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o

aborda.gem as etapas
instrurnental
vestigação
forço

da política

de análise

mais

~ue os trabalhos

produzidos

que se aproximem

tende

e contribuir
teóricas

Para

para

deste

o caso

a respeito

importância

inicial

do problema.

.•

centros

br~sileiroi.

instrumental.

"'-.
.:.:~..:<.;.,:) >.'• >

nos

não t~m revelado

o avanço

de urna

púb l í.c a , reconhecidas

é de fundamental

ricos

cussoes

trabalho' trata

principalInente

I

avançados.

àe compreensão

presente

COIrtO

de ino

u..'11a
vez

critérios
O que se

no plano

es-

das

te5
predis-

1 .

,

,

3.
A análise teórica de políticas públicas se

de-

fronta com probl~mas de nat~rez~ diversa dada sua completeóricas

xidade ~uer no cillnpo
da~ concepç5~~ t~cnicas e

que '~nvolve sua produção, quer no campo de sua utilização.
prática no. ambiente polít.ico-público em que se dá.
jetivo deste artigo é·tratar wu destes problemas,
a divisão de polI ticas públicas em

precisamente

ob-

O

mais
etapas

F

tal cómo ve~ sendo de~envolvido na literatura especializ~

da internacional.
~

Uma das indagações básicas e que nem sempre

e

formulada e muito rnenos respondida em trabalhos referidos
é onde se desenvolvem as an5li~es de polIti-

.a este temap
cas públicas.

De certa'maneira, uma resposta menos

're-

fletida poderia conduzir à indicação de um tllocustt'
articu
lado com a administração pública ou articulado com a prodnção acadêmica .. Sem dúvida, esse éo
·lógico
o

Porém

t

caminho inicial

e

há a.l
quma dí.s t.âncI a ent:t:'eesta:
observação

intuit.iva e a explicação intelectual melhor sustentada me
todológicamente •
. Para iniciar, definem-se dois espaços

intelec

tuais onde a a~álise das políticas públicas ocorr~.
meiro é o espaço onde a análise é diretamente

O pri

instrumenta

lizada e o segundo onde é Lnd.i.r e t ament.e.instrumentalizada.

o

espaço de análise diretamente

instrumentaliz~

da deve ser pensado em termos de sua utilização pelas prá .
t.í.oa s de governo.

.As decisões

a ,problemas sóciais-econômicos,
sam por

um

qovernamen t a s em
í

relação

polí~icos e culturais-pas

gradiente histórico cuja complexidade

mostra

."
4.
situações de maior ou menor sofisticação que exi~e daqueIas um Lns t r.u
.
rnental
.
que sej a responsi vo aos'problemas detectado~.

Este instrwnerital compreende as formas institu

.

cionais de governo, a capacitação administrativo-orqariiza
'.

cional· e os recursos econom i.co-c f Lnarrcei r-os,

Em outras pa

lavras, as políticas. públicas existem historicamente

se

consideradas como decisões de governo adotadas mediante as
exigências impostas pelo processó 'deadministração

públi-

cao' Claro que esta afirmação implica na suposição de que
históricamente

alteram-se os graus. de sofist<rção' instru

mental das respostas .
.A passagem de urna forma· incipiente de elaboração

.

de políticas públicas para fases mais complexas contemporâncas exige, para
sumárias

o

seu entendimen·tor aLqume s explicações

A Ciência da Adm í.n st.racâo no caso do setor pú
í ..

blico, asswniu,' a partir do desenvolvimento

nas primeiras

fases da produção de políticas públicas, uma posiçã.o
preponderância

de

por sua nature~a agregador~ dos vários co-

nhecimentos necessários ~ consecução de atividades· burocrãtico-or~anizacionais .. Mas, reduzir a atividade do setor público a este conjunto de' at.Lv í.d ade s .seria uma re'duçao simplista e ingênua do processo.

A própria Administra

çao Pública, superando'este simplismo, incorporou

outros

ramos das Ciências Sociais em sua prática teórica.
Em especial, nessa incorporação,
mia e o Direito.

A primeira.por

surgem a Econo·

ser responsável pela aná

lise'da parte mais substancial dos'problemas
.dade oferece para a Administração Pública.

que a socieA segunda pe-

.

..
,

,

,

,

,

5.,

<.

10 arcabouço j urídico-po iít co que dá a forma I
í

.organizacionalmente

as institui ções de governos

articulações intrínsecas ~ extrinsecas.

moldando
em

suas.

