais marcou urn panto
charneira no desenvolvimento da materia3 • E ainda sintomatico, que na
maior parte dos paises ocidentais a dinamizac:;:ao da disciplina tenha coincidido corn fases governamentais de natureza reformista e modernizadora,
nomeadamente, as politicas contra a pobreza nos Estados Unidos da
America corn as presidencias Kennedy e Johnson e, as politicas de modernizac:;:ao administrativa, em Franc:;:a e na Alemanha, respectivamente
coma o gaulismo e a coligac:;:ao liberal social-democrata4 •
0 modelo de Estado providencia surgiu, por consequencia, coma terreno de origem da especialidade, mas nao se esgota nele, pelo que se
tornou necessaria ultrapassar 0 ambito da avaliac:;:ao juridica das reformas
administrativas. 0 estudo das politicas publicas surgiu coma urn esforc:;:o
para fazer emergir a parte nao visivel, institucionalmente f1uida, das actividades governativas, para alem do seu enquadramento formal.

Conceitos tradicionais: usos e leituras

Toda a abordagem contemporanea, que verse sabre campos cientificos
recem criados, nao deve prescindir das analises dos classicos. 0 processo
de adequac:;:ao dos diversos modelos elaborados para descrever os processos
reais de formulac:;:ao, execuc:;:ao, avaliac:;:ao e revisao das politicas publicas,
nao e excepc:;:ao.
A constatac:;:ao crescente de que a maior parte de nos pertence, inevitavelmente, a numerosos grupos, que incluem, desde as familias em que
nascemos, ate a variabilidade das organizac:;:oes muito maiores, coma as
escolas, as universidades ou as empresas, foi acompanhada pela indiscutiPara a rela<;:ao entre o modelo de Esrado e a origem da disciplina e fundamental a apresenta<;:ao de
Jean-Ciaude Thoenig ao Tomo IV do Traite de Science Polirique, (org) Grawitz, Madeleine &
Leca, Jean, Paris, PUF, 1985, inreiramente dedicado as PoHricas Publicas e tido por referencia coma
primeira obra colectiva no horizome cientifico frances.
4 Sabre o Estado-providencia salientamos em particular os ja classicos rrabalhos de Pierre Rosavallon,
La Crise de L' Etat-Providence, Paris, Seuil, 1981 (trad. port. de Isabel Aubyn, Lisboa, Ed.
Inquerito, s.d.,l2aed. 19841 ) e mais recememente, La Nouvelle Question Sociale-Repenser L '£tatProvidence. Os periodos a que fazemos referencia sao citados por Jean Badouim, Introduction a la
Sociologie Politique, Paris, Seuil, 1998, p. 261. Entre nos Mozzicafredo, Juan, Estado-Providencia e
Cidadania em Portugal, Oeiras, Celta, 1997.

3
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vel nos;ao que os grupos e as organizas;6es dominam muito das nossas
vidas, e os seus sistemas de autoridade implicam, influenciam e constrangem consistentemente o nosso comportamento. A sociologia em geral
e a sociologia das organizas;6es em especial tern prestado atens;ao a estas
formas de dominio e nenhum sociologo da actualidade prescinde da sua
analise 5 • Neste ambito, as principais criticas sobre as limitas;6es das perspectivas juridicas no estudo da acs;ao do Estado, vieram dos estudos sociologicos. Estes, ao perspectivarem o Estado, como uma grande organizas;ao, afastaram a figura(_;:ao ideologica de urn Estado antropomorfizado,
corn os seus 6rgiios de poderes, divididos e supostamente controlados,
criado pelos juristas. Podemos pois, afirmar, que as primeiras reformulas;6es do estudo da acs;ao do Estado 6 foram originariamente de ambito
sociologico.
Nas perspectivas brit:lnicas, numa primeira fase, que se pode identificar, do pos guerra ate adecada de sessenta, o Estado foi analisado no foro
da Ciencia da Administras;ao, para na decada de sessenta assumir o
Westminter model ou seja uma descris;ao corn determinas;6es eticas que s6
nos anos setenta seria seriamente discutida corn as criticas provindas da
sociologia das organizas;6es e que se manifestaram paradigmaticamente,
no Congresso de York em 1971.
Em Frans;a, o ataque ao positivismo formalista, tern a mesma origem
e datas;ao, e serao as duvidas levantadas pelo estudo das organizas;6es, que
orientaram a analise do Estado-pessoa, para uma multiplicidade de
actores, esclarecendo os caminhos sinuosos da aplicas;ao da lei, alterando a
conceps;ao da relas;ao centro-periferia, pondo, em quesrao, a centralizas;ao
do Estado Prances.
Por sua vez, os alemaes, embora no pos guerra tenham centrado o
debate politico na analise das instituis;6es e da cultura democratica, cedo
perceberam que a partilha de poderes institucionais encaminhava o estudo da acs;ao do Estado, para o estudo da capacidade dos sistemas politicos
em organizar a coordenas;ao entre actores colectivos aut6nomos, publicos
5 Vide

por ex. Amhony Giddens, Sociologia, Lisboa, Fundac;ao Calouste Gulbenkian, 1997, p. 347
a 374.
G Para uma perspectiva desenvolvida dos estudos de politicas publicas no tempo, em Fran"a, na
Alemanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos da America veja, Sarmento, Cristina Montalvao,
«Politicas Publicas e Culturas Nacionais>>, Cultura. Revista de Hist6ria das Ideias, Ciencia Politica,
n° XVI/ XVII, Centra de Hist6ria da Cultura, Universidade Nova de Lisboa, pp. 461-498.
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e privados, salientando o peso dos imeresses organizados na modelas;ao da
acs;ao estatal, matriz dos estudos ao longo das decada de sessenta e setenta.
Os estudos americanos, foram tambem marcados essencialmente pela
sociologia das organizas;6es, mas, estiveram simultaneamente fundados
numa visao econ6mica da racionalidade individual, pelo que oscilaram
entre as ops;6es hegem6nicas dos pluralistas e dos te6ricos da escolha
racional mas nao se afastam das grandes linhas enunciadas. Preocupados
corn quem governa, e como reagem os governados, as politicas publicas
surgem no espas;o norte-americano sobretudo como uma variavel dependente das respostas encontradas aquelas perguntas.
Estes desenvolvimentos, que atribuiram ao Estado dificuldades na sua
acs;ao voluntarista ou estrategica, obrigaram a que este fosse percebido
como uma grande organizas;ao. Ora, no tocante as grandes organizas;6es
modernas e, hoje, do entendimento comum, que todas sao naturalmente
burocratizadas. 0 que determinou que fossem recuperados os desenvolvimentos hist6ricos e os conteudos tradicionais ligados ao conceito de
burocracia.
De facto, a burocracia, inventada em 1745, pela criatividade de De
Gournay, que juntou a palavra "bureau" do frances, significando quer
escrit6rio, quer mesa de escrever, o termo "cracia'', derivado do verbo
grego "governar", dotou-a, na sua origem, de uma conotas;ao relacionada
corn o poder, ou governo, dos funcionarios. Este termo aplicado, inicialmente, apenas aos funcionarios do governo, ampliou-se gradualmente as
grandes organizas;6es em geral. 0 conceito eivado de elementos depreciativos, era descrito por De Gournay, para referir o desenvolvimento do
poder dos funcionarios que apelidava de "doens;a chamada buromania" e
o proprio Balzac, retratou-a como "o pod er gigante dos pigmeus". A persistencia deste conteudo associou o conceito de burocracia, a ineficiencia,
ao desperdicio e ao abuso de poder ilegitimo.
Nesta orientas;ao, uma das mais celebres discuss6es acerca da burocracia e a famosa "lei de Parkinson". 0 critico Northcote Parkinson7 defendeu a tese que os funcionarios aumentam informalmente a esfera do seu
trabalho, de modo a ocupar o tempo livre de que possam dispor. Deste
modo, as burocracias tendem a crescer, nao porque os funcionarios ten7 Cfra

A. Giddens, Op. Cit., p.351.
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ham novas deveres, mas porque tern de ser vistas como constantemente
ocupados. Criam tarefas que realmente nao existem, e dep_ois, tern que
supervisionar os seus subordinados, que, por sua vez, passam muito do seu
tempo a escrever relat6rios e memorandos para eles. Neste processo continua, as fun<;:6es cometidas a burocracia, seriam claramente desnecessarios
a maior parte do preenchimento de impressos, da escrita de memorandos
e do arquivo de documentos que dela fazem parte.
Contudo, muitas outros escritores tern vista a burocracia a partir de
outro angulo. Acentuam o modelo de esmero, de precisao e de administra<;:ao eficiente. Lembram que a burocracia tern sido a forma mais eficaz
de organiza<;:ao que os seres humanos conceberam, pois tadas as tarefas sao
reguladas por normas escritas de procedimento.
A explica<;:ao mais influente da burocracia foi fornecida pelos estudos
de Max Weber, que abriram caminho, entre aqueles dois extremos. Weber
escrevia, ja antes de 1920, que a expansao da burocracia nas sociedades
modernas se tinha tornado inevit:ivel. 0 desenvolvimento da autoridade
burocratica8 constituiria a unica forma de lidar corn as exigencias administrativas dos sistemas sociais em larga escala.
Para Weber, a politica enquanto conjunto dos comportamentos
humanos que incluem a domina<;:ao do homem pelo homem, funda-se na
obediencia as prescri<;:6es legais ou aos interpretes e executantes da propria
legalidade, e nao aos indivfduos. As motiva<;:6es de obediencia sao de
natureza essencial. A domina<;:ao e racional e an6nima e depende da continuidade da domina<;:ao da existencia de uma ac<;:ao burocratica, que da
origem ao poder burocratico, classificado como o poder especializado na
elabora<;:ao do formalismo legal e na conserva<;:ao da lei escrita e dos seus
regulamentos.
Neste sentido a burocracia, nao e apenas uma singularidade das
sociedades ocidentais. 0 novo Reino do Egipta, o Imperio Chines, a
Igreja Cat6lica Romana, os Estados Europeus tiveram burocracias, como
tern a sua burocracia a empresa capitalista moderna de grandes dimens6es.
0 que a define sao certos tra<;:os estruturais. E, neste entendimenta, urn
modelo de autoridade racionallegal, reconhecendo-lhe urn valor heur1stis Para uma descric;:ao narrativa da burocracia em Weber , veja, Cristina Monralvao Sarmento, " Max
Weber, A Politica do Poder" in Elites e Poder (Coord. de A. Marques Bessa), Lisboa, ISCSP, 1997,
em especial, pp.l2-52.
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co fundamental pois constituiria o tipo de organizac;:ao que tecnicamente,
" e capaz de atingir o mais alto grau de eficiencia, sendo o mais racional e
conhecido meio de exercer o dominio sobre os homens; Superior a qualquer outro em todos os sentidos: precisao, estabilidade, rigor disciplinar e
confianc;:a. Permite um elevado d.lculo dos seus resultados e e aplid.vel de
forma universal a todo o tipo de tarefas" 9 •
Reconhecendo que o desenvolvimento da moderna forma de organizac;:ao coincide nos mais variados sectores corn a continua expansao da
administrac;:ao burocd.tica, e no moderno Estado Ocidental que tal fen6meno se torna mais crucial, sendo indispensavel as necessidades da administrac;:ao de massa. Na opiniao de Max Weber, capitalismo e burocracia,
sao interdependentes. 0 capitalismo constitui a base econ6mica mais
racional para a administrac;:ao burocratica e possibilita o seu desenvolvimento racional, ate porque do ponto de vista fiscal, lhe fornece os recursos monetirios requeridos. Do mesmo modo, o capitalismo criou a necessidade de uma administrac;:ao estivel, rigorosa, e intensiva.
A descric;:ao de Max Weber, embora corn conceitos diferentes,
assemelha-se um tanto a de Tocqueville 10 • Quanto mais a modernidade se
imp6e, mais a parte da organizac;:ao an6nima, burocd.tica e racional, se
alarga. Esta organizac;:ao racional e a fatalidade das sociedades modernas.
Estas analises dao primazia as relac;:6es formais. Quanto mais burocratizada e uma organizac;:ao, tanto mais os servic;:os sao fixos e detalhados.
Pouco se diz sobre as ligac;:6es informais e as relac;:6es de pequenos grupos,
que existem em todas as organizac;:6es.
Nas burocracias, os modos informais de actuac;:ao sao muitas vezes a
principal maneira de se encontrar um certo grau de flexibilidade. Num
estudo que se tern vindo a tornar classico nestas materias, Blau 11 analisou
as relac;:6es informais num departamento governamental constatando que
a margem das relac;:6es formais 0 grupo foi capaz de desenvolver procedimentos informais, que permitiam maior iniciativa e responsabilidade do
que a atribuida pelas normas formais da organizac;:ao. Os sistemas informais tendem a desenvolver-se em todos os niveis das organizac;:6es. Os
9
10

11

Idem, ibidem.
Para A. de Tocqueville, o principal risco da igualdade progressiva da condi,ao seria a vivencia analoga, de individuos vivendo na igualdade da impotencia e da servidao.
Peter Blau, The Dynamics of Bureaucracy, Chicago, Chicago University Press, 1963.
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la<;:os e as conexoes pessoais podem ser mais importantes na estrutura real
do poder do que as situa<;:oes formais nas quais as decisoes sao supostamente tomadas.
Sabermos ate que ponto, os procedimentos informais coadjuvam ou
constituem obsticulos a eficacia das organiza<;:oes, nao e uma questao
simples. Estes sistemas tendem a originar urn vasto numero de formas
nao oficiais de agir. Em parte, isto acontece p01·que a flexibilidade que
falta pode ser adquirida por ajustamentos nao oficiais das regras formais.
As maneiras informais de actuar podem ajudar a criar urn ambiente de
trabalho mais satisfat6rio. As liga<;:oes informais entre funcionarios
superiores podem ser eficazes apoiando a organiza<;:ao como urn todo.
Todavia os envolvidos podem estar mais preocupados em subir ou
proteger os seus pr6prios interesses, o que naturalmente levanta novas
questoes.
Os temas organizacionais, suscitados pela sociologia das organiza<;:oes,
a evolu<;:ao dos modelos de estudo da administra<;:ao, no ambito academico, e, finalmente, a recupera<;:ao dos conceitos tradicionais de burocracia, assim como o estudo da dinamica das rela<;:oes informais, no seio da
administra<;:ao, veio renovar o interesse da ciencia politica por estes
domfnios. Inicialmente, o olhar dirigiu-se para as fontes de poder,
e muitos dos estudos submeteram-se a teoria das elites que e urn dos
caminhos possfveis para onde nos dirige o percurso. No entanto sem se
submeter a esta e criando uma zona aut6noma relativamente aos grupos
de pressao, a aten<;:ao foi progressivamente sendo focalizada na ac<;:ao
politica.

Metodologias pr6prias: qualifica<;6es e conteudos

As politicas publicas situam-se neste universo e a literatura que lhes e
consagrada abre estimulantes perspectivas. 0 funcionamento governamental esta permeado por zonas cinzentas e conflitos. P01·que come<;:ou
por se privilegiar uma visao atomista ao sublinhar as especificidades, as
diferen<;:as e as particularidades de segmentos da ac<;:ao do Estado, as politicas publicas surgiram como configura<;:oes cambiantes de interesses, como
franjas soltas, adoptando as mais diversas metodologias de analise. A maioINTERVENc;:Ao SOCIAL,
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ria dos trabalhos pioneiros nesta materia partiu da analise de politicas
publicas sectoriais 12 •
Por consequencia, a denomina<;:ao andlise das polfticas publicas federou uma multiplicidade aparentemente anarquica de metodologias, criando por essa via urn novo terreno academico, que veio a agregar-se institucionalmente a ciencia polftica af gerando uma ramo aut6nomo 13 •
Consequentemente estamos a postular que existe urn ambiente de trabalho que visa aproximar-se do estudo da politica pela analise das policies
transformando e alterando radicalmente a tradicional e classica divisao
entre ciencia da polftica, a polftica e as polfticas, isto e, a muito britanica
divisao entre political science, politics e policy.
Simultaneamente constatamos que, por urn lado, a analise das polfticas publicas e uma ocasiao excepcional de transversalidade intelectual e
consequentemente de transposi<;:ao de barreiras academicas; e por outro
lado, transforma-se no local de reuniao das elites polftico-administrativas
e das ciencias sociais, ao dar origem a instancias colegiais, pela institucionaliza<;:ao progressiva da avalia<;:ao das polfticas publicas. Deste modo a
analise das polfticas publicas colocou o estudioso da politica no corac;ao
das regulamenta<;:6es polfticas e sociais, na articula<;:ao sensfvel do Estado e
da sociedade civil.
0 que levou muitos estudiosos a assumir a verdadeira dimensao polftica que o estudo das polfticas publicas pode conter. No sentido mais
comum e geralmente aceite sem discussao, o interesse da academia pelo
estudo das polfticas publicas foi consequencia directa das crescentes competencias estatais provocadas pelas concepc;6es acerca do Estado, espe12

Nao sao negligenciaveis os esfor<;os de analise que entre nos tern sido recentemente realizados em
m{dtiplas direc<;oes sectoriais, sejam nas politicas sociais, como v.g. H. Medina Carreira, As
Polfticas Sociais em Portugal, Lis boa, Ed. Gradiva, 1996, ou numa perspectiva de avalia<;ao e diagnostico coma o grupo dirigido par Boaventura de Sousa Santos na area da justi<;a, entre muiros
outros que nao e possivel aqui referir. Salienta-se ainda uma tentativa de analise "de dentro para
fora" do poder em que as proprias institui<;oes ensaiam os seus quadros analiticos, apesar de
resultarem por vezes, sobretudo em uteis levantamentos sistematicos, v.g., Maria de Lourdes Lima
dos Santos (coord.) As Po!fticas Cu!turais em Portugal: Re!at6rio Nacional, Lisboa, Observatorio das
Actividades Culrurais, 1998.
13 A estrutura<;ao do campo cientifico das politicas publicas e mais a historia de urn discurso do que
a de uma disciplina convencional. A fragmenta<;ao das publica<;oes neste campo e emblematica das
suas multiplas origens. A organiza<;ao dos estudos da "public policy" americana, coma grupo independente data de 1971 mas a sec<;ao das "public policy" na Associa<;ao Americana de Ciencia
Politica foi estabelecida apenas em 1983.
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lhadas na simplicidade da faculdade de "fazer" deste, em contraponto corn
a faculdade de "exigir" dos individuos, resultante da atribui<;:ao de direitos
subjectivos a presta<;:6es materiais. Firmada a base disciplinar num Estado
organizador do tecido social, encetaram os cultores desta nova area da
ciencia politica urn percurso que partiu das actividades governativas parcelares e atingiu o seu micleo central ao estudar as pr6prias institui<;:6es como
fontes de politicas publicasH.
Do ponto de vista dos metodos adoptados foram ja ensaiados multiplos meios de esclarecer a ac<;:ao governamental. Inicialmente os estudos
sobre politicas publicas ganharam fei<;:ao heuristica ao serem percebidos
como instrumentos em que o Estado ficava condicionado a autonomiza<;:ao de toda a referencia externa aparecendo como urn actor estratigico
capaz de influenciar a sociedade e detalhar as suas interven<;:6es 15 •
Percebidas que foram as limita<;:6es destas perspectivas em que sobressaia a dificuldade da racionalidade da escolha 16 no ambito da decisao
publica, a aten<;:ao dos estudiosos voltou-se para a possibilidade de recortar os actos publicos num seria<;:ao sucessiva de fases, iniciada por Lasswell
e impulsionada pela grelha de Jones 17 • Este c6modo meio de idemificar os
elementos constitutivos de uma politica publica, util para uma primeira
aproxima<;:ao a urn processo muitas vezes complexo e ca6tico, demonstrou
e permitiu visualizar os multiplos obsd.culos da ac<;:ao publica nas
sociedades actuais, em particular, a ocorrencia virtuosa de mecanismos
democraticos. Depressa criticado pelos mais cepticos, a enfase das limita<;:6es foi posta na t6nica do seu ambito descritivo, sobretudo por aqueles
14