Al~m destes

ra-

mos das Ciências Sociais "Lato sensu", outros têm 00ntribuldo para a produção de políticas pGblicas, incorporadas
·ã Administração Públ·ica como instrumental de análise

ou

mesmo em análises diretas do próprio processo de polítiC?~
·.públicas quando muitas vezes, a,pr6pria Administração
blica como ciência instrumehtalizada

pG~

~ objeto de análise.

Nestes a Sociologia tem ocupado um espaço relevante

no

fornecimento de elementos para a elaboração d~ diagnóstj-cos e para a metodologia de pesquisas~

Nas fases mais re

ce nt.e s deste processo evo Lut í.vo a Análise Poli tica tem si
do outro ramo. das disciplinas científic~s frequentemente
requerido

r

e tem avançado para. compor um arcabouço teóri-

co particul~r de·análise ~e politicas·pGblicas.
Talvez como sintese destas explicações sumárias
seja interessante configurar a evolução da produção de po·
1íticas públicas.
nentes

r .

Guardadas as devidas proporções perti-

tem-se de um lado, um conjunto de mecanismos

ins--

.titucionais de governo e, de -outroi um arcabouço inteleCtual produto da divisão social do trabalho que mantem cer
ta reciprocidade

com as formas i~stitucionais de governo,

ambos compondo uma dinâmica sócio-política

cuja'leitura é

sempre transitória.

__ :~~-_._

.

As práticas de governo que englobam o espaço

de

..

análise diretamente instrumentalizada de políticas pGblicas, diante de suas experiências espaciais e temporais

I

.

..(

.:

6.
têm alterado suas concepçoes.

Um dos principais problerms

na aplicação de um programa g6verna~éntal tem sido sua in
ce rrup çâo , nem. sempre concluindo os objetivos propo s t os .

..

Em outras palavras, as decisões de governo em relação·

a

demandas que devem ser atend.idas n~cessitam de algum gr~u
.de certeza quanto a .s
uas possibi"lidades de atingir um resultado final.

Tais decisões podem. se dar no âmb to

inst&ncias de governo 6ujo contiole administrativo
relativafaciiidade

de

í,

e

de

na obtenção dos resultados previstos.

Por exemplo, se p~nsarmos uma política· de merenda escolar
na f ront.e
ír a restrita de um município 'de pequeno porte

I

a

sua definição e execuçao estarào muito prov ave Lmcnt;e sob
o· controle da inst~ricia responsãvel, que t~m visibilidade
suficiente a fim de atuar ao longo da sua execuçao.
Em contrapartida, se pensarmos urnamesma política. de mercn
da escolar em dimensão nacional, logo fica perceptível que
outros graus de dificuldade surgem para sua definição

e

execuçao.
De inicio, podemos perceber ·a rnultiplicaçâo dos
agentes que inváriavelrnente, separam-se entre aqueles que
definem e exe cut.am a política em in'stâncias distintas
governo, municipal, estadual e federal.
eia, os objetivos da p~lítica·seriam

Nesta circunstân

alcançados. diferen-

ciadarnente em termos ·de resultados finais dada
.dade da regionalização

de

s6cio~econ6mica,

â.

complexi

política e cultu-

ra l, em cada um dos contextos locais na ernpLã tude do terri
tórionacional.
As alterações na concepçaó da produção de polí-

t

.

.

7.

ticas públicas no espaço instrumentalizado

referem-se prm

cipalmente ao último exemplo, onde a natureza da complexi'
dade fez emergir necessidades de refinilluentoda
produção de políticas púulicas.

própria'

Exigiu, por exemp!e, uma

análise dos dif~rentes momentos percorridos pelo seu process~ento.

Os esforços nesse sentido, teóricos e pr5.ti-

cos, encaminharfu~ soluções aos problemas detectados,

em

ter60s de análise, sugerindo qu~ se deveria empreender cer
tas mud an as nas formas de tratamento t.écnico dos proble-.
ç

rnas~ Percebeu-s0quehãfort~

dose de'cristalização

etapas, .asqua s convencionou-se
í

em

denominar po r fo.rmu Lacâo,

impiementação e avaliação ,de politicas públicas.
Esses momentos
suas cspecificidades
outras.

r

ou etapas, possuem

r'

n.av erd ade",

próprias e ':9uese distinguem

uruas das

A foimulacão dcsenvól~~-s~ mediarite as exig~nciffi
'Claro

das demandas sociais no aparato de governo.

que

aqui é p;ceciso mediar a idéia de aparato de governo

em

suas várias instãncias quer peia divisão dos níveis federal, esta~ual e municipal quer:p~la atribuição de funções
ou compet~ncias legislativas, executivas,e

judiciâria$.