Como por exemplo, Jean-Louis Quermonne, cfra << Les Politiques Institutionelles. Essai d'interpretation et de typologie ''• in Ti·aite de Science Politique, Op. Cit., pp.61-68.
15 Nesta analise reconhece-se aos intervenientes das policicas publicas uma racionalidade de canicter
weberiano. A imagem de urn intervenience animado por convicc,:6es, capaz de definir os seus
objectives e de os realizar mobilizando os recursos necessaries e o pano de fundo de grande parte
dos escudos empiricos. No outro !ado do Atlantico a escola econ6mica americana dica da Public
Choise, animada por economistas de inspirac,:ao neo-liberal e tributaria desta formatac,:ao e nas
escolas europeias, a marca distintiva e dada por Michel Croizier, pela introduc,:ao da noc,:ao de actor
onde o discurso classico do direito usava a de auroridade, recentrando a analise nos sistemas de
acc,:ao e no seu funcionamento.
16 Estas primeiras concepc,:6es sao afectadas pela duvida acerca da racionalidade, sempre limitada,
pelo modo incerto, colectivo e sistemico da acc,:ao publica e pela teses acerca da complexidade e
ingorvernabilidade crescente das sociedades modernas, num alusao as famosas cadeias de interdependencias de Norbert Elias.
17 Charles Jones, An Introduction to the Study of Public Policy, 3 ed., Brooks, Cole Pub!., 1997.
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que acreditam ser possivel uma apreensao cognitiva do sentido da ae<;:ao
publica em geral.
A ambiciosa tentativa de explorar a direcs;ao de sentido das politicas
publicas sofreu desenvolvimentos frutuosos. Num primeiro momento, a
apreensao da regulas;ao politica foi realizada a partir do conceito de neocorporativismo e inscreveu-se numa aceitas;ao previa do prindpio da
racionalidade limitada, sendo uma sua especificas;ao conceptual e hist6rica. Chamou a atens;ao para a forma particular de decisao publica contemporanea da instalas;ao do Estado Providencia. A diversidade e o pluralismo
dos interesses foram sobrevalorizados e a acs;ao publica foi remetida para
uma funs;ao residual que operaria essencialmente ao nivel da concertas;ao
de interesses das fors;as em presens;a, numa modalidade relativamente
exemplar de agenciamento da sociedade democratica num Estado social 18 •
Desacreditada pela internacionalizas;ao dos processos de decisao que poem
em causa a capacidade de iniciativa e de regulas;ao dos actores corporativos
aut6nomos, tern-se reconhecido a esta analise a perda de capacidade te6rica para apreender os fen6menos que teoriza.
No entanto, reformulac;6es desta perspectiva acentuaram o peso dos
grupos particulares na tomada de decis6es. Os grupos de interesse, os
servis;os burocriticos e administrativos, e os grupos parlamentares criariam, segundo alguns autores 19 , relacionamentos s6lidos entre si, criando os
vectores componentes das decis6es, formam triangulos de ferro, cuja eficicia resulta da participas;ao nas decis6es e na disponibilizas;ao de recursos,
de modo satisfat6rio. De certa forma, a produs;ao de politicas publicas nestas perspectivas descritivas e interpretativas de caricter corporativista
aproximam-se das partidocraciai 0 • Nestas o papel de decisor da acs;ao
publica e atribuido em grande escala a intervenientes de origem partidaria,
cujo controle e substituis;ao pertcnce ao partido, e permite produzir politicas publicas que lhe possam scr facilmente atribuiveis.
Mais fluidas mas igualmente pondo a t6nica no agenciamento de
interesses e relas;6es epis6dicas, as politicas publicas estariam muitas vezes
Esta analise deve aos sucessivos trabalhos de P. C. Schmitter G. Lehmbruch a sua sistematiza~ao
e divulga~ao.
!9 Veja Pasquino, Gianfranco, Curso de Ciencia Politica, Lis boa, Principia, 2002, pp.252-281.
lO Estamos aqui a referir-nos aos Party Government, que por um !ado caracterizam um tipo de governo cuja essencia esta num modelo de decisao publica. 0 que autoriza a inclusao desta designa~ao no ambito da produ~ao de politicas publicas.
!8
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dependentes de simples redes temdticas21 , que embora menos esn·ururadas funcionariam como processos de produs;ao activos. Finalmente,
igualmente neocorporativistas seriam as comunidades de politicaP, em que
a perspectiva incide no reconhecimento de urn espirito comunid.rio interactivo, em que 0 usufruto das relas;6es pessoais e de vantagens mutuas
entre politicos, funcionarios e grupos de interesses assim como de peritos,
num sistema de negocias;ao esravel e continuado, poderia explicar muitas
das decis6es politicas. Estas diferentes classificas;6es, enquanto modelos de
produs;ao de politicas publicas, tern sido relacionadas e comparadas 23 •
Numa outra orientas;ao, urn esfors;o noravel a salientar, na procura de
urn modelo cognitivo na produs;ao de politicas publicas, foram os resultados te6ricos dos desenvolvimentos dos estudos praticos encetados pelo
grupo identificado como Escola de Grenoble2 4 • Esta avans;ou uma hip6tese
de trabalho que aceita a existencia de vis6es relativament; homogeneas do
destino das sociedades consideradas. Avans;ando a nos;ao de referencial,
entendido como urn conceito sintetico das dimens6es, cognitiva, normativa e simb6lica, julgadas indissociaveis de toda a acs;ao publica, nos seus
estudos concluem que implicita a toda a acs;ao publica estava subjacente
urn referencial de actuas;ao passfvel de ser reconhecido na nos;ao de "modernizas;ao". Descentrando a produs;ao das polfticas publicas dos seus
actores, num novo acento t6nico no objectivo das mesmas, visa em particular, redescobrir o discurso legitimador que as autoriza.
Procurando responder as dificuldades de analise, uma visao essencialmente pragmatica, introduzida por C. Lindblom 25 , defende a inexistencia
A denomina<;:ao de Issues Networks ganhou notoriedade a partir do estudo de Heclo, H. << Issue
Networks and the Executive Establishment >>, in A. King (coord.) The New Americain Political
System, Washington, D.C., American Enterprise Institute, 1978, pp. 87-124.
22 Segundo G. Pasquino, reportando-se a obra de Dente (Dente, B. (Coord.), Le Politiche Pubbliche
in ltalia, Bolonha, Il Mulino, 1990, p. 37) as policy communities, representariam a melhor
descri<;:ao do processo de produ<;:ao das politicas publicas em Id.lia. Confira p. 260.
23 G. Pasquino, Op. Cit., p. 261. Quadro adaptado de Jordan, A.G., << Iron Triangles, Wolly
Corporatism, or Elastic Nets: Images ofThe Policy-Process,, in journal ofPublic Policy, Fevereiro,
1981, pp.95-123. Pasquino introduz-lhe as policy communities.
24 0 CERAT(Centro de Estudos e de Investiga~ao sobre a Politica, a Administra<;:ao, o Terrir6rio e
a Cidade) fundado por Bruno Jobert e Pierre Muller, foi o centro de actividades e de estudos
empiricos que provocou o interesse destes auto res publicada na obra con junta, L 'Etat en Action.
Politiques Publiques et Corporativisme, Paris, PUF, 1988 e de Pierre Muller, Politiques Publiques,
Paris, PUF, 1987.
25 Charles Lindblom e E. Woodhouse, The Policy-Making Process, 3 er ed, Englewood Cliffs,
Prentice-Hall, 1993.
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de momentos fundadores na acc;:ao publica. Neste caso nao poderiamos ver
as politicas publicas coma processos mas avaliar apenas os modelos de
decisao. As autoridades publicas limitam-se a micro-regulac;:6es que alteram apenas as margens da legislac;:ao existente, para ajustamentos estaveis
de inreresses socialmente divergentes. Teriamos apenas uma sucessao de
mudanc;:as de baixa intensidade criando urn cenario de tipo incrementalista de transformac;:ao progressiva, pluralista e negociado da sociedade, a
que tambem se poderia designar de fomento desconexo. Esta ultima designac;:ao acenrua o caracter fragmentario e reversivel das decis6es publicas.
Finalmente, alguns aponram vigorosamente as patologias da acc;:ao
publica. Nomeadamente, os norte-americanos March e Olsen 26 , ficaram
famosos par que aplicaram o conceito de anarquia organizada as politicas
publicas acentuando a impossibilidade de responsabilizac;:ao par muitas
das decis6es publicas face a conjugac;:ao de tres 01·dens de factores. A
existencia de conrextos de acc;:ao, a mudanc;:a constante de pessoas no
ambito das organizac;:6es e a existencia de tecnologias deficientemente controladas, criariam urn conjunro heterogeneo, em que problemas e soluc;:6es
se cruzam sem se reencontrarem em decis6es efectivas. Esta configurac;:ao
opaca geraria verdadeiras disfunc;:6es e irresponsabilidade individual e
colectiva. Finalmente, outros, mais radicais, encaram as politicas publicas
explicitamente coma a coexistencia conflitual de decis6es e nao decis6es,
associando estas ultimas a escolhas conscientes. Baseados no modelo decisional de Dahl, Bachard e Baratz27 invertem-no para concluir em favor da
existencia de urn poder negativo. Nao decidir, pode consequentemente
constituir uma forma dominante da acc;:ao governamental.
Esta inventariac;:ao e sistematizac;:ao, permite afirmar que o estudo das
politicas publicas comec;:ou par aceitar o Estado coma entidade aut6noma,
simultaneamente interessando-se par descodificar coma o processo das
suas decis6es se desenrolava no tempo ou coma podia ser melhorado.
Aceitando as limitac;:6es das perspectivas iniciais, a partir do neocorporativismo, avanc;:ou-se para a caracterizac;:ao dos modos de acc;:ao dos diferentes grupos e inreresses em presenc;:a, para finalmenre descodificar em
----···---

26

J.G.March e J.P.Olsen, Ambiguity and Choise in Organizations, Bergen, Universitetsforlaget,
1976.
27 Cfra P. Bachard e M.S.Baratz, <<Decision and non decisions: na analitic framework>>, in American
Political Reviezu, no 57, pp. 632-642, 1963.
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que sentido e orienta<;:ao eram implementadas as decis6es, como na pratica eram tomadas ou simplesmente p01·que nao o eram. Em qualquer dos
casos o caminho encetado permitiu caracterizar o poder do Estado.
Deste modo o desenvolvimento dos estudos sobre pollticas publicas
alimentou-se de importantes debates. Este crescimento determinou tambem urn fechamento que durante algum tempo pareceu afastar os especialistas das politicas publicas da restante investiga<;:ao efectuada sobre o
poder. Como pode o estudo da concreta ac<;:ao do poder ser ignorado pela
ciencia politica se esta assume a procura teimosa dos fundamentos empiricos das manifesta<;:6es do poder e se encontra na intersec<;:ao da teoria e da
pratica polltica? Embora, as respostas a estas quest6es ultrapassem, naturalmente, o ambito deste artigo, afirmamos aqui, que este fecho se deveu
sobretudo a introdu<;:ao de uma nova aparelhagem conceptual e terminologica que fez emergir novos conceitos apenas conhecidos pelos investigadores de pollticas publicas, mas que, doravante, farao progressivamente
parte obrigatoria do dicionario dos esrudos politicos.

Conceitos novos: emergencia e expansao

Sendo certo que muita da terminologia nao e absolutamente inovadora, a aparelhagem conceptual utilizada pelos estudiosos de politicas publicas ganhou uma marca distintiva propria.
Como vimos nas primeiras analises estrategicas, e da sua natureza
propria, reconhecer aos intervenientes das politicas publicas uma racionalidade espedfica. Sera neste ambito que a nor;iio de actor, ficari famosa
corn os estudos de Croizier28 , denomina<;:ao que surge em Fran<;:a, na
sequencia do famoso Estado - especticulo de Schwartzenberg29 , e ganha
urn novo conteudo. 0 Estado passa a ser considerado como urn conjunto
de actores. 0 conceito de actor deixa de ser coincidente corn o de autoridade normativa, cara a ciencia do direito, na medida em que facrualmente
28

Croizier, Michel, Etat Modeste, Etat Moderne. Strategies pour un autre Changement, 2" ed., Paris,
ed. Seuil, 1991. Idem, Le Phenomene Bureaucratique. Essai sur !es tendances bureaucratiques des systemes d' Organisation modernes et sur !eurs relations en France avec le systhne social et culture!, Paris,
ed. Seuil, 1963.Idem, L 'Acteur et le Systeme, Paris, Seuil, 1977.Idem, On ne change pas la societe
par deo·et, Paris, Grasset, 1979.
29 Schwartzenberg, Roger-Gerard, 0 Estado Espectdcu!o, S. Paulo, Difel, 1978.
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as autoridades habilitadas a produzir as decis6es publicas, nao sao os
agentes ou actores operativos dessas mesmas politicas publicas.
Particularmente provocadora para a razao juridica, este modelo p6e em
causa as categorias tradicionais de direito publico enquanto constrw;:6es
soberanas, unilaterais, corn fors:a juridica obrigando a relativizar a distins:ao entre actores centrais (governo, assembleias representativas, administras:6es publicas ou colectividades territoriais) que preparariam, conceberiam e implementariam as decis6es e os actores perifericos que seriam
meros destinad.rios mais ou menos passivos e resignados. Aparece frequentemente difundida a conclusao de que independentemente da situas:ao concreta o que caracteriza o actor e a capacidade de acs:ao propria, de
definir os objectivos, de reunir os meios necessarios e exercer influencia
sabre centros de decisao. A sociedade estaria povoada de actores virtuais
capazes de se integrar em dinamicas organizacionais.
Simultaneamente, em orientas:oes da sociologia politica norte-americana tribud.ria da escola econ6mica dita da Public Choise, animada por
economistas de inspiras:ao neo-liberal, o panto de partida e o de fundamentar teoricamente os custos de perturbar o funcionamento de mercado
(a eficiencia econ6mica e as suas medidas: o resultado da mao invisivel Pare to). A partir de uma recensao das vi nudes e falhas dos mecanismos de
mercado analisam-se as possibilidades do Estado suprir as faltas num contexto de economia do bem-estar30 • Este previa diagn6stico das fraquezas de
eficacia das economias competitivas (economias de escala, bens publicos,
externalidades, informas:ao assimetrica e em particular a selecs:ao adversa)
permite avaliar a tensao entre eficiencia e equidade. A integras:ao de argumentos normativos sabre redistribuis:ao nas suas perspectivas racionais
(exproprias:ao, altruismo e mecanismo de seguro) completa a fundamentas:ao de uma economia politica de redistribuis:ao do rendimento 31 e por
consequencia da acs:ao publica governamental, sobretudo no tocante a
intervens:ao de cariz social. Fundadas as ingerencias e a panir das nos:6es
de actualizas:ao e criterios de investimento que se avans:a para a nos:ao de
custos numa 6ptica social. Posteriormente, identificam-se os impactos das
intervens:oes, de modo a viabilizar uma analise do custo-efectividade e
30
31

Vide, Nicholas Barr, The Economics of The We/fore State, 3rd Ed, Stanford, Stanford University
Press, 1998.
Cfra Mueller, D. , Public Choise !!, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1989.
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monetarizar os impactos 32 que possibilitem uma ulterior avaliac;:ao das
medidas de ingerencia.
Deste modo cruzam-se os paradigmas neo-liberais justificativos da
mediac;:ao da acc;:ao governamental racional e estrategicamente orientada,
com a aplicac;:ao de criterios de avaliac;:ao. Independentemente da utilidade
social a considerar desta anilise, o seu cad.cter afigura-se mais apologetico
do que elucidativo.
Nestas analises estrategicas, trata-se tao so, de autonomizar um conjunta de estudos que compartilham um patrim6nio semantico em que ocupam um espac;:o privilegiado as noc;:6es de actor, estrategias, recursos, decisoes
e racionalidade. Aquilo que a Thoenig chamou une bo!te a outils, diriamos
nos, uma caixa de ferramentas.
Simultaneamente, estes estudos foram cruzados com as duvidas crescentes acerca da concepc;:ao de racionalidade. Esta afigura-se ultrapassada
pelo postulado de um prindpio de racionalidade limitada que resulta do
cad.cter necessariamente incerto, colectivo e sistemico da acc;:ao publica.
Caricter incerto na medida em que os seus protagonistas nao disp6em de
toda a informac;:ao necessaria; as preferencias sao relativas, pot·quanto
resultam de diflceis arbitragens; as decis6es surgem mais de um sentimento de satisfac;:ao de acc;:ao suficiente que da optimizac;:ao decisora e, finalmente, a estes factores devem-se somar a tentativa de afastar riscos de perturbac;:ao ou contestac;:ao, que imp6em niveis de negociac;:ao previos.
Esta ideia de limitac;:ao da racionalidade apoia-se simultaneamente nas
teses contemporaneas da complexidade e da ingorvernabilidade relativa
das sociedades modernas. A internacionalizac;:ao das trocas e a mundializac;:ao da economia terao gerado entre actores publicos e privados as ja
chamadas cadeias de interdependencias para utilizar a expressao de Norbert
Elias, cada vez mais opacas tornando a decisao polltica uma escolha entre
possibilidades incertas.
As dificuldades geradas por uma avaliac;:ao excessivamente centrada
nos actores e nos jogos de actores levou alguns autores a considerar as
pollticas publicas do ponto de vista temporal, numa analise que se
denominou sequencial, como ji referimos. As pollticas publicas eram agora
32

Vg. Weimer, David Leo; Vinning, Aidam R.; Vinnig, Alan, Policy Analisis: concepts and Pratice,
Prentice-Hall, 1998.
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percebidas como conjuntos mais ou rncnos coerentes de inten~6es,
decis6es e de realiza~6es imput<iveis a uma autoridade publica visando produzir efeitos no campo social. Nao c por acaso que se popularizou a
expressao de grelha de }ond 3 ao quadro clcstinado a melhorar a visibilidade
da ac~ao publica.
Num primeiro momento estrutural tuna politica publica emerge
quando urn conjunto de problemas sao pcrccbidos como quest6es que
obrigam as autoridades publicas a inscrcvc-los na sua agenda politica.
Esta analise cruzou-se corn a no~ao de rtgenda politica elaborada nos
Estados Unidos por Cobb e Elder34 c corn o cstudo de Garraud que
tentou sistematizar o processo de coloca~ao cm agenda. Estas novas
perspectivas permitiram esclarecer como, na rnaior parte das vezes,
as politicas publicas emergem a partir de factorcs estranhos ao poder
politico.
A identifica~ao publica de urn problema podc surgir a partir de
varias possibilidades. Teremos urn modelo de mobilizrtriio quando existe urn
trabalho simbolico durante o qual se formam as rcprcscnta~6es colectivas
que estruturam a percep~ao de urn problema concreto. Esta tarefa legitima o comportamento das autoridades pt'tblicas c simultaneamente permite urn trabalho militante de grupos mais ou menos restritos capazes de se organizar e mobilizar para politizar o terreno interpelando os responsaveis politicos. Alternativamcntc podcmo-nos confrontar corn urn modelo de oferta publica. Estc c tfpico de periodos
eleitorais em regimes pluralistas enquanto momcntos privilegiados de
agita~ao e propaganda, momento em que os partidos politicos actualizam
os seus programas e definem novos objectivos introduzindo na cena politica temas susceptiveis 'de orientar ou reorientar a intcrvcn~ao publica.
Num terceiro cenario de genese de uma politica pt'tblica, o modelo de
mediatizar;iio salienta o papel dos medias. A televisao, a r{ldio e a imprensa
participam na constru~ao social dos acontecimentos c podem senao
provocar, acelerar a coloca~ao em agenda de certos problemas. Teremos os
chamados efeitos de informar;iio. Podemos ainda considerar urn modelo de
33
34