" Os problemas' sócio-econômicos ( poli ticos',e culturais
mandam so Luçôe s as q ua í.s são pretensamente
elabor'adas em termos de proposições
,A' implementação

equacionadase

formais"

configuraria um momento seguin-

te ao da formulação. .Seu processamento
.
._.c ...'; .:

de-

tem os passos pre-

'

viamente pensados e organizados no momento anterior.

Em

. -::._--.

suma, corresponderia à execuçao proprifu~ente dita da poli
tica.

___________

....;;:.

"

J.

•

_

"

I

.

. ,

Embora a etapa avaliação possa ser imaginada co
mo a sequência final destatríade

algQ~as

considerações

devem ser feitas a fim de que fique descaracterizada
condição~

De princípio é preciso frisar que

o

esta

conceito

de avaliação deve ser remetido ao conceito "Strictu sensü'
de análise.

Isto quer dizer que a "aveLia âo se de u e

se

ç

dá ao longo do processo sej ana. formulação

seja na imple

r.

mentação, se.ja mesmo nos impactos o.ute EeLt.o
svp rovo cados p~.'
Ias duas etapas anteriores.

Podem ser v~rias as finalida

des que orientem a avaliação de políticas, pórém essencial
mente dirige-se

pára fornecer.informações

que retro-ali-

mentem a produção e o pzoce ssame nt;o de políticas públicas .
.O espa(;~ de análise indiretament~' instrurnental.izado refere-se a análises intelectualmente

produzidas

e

~ue potencialmente podem servir ~e inswnos ~ produção direta de políticas públicas ..São realizadas,

geralrnente,no.

.âmb i.t o acadêmico das universidades e institutos de pesq ui.
sa.

Esta produção autônoma, 'ligada abstratamente

ao

seu'

objeto, pode ser incorporada, como tem sido, à instrurnen'talização depolIticas

públicas na'medida'em

que através

de su~s críticas e mensuração dos elementos

componentes~a

problemática

ainda não rea

lizadas.

tratada per~ite decodificações

Seu processo 'de interação com o espaç~,de

lise diretarnente_instrumentalizado, é,mediado,

ana-

em suma,p~

Ias resultados obtidos pela própria política pública.
,Estes resultados provocam no setor 'intelectual da divisão
social do trabalho reflexões analíticas que corif í.çur am
novo espaço de análise.

o

,

.

,

,

9.
A evolução do tratamento dispensado

ao estudo de

politicas pGblicas, neste espaço, te~ sua~ origens na fa~
se mais· elementar das decisões de governo diante de' deter
minâdas ~ituações que.ex~giiam

soluções pGblicas.

~lémen

tar no sentido da ausência de um refinamento técnico, politico e' adrrünistrativo não exigidos pelas circunstâncias
da relação governo-g~vernados.

Da mesma maneira em

que

tais soluções foram elaboradas s í.mp Li.f í.c adament e , como no
primeiro exemplo utilizado ~obre merenda escolar, a anãli
~e aut6noma e critica dessa elaboração seguiu essa tendên
c í.a ,

o que se observa' é que há uma evolução dos dois
espaços de análise que possue nexos cowunsf
ciprocidade de influências e que provocám
te, o prosseguimento do refina~ento.das

I

ins~nuando rc
.

consequentemen

análises.

Cabe

indagar como ou de que forma se dá essa reciprocidade

de

..

influências.
Nos centros de pesq:uisa mais desenvolvidos,
.mo os Estados Unidos, o esclarecimento
. .

.

co--

de como se dá a re

.

ciprocidade de influências acima mencionada pode ser -ex"

tr~ída,t~ntativaffiente, dos trabalhos desenvolvidos
Nakamura e Smal1wood

por

(1).. Preo~upados com o estudo sobre.

o conceito de implementação, estes autores fazem uma recu
peração' histórica das principais ~endências·

verificadas

nos estu90s sobre política pública nos Estados Unidos.
.

.'