Charles ]ones, Op. Cit..
R.W Cobb e Ch. D. Elder, Participation in Americain Politics: The Dynamics ofAgenda Building,
Boston, Allyn & Bacon, 1976 e dos mesmos autores, "Agenda Building as a comparative Political
Process", in American Political Science Review, LXX, 1, p. 126-138.
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antecipar;iio em que se reabilita a capacidade de iniciativa das autoridades
politicas que por si, face a desequilibrios reais ou virtuais concluem pela existencia da possibilidade de urn problema. Esta mobilizac;:ao
surgida do centra para a periferia e o local por excelencia do voluntarismo politico: a antecipac;:ao visa prevenir uma fonte potencial de perturbac;:ao. Finalmente urn ultimo modelo, dito de corporativismo designa
a existencia de uma procura categorial forte lanc;:ada por uma organizac;:ao ou organizac;:6es poderosas e reconhecidas, que exercem uma pressao
silenciosa mas eficaz sobre os instrumentos competentes do poder do
Estado.
Este ultimo cenaxio transformou-se num filao de investigac;:ao que fez
regressar aciencia politica os corporativismos dos anos trinta, agora sob a
forma de redes, comunidades, partidocracias, ftruns, triangulos de firro e
outras denominac;:6es cujas terminologias dependem das estruturas que se
colocam em relevo e do grau de integrac;:ao das mesmas.
0 estudo e a escolha de soluc;:6es representa urn segundo momento
estrutural da an8Jise sequencial em que os decisores mobilizam competencias e drculos tecnicos para estudar cenarios, prever custos, estudar a constitucionalidade das medidas legislativas a adoptar. Antecipam o impacto
dessas medidas para eliminar o risco de paralisia ou protesto.
A execuc;:ao da politica publica designa uma terceira fase em que sao
colocados a disposic;:ao das instancias responsaveis os recursos financeiros,
os meios administrativos e os equipamentos tecnicos e em que simultaneamente se inscreve legislativamente uma politica publica. Nesta fase identificam-se e podem ser gerados novas ciclos de efeitos perversos e indesejados pela criac;:ao de grupos de veto dentro ou fora da esfera governamental,
que obrigam a renegociac;:ao de parte do projecto ou mesmo ao seu
desaparecimen to.
Seguidamente a avaliac;:ao da politica publica pode ter lugar. Enquanto
nos paises anglo-sax6nicos esta e uma tecnica usual destinada a julgar o
desempenho das administrac;:6es ea controlar ou aligeirar a intervenc;:ao do
Estado, no continente europeu ela e relativamente recente. Entre nos a
introduc;:ao da avaliac;:ao das politicas publicas na paisagem politico-administrativa representa uma forte inovac;:ao. Ainda concebida de forma tecnocratica como urn controle posterior, compara apenas as intenc;:6es corn
os resultados obtidos, pelo que estamos longe de uma avaliac;:ao realmente
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pluralista que sirva de m6bil de empenho colectivo e ocasiao de democratiza<;ao da decisao publica35 •
Num ultimo e quinto momento, a politica publica pode terminar corn
o esgotamento do problema que a gerou, ou corn a realiza<;ao de urn programa administrativo determinado. No entanto, o fim aparente da politica publica nao apaga os seus efeitos sociais. Uma politica publica corn
inten<;ao reformadora pode tornar-se uma politica rotineira. Salienta-se
ainda que normalmente o fim de urn programa nao significa o fim do
organismo ou organismos encarregadas de a executar que tendem a sobreviver aos fins para que foram criados.
Apesar das criticas a estas analises terem sido consideradas pertinentes
por muitos sectores, doravante fazem parte do acervo semantico das politicas publicas as terminologias impostas pelas analises que se debru<;aram
sobre os processos de decisao. Agenda, andlise sequencial, mode/os de decisao,
efeitos de informar;iio, ciclos, estilos, sector, foses, janelas de oportunidades e
incrementalismo sao express6es que irao cresccntemente fazer parte dos
vocibulos dos te6ricos das politicas publicas. Muitas destas express6es nao
sao novas mas irao ganhar fei<;ao e urn cunho especializado.
Finalmente, os ensaios sobre a analise das politicas ptlblicas que se afastaram de urn modelo puramente descritivo, prctendem-se cognitivos. Para
estes autores as politicas publicas sao projectos de regula<_;:ao social corn urn
sentido preciso, identificivel pela origem que lhe subjaz. No conjunto das
analises compreensivas podemos identificar difcrentes paradigmas.
0 primeiro elaborado a partir das realidades, alcma, austriaca e escandinava, apreende a regula<;ao politica a partir do conceito de neo-corporativismo. A iniciativa coube a soci6logos alemacs, Philippe Schmitter e

35

A avalia<;ao das politicas ptlblicas e dos sectores da analise do estudo, das politicas que mais se tern
desenvolvido nomeadamente porque e a area em que se cruzam maior numero de interesses disciplinares e politicos. No entanto nao e raro encontrar alguma confusao analitica entre andlise e
ava!ia(iio o que gera importantes erros de conteudo. Na gre!ha de ]ones a avalia<;:ao e uma fase do
processo e independentemente da metodologia utilizada na analise de uma politica publica a avalia<;:ao supoe urn momento ulterior. Reunidas as condi<;:oes para realizar uma avalia<;:ao, tal nao significa que esta seja urn estudo de eficiencia por objectivos, pois pode ser realizada por eficacia,
em que os efeitos do programa nao sao comparados com os objectivos desejados mas antes na
rela<;ao destes, corn os meios e os recursos investidos. Neste sentido, cfra Bussman, Kloti e
Knoepfel, Op. Cit., p. 42-51.
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Gerard Lehmbruch36 e chama a aten<;:ao para uma forma particular de
decisao publica contemporanea da instala<;:ao do Estado Providencia. A
novidade reside na defesa da representa<;:ao corporativa dos interesses nao
ser considerada antagonica ou contraditoria corn a representa<;:ao
democd.tica e longe de ser autoritariamente organizada pelo Estado tende,
ao contd.rio, a penetrar o poder politico e a ditar-lhe as suas normas. As
politicas publicas surgem, transitam e movimentam-se maioritariamente a
margem do Estado a partir de trocas ou compromissos entre as grandes
organiza<;:6es representativas profissionais. Estas ultimas beneficiam de urn
monopolio de representa<;:ao do meio social considerado - industria, agricultura, saude, ensino ou outros - e regem as rela<;:6es corn o poder politico pelo prindpio da subsidiariedade. Aqui, o Estado assume uma fun<;:ao
capitular ou arbitral.
0 segundo paradigma foi construido em torno do modelo ftam;es e
como vimos utiliza as no<;:6es de referencial e de mediar;ao, em que pontuam os trabalhos de Pierre Muller e Bruno Jobert 37 • 0 referencial como
conceito sintetico, federa num termo univoco a possibilidade das politicas
se articularem em torno de valores mais ou menos ordenados que organizam uma certa representa<;:ao do mundo, avaliam situa<;:6es e determinam
a cren<;:a do que e desejavel para uma sociedade. Esta no<;:ao de referencial
faz apelo explicito a uma concep<;:ao pesada e algo voluntarista da genese e
da implementa<;:ao de uma politica publica. Esta e percebida como urn
modo particular de apropria<;:ao do real e de transforma<;:ao do mundo que
convive mal corn pdticas rotineiras e burocratizadas e implica a defini<;:ao
da media<;:ao sem a qual nao e possivel converter as ideias em actos afastando o paradigma do referencial da tenta<;:ao idealista.
Consequentemente, a genese do referencial e mediada pelos agentes da
vida social que tern por voca<;:ao elaborar os referenciais das politicas publicas, eco dos intelectuais orgdnicos de Gramsci. A actividade destes mediaDe Philippe C. Schmitter, veja a ja classica entre nos, Cmporativism and Public Policy
in Authoritarian Portugal ou ainda Private Interest Govemement Beyond Market and State (Sage
Studies in Neo-c01poratism), no entanto e a sua mais recente publicac;:ao que merece mais atenc;:ao:
How to Democratize The Europe and Why Bother (Governance in Europe), Rowman & Litdefiel,
Marc;:o-2000. A obra de referencia de ambos: Patterns of C01poratist Policy Making, Londres,
Sage, 1982.
37 Bruno Jobert e Pierre Muller, L 'Etat enAction. Politiques Publiques et Cmporativisme, Paris, Presses
Universitaires de France, 1988. E, ainda, Pierre Muller, Politiques Publiques, Paris, Presses
Universitaires de France, 1987.
36
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dares e cognitiva e normativa, numa tonalidade de origem Foucaultiana,
em que as esferas do saber e do poder se imbricam. Esta dispersa no espa<;:o
publico numa alusao devedora a Habermas, em que o peso das elites
politico-administrativas e preponderante mas nao exclui as inf1uencias que
surgem nas periferias institucionais ou emergem da sociedade civil.
A dimensao reactiva deste modelo e manifesta. 0 paradigma de
Grenoble nao escapa ao processo classico em que a elabora<;:ao de uma
nova teoria se produz par reac<;:ao contra outros ate af dominantes para
sublinhar as anomalias e as deficiencias encontradas. Corn efeito, estes
autores tentam encontrar uma via alternativa entre a analise estrategica
popularizada pelo grupo da sociologia das organiza<;:6es animado par
Crozier e Ehrard Friedberg38 e o modelo neo-marxista revigorado pelos
trabalhos de Althusser e Poulantzas. 0 estatuto do Estado e o centra do
debate. Aos primeiros reprova-se a dilui<;:ao do Estado em sistemas de
ac<;:ao que relativiza a fun<;:ao reguladora propria do Estado. Nos segundos,
repudia-se essa visao mecanicista e empobrecedora do Estado que o reduz
em ultima insdncia ao papel de representante monopolista dos interesses
das classes dominantes.
Todavia, a no<;:ao de referencial, politicas cognitivas e a propria no<;:ao de
governanr;a ou institucionalismo ganham foros de cidadania quando as
politicas publicas sao compreendidas a partir das ideias que se desenvolvem
no seio das institui<;:6es publicas de ac<;:ao social. Esta expansao conceptual
tera frutuosos desenvolvimentos em todos os espa<;:os academicos.
E assim que vimos, os Bridnicos, a partir da decada de setenta, a enunciar a teoria da contingencid 9 que avan<;:ou a possibilidade da eficacia das
organiza<;:6es nao depender dos prindpios universais de management, mas
ser sobretudo condicionada pela articula<;:ao da estrutura da organiza<;:ao
corn o seu envolvimento social e economico.
Emergiu uma analise das politicas publicas autonoma resultante da
institucionaliza<;:ao de disciplinas universirarias desligadas, quer da administra<;:ao publica tradicional, quer da propria ciencia politica, que con38