-Após. anotar os elementos que configurariam o modelo

.

hie-

--;;.:~'--::.:'

rárquico "clássico" de análise, d~'~envolvem uma proposta
onde procuram demonstrar maior interação, na sua linguagem

•

•

,

,

10.
entre
çao,

os ambientes
impleme~tação

o
de se teria
05

que oo rre s'po.ndem às funções

anos

e avaiiaçâo

modelo

't:lássico"f cuja

sedimentado,

20 e 30 deste

distintas

abra~ge

s~culo;

A primei~a

delas

ca ~ustenta
partir
tura

da definição

ses.

lizada

na'qual

racionalidade
em Frederick

reu~~ão

típica

weberia

pGblicas

Para

cientIfica.
W. Taylor

p~ra

básico

ele r

tendo

'a

adm i n í.s t.rac âo co-

por'base

A ter~eira

~ complemento

de avalia~ão

Estas
co " da análise

e profissiona
princípios

tend~ncia~
às n06ões

çao do pensamento
polIticas
deu-se

dO desempenho

t.rês tend~nciasbásicas
formam

na verdade,

científico

pGblicas.

encont~a
anteriores

do modelo

'à atividade

a riecessidade mais

o que privilegiaria

de

como

administrativo.

a primeira

O de~envolvimento

como resposta

nistraçâo'pGblica,

f,

as ba

polít.ica e a adm í.n.i
st.ra câo

de ariálise, ao 'acrescentar, a ,tese da "efici~ncia"
crit~rio

su

trabalhos

nos

não-:-:políticar neutra

ser executada

a

da estru

piramidal

do topo

e originou-se

a

das

burocráti

de políticas

a representaçâo

que definiu

separadar

pode~ia

at~

pela

ideal

de análise

como rat.Lví.d
ade s distintas ~
mo atividade

XIX·

dá."nat.ur e za do pró'

nas definições

foi marcada

de HoodrO\v Wilson

on-

da tiadiçâo

riormativaS que partem

A segunda

temporal,

da hier.arquia administrativa

organizacional,

gere orientiç~es

orig~na-se

A concepçao

a con~epçâo

dimensão

~ entendido

de concepção.

administrativo.

pGbli~as.

fins ,do s~culo

tend~ncias

na de análise, e se apoia
cesso

de políticas

de formula

"clássi

contribui-

governamental

destas

de

tend~ncias

complexa

da Admi-

concepções

valori-

•
. 1

,

11.
zadoras da noçao mec~nicaf eficiente portanto, do funcionamento da máquina pública.
Observe-cse também que f oram as preocupaçoes

da

adm ín í.s t r aç âo do setor público que orientaram a busca

de

novas teorias.

de

O que fica·clar6, pela contribuição

Taylor, sobre a concepçao de "eficiência", largamente uti
liiada pelo setor privado no aumento da produtividade
n6mica.

Ne~ta fase, ~repondero~

~visão

eco

administrativa,

em detrimento da visão política.
Percebenq.o esta diferença, a proposta de Nakamu
ra e Sma"Jlwood sugere um esquema de análise

apoiado

na

idéia de integração entre 'as etapas de formuláção.e imple: mentação~ diluind6, ainda que em parte, a r{gidez de s~as
·fronteiras~

Preocupados com a construção de um

referen-

cial para a análise da imple~~niação d~ politicas,
Autores colocam ,dentro

de sua visãoconcei

tual, a neces-'

sidade de se explorar os e~tãgios relacionado~
so de poiít~ca p~blic~~

estes

do 'proc~s-

Nes~a medida, a 'implementação

e

parte coris t.í, tutiva de um todo configurado pelo próprio pro
cesso de políticas' públicas.

Portanto, este processonao

se caract~riza co~o fen6meno 'unidirecional e suas

etapas

nao são mutuamente independente~o

o

referencial proposto para a compreensao

processo de políticas públicas está apoiado na noçao
sistema formado pelo conjunto de e~ementos - o

do
de

conceito

de "ambientes" funcionais de política pública - e ligaçÕes'
---.:.

ou'cadeias de comunicação.

Define-s~1 desta maneira,

sistema de ambientes interreJ.acionados, submetido à

um
açao

-,

r

12.
de influências externas aos mesmos as quais sao, neste es
quema, também levadas em consideração

o

Para Nak arnur-e.
e Smallwood, uma das

observações

de realce para a apre~nsão das influências políticas

n9

processo administrativo das política~ pGblicas, com a nocão de

I!

ambientes" e enc adearae
nt.o de funções, é que o con

ceito de ambientes pode conter a ampla variedade de diferentes atores os quais podem tentár influenciar o processo de política pública.

o

referencial de an~lise destes Autores demons-

tra, como se vero esforço em captar certos níveis _.neces.:sários de uma visão política que ,consensualmente nos ternpos ituais, deve compor o esquema de trabalho intelectual
sobre políticas públicas.