39

Vide, E. Friedberg, L 'Etat et L 'Industrie en France, Paris, Cordes, 1976.
Destaca-se o grupo de investigadores da Universidade de Aston que testaram esta teoria a partir
de inqueritos as autoridades locais de Inglaterra e do Pais de Gales. Assim como a instituiy6es centrais do governo. Este paradigma assenta nas obras colectivas Patterns of Mangement in local
Government, Londres, Martin Robertson, 1980 e Bureaumetrics, Farnborough, Cower, 1981.
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sagra nos anos oitenta esta materia no cenano academico. Sob a designa<;:ao multiforme de neo-pluralismo40 e abandonada a perspectiva da centralidade das insd.ncias estatais em favor das rela<;:oes entre governo, seja
central ou local, e os grupos de interesse. As clivagens entre grupos de
investigadores fundam-se entre os que privilegiam a analise das rela<;:6es
inter-organizacionais e aqueles que sobrevalorizam a rela<;:ao entre a economia e as formas estatais.
Os primeiros recorrem sobretudo aos policy networkf' 1 , influenciados
pelos trabalhos de Heclo e Wildavsky42 sobre as policy community. Estes
investigadores conceberam as redes de politicas publicas como o resultado
da coopera<;:ao entre grupos que, corn maior ou menor estabilidade, se
reconhecem e negoceiam entre si, trocam recursos e partilham as normas
e os interesses. 0 funcionamento destas redes permitiria esclarecer o
processo de coloca<;:ao em agenda e a formula<;:ao de interven<;:oes publicas.
Estas posi<;:oes estao na origem de muitas das publica<;:oes da epoca, mas as
criticas nao se fizeram esperar e assentaram em particular, na imprecisao
metodol6gica e na falta de articula<;:ao destas redes corn uma teoria geral
do poder e da politica43 •
Num segundo grupo, poderemos autonomizar, os que o privilegiam os
efeitos politicos das evolu<;:oes econ6micas e a sua rela<;:ao corn os recursos
institucionais, resumido no termo nova economia politicd 4 • No conjunto,
as varias perspectivas da nova economia politica recentralizam o papel do
Estado e permitem visualizar as politicas publicas numa 6ptica de submissao as pressoes governamentais. Todavia, estas perspectivas afastaram os
tradicionais esquemas de interpreta<;:ao do papel dos homens politicos na
orienta<;:ao e na realiza<;:ao da ac<;:ao publica, na medida em que as redes de
politicas publicas nao os consideram.
Esta questao come<;:ou a ser debatida tendo por pano de fundo, estudos
sobre a lideran<;:a de Margaret Thatcher45 • Os especialistas brid.nicos, nao
4°
41

Utilizada por P. Dunleavy e B. 0' Leary em Theories of the State, Londres, Macmillan, 1987.
P. Le Gales, M. Thatcher, Les Reseaux de Politique Publique. Debat autour des Policy Networks,

43

Paris, L Harmattan, 1995.
H. Heclo, A. Wildvskky, The Private Government of Public Money, Londres, Macmillan, 1974.
M. Thatcher, <<Les reseaux de politique publique:bilan d'un ceptique» in P. Le Gales, M. Thatcher,

44

op. cit.
A. Gamble, «The New Political Economy>>, Political Studies, 43, 1995.

42

45

Por exemplo, J. Monn, «Innovative Leadership and Policy Change : The Lessons from Thatcher»,
Governance, 8, (1), 1995.
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tiveram em conta as caracteristicas dos espa<;os publicos. Ao investirem nas
analises comparadas das polfticas publicas tendem a explicar as mesmas a
partir das competencias formais das institui<;6es, tornando o espa<;o publico implicitamente nao hist6rico. A legitimas:ao das polfticas publicas e estudada pelo estreito angulo da abertura das arenas de decisao e afasta-se das
dimens6es cognitivas e simb6licas da ac<;ao publica. Urn dos meios ensaiados para superar esta limita<;ao e 0 novo conceito de governam;d 6 •
0 papel politico das rela<;6es informais no ambito das polfticas publicas e a tomada de consciencia da permeabilidade do politico pelo funcionamento econ6mico sao hoje, as contribui<;6es britanicas, mais importantes e significativas para os debates intcrnacionais e a ciencia politica em
geral. 0 acento sabre os estudos comparados e a integra<;ao europeia tern
revelado avans:os na compreensao dos sistemas politicos.
Centrados na visao particular do seu modelo nacional, as teorias dominantes em analise das politicas publicas na Alemanha, propuseram grelhas de analise que se desenvolveram no cstrito piano te6rico, mas que
tambem reBectem as muta<;6es dos diversos regimes de acs:ao publica sectoriais. Mais do que em qualquer outro pais da Europa, o peso dos interesses organizados na vida politica nacional c urn objecto recorrente tanto
no debate cientifico coma no seio da arena politica na Alemanha. A esta
tendencia hist6rica, respondeu a ciencia politica corn o federalismo 47 ,
coma principallimite do poder politico c no piano da analise das politicas publicas. Estas caracterizaram o regirnc politico, da Republica Federal
Alema, coma urn sistema que acumula tmiltiplos meios de partilha de
poder, acentuando 0 seu caracter corporativo.
Desde a decada de setenta que autorcs coma Schmitter, Lehmbruch e
depois Arend Lijphart 48 , destacaram-se ao mostrar coma os paises dotados
16

47

48

0 conceito de governan~a e entendido como urn tcrmo que apreende ao mesmo tempo as duas
tendencias fortes do funcionamento das instituit;:6cs britanicas. Por urn !ado a dinamica de urn
espa<;:o politico fortemente diferenciado em redcs scctoriais, e por outro !ado, a emergencia de urn
Estado «OCO», ou seja uma tendencia para a incapacidadc do governo central para controlar e formular as politicas publicas coerentemente.
Kenneth Hanf, Fritz Scharpf (eds) lnteorganizacionrd Policy Making. Limits to Coordination and
Central Control, Londres, Sage, 1978.
Gerhard Lehmbruch, Philippe C. Schmitter (eds) 7iY!nds Toward Corporatist Intermediation,
Belervy Hills, Sage, 1979. E ainda ediatada pelos mesmos autores, Patterns of Corporatist PolicyMa!dng, Belervy Hills, Sage, 1982. Arend Lijpard, «Typologies of Democratic Systems>>,
Comparative Political Studies, 1, 1968, p.3-44.
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de estruturas polfticas fundadas sobre a partilha do poder- proporcionalidade na representac;:ao e consenso na tomada de decisao- funcionavam de
forma esdvel. Ao que se somou a demonstrac;:ao que as sociedades corn urn
corporativismo forte nao punham em risco os regimes democd.ticos e parlamentares. Este corporativismo de interesses foi cedo contestado pelos
trabalhos de RalfDarendorf e mais tarde pelos de Claus Offe49 • Porem, na
Alemanha, o debate sobre a articulac;:ao entre a mediac;:ao polltica e a mediac;:ao de interesses, id. manter-se no restrito ambito do corporativismo
favorecido pelas condic;:oes pollticas geradas pela coligac;:ao dos cristaos
democratas e dos liberais dos anos oitenta.
A abordagem em termos de governafiio associativa que se desenvolveu
nessa epoca, centrada na noc;:ao de Private Interests Government (PIG) ou
governac;:ao pelos interesses organizados, continua claramente na senda do
corporativismo. Todavia, esta reorientac;:ao 50 , significou avanc;:os significativos no terreno das interacc;:oes entre Estado e grupos de interesse. 0 PIG
visava sobretudo a analise da delegac;:ao de func;:oes de regulac;:ao pelo
Estado a urn ou mais grupos de interesses. 0 que estava aqui em causa era
«a tentativa do Estado de urilizar os interesses colectivos pr6prios de urn
grupo social de maneira a criar e manter uma ordem social aceid.veb 51 • 0
Estado conserva uma func;:ao de simples garantia do interesse geral, mas
pode afastar-se da realizac;:ao de uma polftica e mesmo da mediac;:ao concreta dos interesses implicados que intervem no quadro da pilotagem52 do
sector. As soluc;:oes institucionais negociadas livremente e em conjunto
corn as organizac;:oes representativas tern na economia alema o papel de
limitafoes benejicas. Esta assunc;:ao permitiu aos te6ricos alemaes escapar a
aporia Estado/Mercado, fetiche do perfodo em todo o mundo ocidental.
No entanto, logo no alvorecer dos anos noventa, os alertas surgem,
nomeadamente corn os trabalhos de Streeck53 , sobre os efeitos do duplo

Ralf Dahrendorf, Classes et Conflits de Classes dans la societe industrielle, Paris, La Haye, Mouton,
1972 ; e Claus Offe (ed), Disorganized Capitalism, Cambridge , Polity Press, 1985, pp. 170-220.
5° Wolfgang Streeck, Philippe C. Schmitter (eds), Private Interests Governmellt, Londres, Sage, 1985.
51 Confira Olivier Giraud, op. cit., p. 11.
52 Aqui a pilotagem e entendida como a gestao quotidiana do sector, alheio as decis6es mais importantes das institui~6es que determinam o regime das politicas sectoriais.
53 Robert Boyer, J. Rogers Hollingsworth (eds) Contemporany Capitalism. The Embeddesness of
Institutions, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. Confira, Wolfgang Streeck,
«Beneficial Constraints: On the Limits of Rational Voluntarism>>, pp. 197-219.

49
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contexto da globaliza<;:ao e da integra<;:ao europeia que permitem e incitam
as partes implicadas nos regimes de governa<;:ao pelos interesses, a preferir
o afastamento, ao inves de intervir na negocia<;:ao. A fuga do capital
alemao aos constrangimentos beneficos vem, do ponto de vista te6rico,
esclarecer que a governas:ao associativa ao colocar o acento t6nico nos
actores, se esqueceu de considerar as transforma<;:6es contempodneas que
afectam os sistemas. Estas limita<;:6es, transformaram as redes de polfticas
publicas o terreno por excelencia da ciencia politica alema da decada
segumte.
0 particular condicionalismo do «capitalismo coordenado» alemao
encaminhou os cientistas a enveredar por posi<;:6es tendentes a considerar
as redes de politicas publicas de modo estruturado. As redes sao consideradas como urn tecido de rela<;:6es entre actores diferenciados entre si, nem
sao hierarquizadas, nem se considera a sua interac<;:ao conflitual. Sao redes
funcionais consideradas em ordem a resolu<;:ao dos problemas contempodneos da coordenas:ao politica e social. Uma visao mais elaborada5\ prop6e
uma leitura das politicas publicas em termos de acs:ao publica, aberta sobre
a complementaridade das regula<;:6es produzidas pelos actores publicos e
pelos actores privados, num quadro de analise estimulante para observar
as dinamicas sociais e politicas.
Neste caso, as redes sao percebidas e analisadas para mostrar como as
sequencias do desenvolvimento institucional se combinam, no caso
alemao, corn as sequencias institucionais do desenvolvimento das organiza<;:6es de interesses, colocando em evidencia os processos interactivos
complexos do desenvolvimento dos grupos sociais, as estrategias de governo e finalmente a sua institucionaliza<;:ao. Finalmente, nesta leitura, sao
introduzidas novidades te6ricas 55 quando, por sua vez, se integra na
analise, a influencia das institui<;:6es, nas configura<;:6es das redes de politicas, e ainda, quando se analisa o retorno, ou seja, o efeito que as inter54

55

Desenvolvida por G. Lehmbruch,«Organisation de la societe, strategies administratives et reseaux
d'action publique. Elements d'une theorie du develloppement des systhemes d'interets>>, clans
Patrick Le Gales, Mark Tatcher (dir.) Les reseaux de politique pub!ique, Paris, I; Harmattan, 1995,
pp. 69-90. Segundo Olivier Giraud, esta tese vem contrapor-se as teses da reprodw;:ao cultural dos
estilos de governo, corn mais proveito analitico.
Franz-Urban Pappi, Thomas Konig, «Les organizations centrales clans les reseaux du domaine
publique. Une comparaison Allemagne-Etas-Unis clans le champ de la politique de travail>>, Revue
Fran~aise de Socio!ogie, 36,1995, p.725-742.
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ao;:6es de redes produzem no processo politico. Se as redes forem consideradas como coliga<;:6es concorrentes entre si, esti introduzida a dimensao
do conflito no quadro da analise. Estas perspectivas permitem ligar de
modo conveniente a analise entre o nivel macro: as institui<;:6es, e as
rela<;:6es entre actores intervenientes, eo nivel micro: interac<;:6es concretas
entre actores; todos estes estudos, confirmam a hipotese do enfraquecimento dos actores colectivos organizados.
Corn a constata<;:ao deste enfraquecimento do Estado surgiram novos
trabalhos em que se destaca a no<;:ao de sistema de negociar;iirJ 6 , corn o
objectivo de compreender os recursos remanescentes do Estado e saber em
que medida estes sao suficientes para ordenar a regula<;:ao social. Deste
ponto de vista surge uma escola alema da teoria da regula<;:ao 57 •
Directamente inspirada, na teoria sistemica sociologica que focaliza a
aten<;:ao no fechamento crescente de sub-sistemas sociais, envolvem a ciencia politica na problematica do «direito reflexivo». A tendencia ao encerramento dos subsistemas sociais implica for<;:osamente o debate sobre a
incapacidade de regula<;:ao centralizada pelo Estado.
Nestas circunsrancias, a grelha de analise das politicas publicas implica
urn programa de investiga<;:ao que obriga ao redimensionamento radical
do politico. E o esfor<;:o para considerar as diferentes formas de regula<;:ao
politica realizadas pelo Estado e as for<;:as sociais emergentes da sociedade
civil. 0 objectivo favorito da analise sao os sectores da ac<;:ao politica situados na intersec<;:ao das regula<;:6es politicas e as de auto regula<;:ao social de
actores organizados, (actores corporativos classicos como as corpora<;:6es,
associa<;:6es profissionais ou associa<;:6es sectoriais de empresas).
Nos diferentes paises ocidentais, o peso respectivo dos actores produz
diferentes combina<;:6es institucionais que caracterizariam o regime de
politicas publicas. A teoria da regula<;:ao utiliza urn institucionalismo fundado na analise da actua<;:ao dos actores e retem apenas as institui<;:6es principais (as estruturas organizacionais do sistema), no entanto, a influencia
das institui<;:6es so faz sentido se considerarmos a ac<;:ao dos actores secta56
57

(ou Verhandlungssystem). No<;:ao introduzida por Firtz Scharpf. Veja por ex. Renate Mayntz, F.
Scharpf>L" lntitutionalisme centre sur les acteurs>>, Politix, 14 (55), 2001, p. 95-123.
(ou Steuerungstheorie). Para uma perspectiva sintetica em frances ver corn proveito Olivier Giraud,
«La Steuerungstheorie. Une approche syntethique de !'action publique contemporaine», Politix, 14
(55), 2001, p.85-93.
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nars pertinentes. As instituic;:6es influenciam o comportamento dos
acrores mas nao o programam e estes tern a possibilidade de as transformar. Dai urn esforc;:o dirigido «ao quadro institucional de influencia das
organizac;:6es enquanto ela propria representa o quadro institucional da
acc;:ao dos seus membros» aproximando-se assim das familias de pensamento francesas que focalizam a sua atenc;:ao sobre a autonomia estrategica dos actores 58 • 0 regime da acc;:ao publica alemao nao tern sofrido alterac;:oes no ultimo decenio, todavia apesar da resistencia do modelo, na
Alemanha, como em todo o mundo ocidental, as regulac;:6es sofrem reveses
significativos. 0 movimento continua da diferenciac;:ao sociaP 9, a complexidade das sociedades, a auronomizac;:ao de sub sistemas sociais e o
aumento das interdependencias, atacam o pais das coordenac;:6es globais,
das negociac;:6es horizontais e verticais no seio do sistema politico.
No debate americano, o ascendente da teoria das escolhas racionais, no
fim dos anos setenta e em particular o modelo das escolhas publicas marginalizou explicitamente o estudo das politicas publicas. Neste quadro o
cidadao racional que calcula o seu interesse pessoal, nao se deixa enganar
pelos esforc;:os do poder politico para o orientar. Por sua vez os esforc;:os
governamentais sao descritos pejorativamente, como uma «rent-seeking;>
ou procura de rentabilidade econ6mica. Quando alguns autores desta
escola se interessam pelas politicas publicas e para demonstrar a impotencia do Estado e concluir que aquelas devem ser reduzidas ao minima. A
excepc;:ao neste ambito parece vir dos autores que iniciam nesta altura os
primeiros trabalhos de comparac;:ao internacional 60 • Sera, de facto, por via
comparativa que o retorno do Estado se da na decada de oitenta, numa
primeira fase atraves do estudo comparado das «crises» politicas ou

ss Jean-Claude Thoening, « L'usage analytique du concept de regulation>>, in, Jacques Commaille,
Bruno Joben (dir.), Les metamorphoses de la regulation po!itique, Paris, LGDJ, 1998, p. 35-53.
59 Muito acentuado na Alemanha, pois urn dos impactos reconhecidos da reunificas:ao alema ea heterogeneidade provocada no tecido econ6mico, social e politico ate entao relativamente homogeneo. Ver Irma Hanke. « La nation incertaine. La culture politique clans L' allemanhe reunifiee», in
Anne Marie Le Gloannec (dir.). L1JtatenAllemanhe... , op. cit., p. 441-458.
Go De entre as varias analises sao sobretudo os estudos de Hugh Heclo que se distinguem. Confira,
H. Heclo, Modern Social Politics in Britain and Sweden, New Haven, Yale University Press, 1974.
No ambito cultural os trabalhos de Huntington sabre modernizas:ao marcaram definitivamente
uma viragem.
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econ6micas61 • A partir deste momento a andlise institucional do Estado
esd. lanc;:ada. A redescoberta do Estado ficara. consagrada na obra colectiva Bringing the State Back ln62 •
Doravante o estudo detalhado das estruturas internas do Estado passa
para primeiro plano privilegiando o metodo comparativo. «Saber como as
nac;:6es escolhem caminhos diferentes e estrategias econ6micas divergentes
para fazer face a problemas econ6micos semelhantes», e, segundo P. Hall,
o «Institucionalismo» 63 • Os trabalhos de Pierson, Skocpol e Katzenstein 64
sao urn ponto charneira nesta materia. A contribuic;:ao de Pierson e a considerac;:ao detalhada dos mecanismos da path dependence. Ao partir do
prindpio econ6mico da dinamica das actividades caracterizadas pelos
increasing returns (efeitos de retorno) salienta que nas actividades deste
tipo, o ponto de partida e as escolhas iniciais tern uma influencia preponderante sobre os resultados eventuais. Os custos iniciais de aprendizagem,
a imporrancia da coordenac;:ao entre actores e finalmente o sentimento por
parte dos actores nao acompanharem a escolha, da exclusao, aplicados as
pollticas publicas, explicam a continuidade e a dificuldade dos programas
de reforma. Mais uma vez sed. o problema da mudanc;:a, a dificuldade
metodol6gica.
A ultrapassagem destas dificuldades pode ser encontrada nos trabalhos
de Skocpol sobre a pre-hist6ria do Estado providencia nos Estados Unidos.
A questao da ideologia, quer a sua importancia, quer a sua produc;:ao, esd.
Esta perspectiva informa os trabalhos de Theda Skocpol (States and Social Revolutions, New York,
Cambridge University Press, 1986), de Peter Katzenstein (Between Power and Plenty, Madison,
University of Wisconsin Press, 1978 coma ed.), de Peter Gourevitch (Politics in Hmd Times,
Ithaca, Cornell University Press, 1986), e ainda Steven Krasner (Definding The National Interest,
Priceton, Priceton University Press, 1980).
6l Peter B. Evans et al., Bringing the State Back In, Cambridge, Cambbridge University Press, 1985.
Na introdw;:ao a esta obra Theda Skocpol explica que se trata de inverter completamente a perspectiva de Estado adoptado quer pelos pluralistas, quer pelos neo-marxistas. 0 Estado deixa de
ser uma arena onde se confrontam interesses divergentes, ou urn instrumento ao servic;o de uma
classe social, mas, numa perspestiva inspirada em Tocqueville e Weber, urn agente que goza de
autonomia em relac;ao as classes sociais e pode transformar a sociedade. Todavia, o afastamento e
tanto de urn Estado monolitista de Weber coma de urn Estado quase invisivel dos pluralistas.
63 Estamos a fazer referencia a obra, Governing the Economy, op. cit., p.4.
64 Paul Pierson, Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics, Florence, European
University Institute, 1997.Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins
ofSocial Policy in the United States, Cambridge, Belkamp Press of Harvard University, 1992. Peter
Katzenstein, Cultural Norms and National Security Police and Military in Post- IY'tlr japan, lthaca,
Cornell University Press, 1996.
6!
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tambem no centro dos trabalhos de Katzenstein. Estes trabalhos, quanto a
n6s, tern grande impord.ncia porque vem integrar a ideologia, variavel end6gena nao teorizada nos modelos das escolhas racionais, aqui directamente
ligada a politica. As ideias deixam de ser elementos partilhados na sua
origem de modo fluido como nos modelos sociol6gicos, sao antes produtos
directos das lutas de poder e influencia. Estes trabalhos transportaram a
explora<_;:ao da genese, da transforma<_;:ao e da morte das ideologias para o
palco dos estudos politicos, e em particular das politicas publicas.
Os franceses acreditam que a perspectiva da analise das politicas publicas enriquece as ciencias sociais em geral e a ciencia politica em particular.
Estes estudos conhecem em Fran<_;:a uma verdadeira idade de ouro65 •
Possuidores de urn acervo comunirario nesta materia, marcada pela prolifera<_;:ao de estudos, de publica<_;:oes e da abertura dos ambitos disciplinares
na Universidade, desde a decada de setenta, ainda mais visivel na decada
de noventa, os franceses assumiram cstes desenvolvimentos em obras
colectivas66 • A posi<_;:ao a atribuir as ideias, ou mais exactamente a cogni<_;:ao,
no fabrico e na evolu<_;:ao das politicas pliblicas, e o palco de todas as
divergencias. A aten<_;:ao as estrategias discursivas, ao vocabulario e a
dimensao simb6lica transportam-nos para a legitima<_;:ao das politicas
publicas. As medidas, os termos e o discurso visam produzir a aceitabilidade politica, particularmente nos casos da reforma da ac<_;:ao publica. Ao
sublinhar que as politicas publicas nao existem sem uma serie de dispositivos de legitima<_;:ao que permitem a sua aceita<_;:ao, urn dos trabalhos dos
actores politicos, passa a ser a legitima<_;:ao da sua ac<_;:ao, ou ao inves, contribuir para a descredibiliza<_;:ao dos seus opositores.
Os mais recentes trabalhos dos franceses apontam uma meta mais
ampla 67 , ao considerar a propria politiza<_;:ao das politicas publicas. Ao
Confira, Patrick Hassenteufel e Andy Smith, «Essouflemente ou Second Souffle? L'Analyse des
Politiques Publiques ala Fran<;:aise••in Revue fi'mfaise de science po!itique, vol. 52, n°l, fevrier 2002,
p. 53-73.
GG Tendo coma referencias os rrabalhos ].-C.Thoeing, Yves Meny, Jean Leca e Andy Smith, a
primeira grande sintese revela-se no IV Volume do 1i'flite de Science Po!itique, op. cit., na decada
de oitenta e no debate da primeira reuniao do grupo de trabalho de «politicas publicas» da
Associa<;:ao Francesa de Ciencia Politica em 1994 cujas comunica<;:6es sao retomadas na Revue
fi'tlnfaise de science po!itiqtte em 1996, corn o titulo «Forum: Enjeux, con traverses et ten dances de
]'analyse des politiques publiques», numero ja citado no inicio deste artigo.
67 A. Faure, G. Pallet e P. Warin (dir.), La comtruction du sens dans !es po!itiques pub!iques. Debats
autour la notion du referentie!, op. cit ..
65
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inquirir como as polfticas publicas transparecem ou estao presentes nos
diferentes locais polfticos em que agem os actores da competic;:ao polftica:
esfera governamental, parlamentos, organizac;:6es partidarias e espac;:os
mediaticos. Esta ambiciosa e ampla tarefa de investigac;:ao tern sido precisada a partir da distinc;:ao entre arenas e f6runs polfticos68 • As arenas, definidas
como espac;:os de negociac;:ao dos compromissos institucionalizados, sao
locais concretos de produc;:ao de polfticas publicas, no que respeita adecisao.
Os f6runs polfticos, compreendidos como espac;:os de debates e de controversias sobre o sentido das politicas publicas, sao os locais da construc;:ao intelectual das polfticas publicas onde se elaboram os stocks das receitas de
politicas publicas susceptiveis de alimentar as decis6es publicas e de constituir informac;:ao pertinente para a conduc;:ao das polfticas publicas.
Neste sentido, a integrac;:ao da dimensao da politics na das policies
transforma-se na questao central das interacc;:6es entre os f6runs e as arenas de polfticas publicas. Aqui, as politicas publicas sao vistas como recursos e permitem, numa perspectiva politica, apreender 0 que e objecto de
conflito e de oposic;:ao ou consenso implicito. Neste caso, voltamos a
delimitac;:ao do espac;:o do pensdvel mas tambem do dizfvel no politico.
Corn este acervo, os estudiosos de politicas publicas em Franc;:a, estao convictos que a analise das politicas publicas pode ser considerada como uma
dimensao compreensiva para o estudo dos principais fen6menos polfticos
contemporaneos, incluindo 0 ambito internacional para onde transportam os seus conceitos operacionais 69 •

Conclusao

Para terminar, diriamos que nas varias perspectivas actuais de analise
das politicas publicas se destacam orientac;:6es claramente diferenciadas. Se
no inicio a proposta incidia no estudo do Estado coma uma entidade
antropomorfizada capaz de gerir estrategicamente os seus objectivos, e
Para a distin<;:ao entre arenas e foruns politicos, consulre as posi<;:iies de B. Jobert na obra de A.
Faure, G. Pallet e P. Warin (dir.), La construction du sens dans les politiques publiques... , op. cit.,
p.19.
6 9 G. Devin, <<L'Inrernational comme dimension comprehensive>>, AECSP, Enseigner la science politique, Paris, L'Harmattan, 1998, p. 231-240.
68
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posteriormente, acentuava os processos constitutivos ou as sequencias de
uma polltica publica, num segundo momcnto a ambic;ao de restituir as
finalidades de sentido as politicas publicas pcrmitiu a extracc;ao de problemas novas que se caracterizou na emcrgcncia de uma nova aparelhagem
semantica construtora de sentido. Hojc, cstcs estudos facultaram a
adopc;ao de novos conceitos na analise do podcr, que se afiguram especialmente uteis, quando transportados para () cstudo do poder a nivel internacional.
Inicialmente o estudo da politica no novo patamar de analise, o nivel
internacional, ficou presa aos conceitos da na<;;lo c do Estado, no realismo
e nas suas formas cambiantes, fazendo apclo cxplicito ao direito como
fonte de superac;ao normativa, na procura da ordcm. Todavia, o sistema
internacional tern-se dado a conhecer na sua dinamica historica, e nas
instituic;6es que se vao criando, assim como na forma de interacc;ao corn
os multiplos actores na cena internacional.
Finalmente, quando os organismos intcrnacionais puderem ser percebidos alem da mera descric;ao taxinomica, podcr·;io scr estudadas politicas
internacionais se m os elementos miticos c lcgi timadores dos direitos
humanos e da paz. As relac;6es internacionais adquircm ai a sua maturidade. Pois, os organismos que lutam contra a gucrra, a desigualdade ou a
fome tambem vivem desses fenomenos e sofrcm as disfunc;6es tipicas das
instituic;6es. Pelo que devem ser objecto de cstudo nas politicas publicas
que concretizam, na medida em que nao tern impcdido, nem as tragedias
humanas, nem as tendencias expansionistas, ncm as rcacc;6es desesperadas
do uso da violencia, e muito menos, a atribuic;ao cx6gena e diferenciada
do poder.
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