A t.e nt at va é de suprir as even
í

tuais deficiênci:ls que o modelo
preponder~ntemente

c15ssico"

-u

administrativa impunha.

em sua

visão

Co~tudo,

a

abordagem utiliza categorias de análise que servem a gen~
ralidadeno
"A-

tratwnento de situaç5es.
observação acima é diretamente dirigi.da

componentes sistêmicos da análise destes Autores.
preo cupaçeo

em capturar

o

aos
Sua

"político", dá-se através desse

instrumental- cuja abrangência generalizada poder-se-ia

e~

tender a quase todos os campos da ciência. -Porêrn, -é - preciso salientar

I

como alguns -autores em Ciências

Sociais

-já o fizeram, o risco que se corre-na medida em que,

ao

se utilizar as noções de "sistema" e "função", aumentam e
indefinem-se as distâncias entre o" específico e o -geral.
,

-

.,.

Consequentemente,

restaria indagar se

existem

alternativas de enfoque capazes de perceber e incorporar
na an~lise os ~nvolvimentos politic6s

atrelados As

s6es de governo e suas aplicaç6es prãticas.

deci-

Cremos ~ue

a

melhor indicaç;o para isto.~ pensar as categorias de anãlise mais próximas às.Ciências Sociais; especialmente
Sociologia e a Ciªncia p6litica.

a

Nesta medida,· a propos-

ta de anãlise.qüe apresentamos traz a pressuposição
litica da noção de processo; ao qual poder-sé-ia

ana-

denomi-,

.riar·modelo interativo.
referªncia inicial ~ considerar o Estado como

A

o centro .do processo de decisões.
traduzir em intervenção
c í.a , o prôpr.ioEstado~.

r

Estas decisões irão se

materializando

1

em última .i ns t an

O seu d~senvolvimento

ocorre pela

investigação ern torno de dc t.e rrní.riado s _processos politicos
que. são os elementos-chave

para acompr·eensão dos proces-·

sos de formulação, implementação e avaliação de politicas
públicas .:
"Estas id~ias tªm origem em trabalho de

Bolivar

Lamounier que I. ao pensar o problema da anãlise de politi-

.

..

cas públicast
"O

diz que:
objeto que nos interessa e na r.ealidade o pro

cesso das politicas públicas; ou, dizendo~o de
··outro modo, é a própria ação do Estado
de coordenadas histôricasbem

dentro

definidas, porém

par t.Lcu Lar í.z
ada em poli ticas especificas.
.

-.._-~

(•••) Parece-nos mais apropriado

(••• ).ver

o

sistema de politicas públicas como um processo

,
I

14. ,

,"'

em fluxo, que.se c~racteriza

por

cqnstantes

.barganhas, pressões e c~ntrapressões

e nao ra-

ro por redefinição do pr6prio objeto de

deci-

•...
çôe s "

(2).

A partir destas colocações o quadro esquemãtico
de anâ Lí se passa a preocupar-se mais diretamente

com a re

lação entre o que é específico e concreto e os elementos
te5ricos da ahálise.

Tenta.perceb~r,

po c f í.c í.d ades históricas de

U.111

í

po~ exemplo, ·ás'es--

determinado Estado e

suas

condições conjunturais para, a partir daI, elaborar expli
citações ~ue vão
dar conformação
~s políticas pGblicas.·
.
.
,

Assim, .subs t.í.t.ue= se () instrumental de maior ênfase

gene-

rica por outro que trabalha fortemente a dimensão políti
ca das questões administrativas

em situações concret.amen-

te determinadas.

o 'modelo

interativo por n6i denomin~do

e que te

mos procurado desenvolver desde trabalhos anteriores

(3),

tenta acrescentar alguns avanços ~s idéias de mGtua estru
turação entre os sistemas decis5tio e de participação
..

iíticélf sugeridas por B. Lamounier.

.

po-

.

Comqterceiro

elemen

to agregado ~ mGtua éstrutura~ão citada e ~o qual

quere-

mos destacar denominando-o de .tlcategoriade análise",
?bjeto de decisão .assu.rne
fundame~tal importância
das políticas pGblicas.

o

no exame

Com ele, .forma-se a unidade bási

ca de análise que permite a explicitação processual

dos

componentes, administrativos e políticos, que formam o ni

--,

vel de complexidade menos visível da relação governo
ciedadeno

atendimento das demandas sociais.

so

..
•

•

r .
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.
Os autores já citados e outros,

principalmente

T. Lowi, têm trabalhado e .contribuído bastante
concepção de arenas de lutapolítica~

para

a

Aqui, o que procu-

r~nos fazer com esta'noção de arena é demonstrar que seus
limites e sua configuração estão diretamente condic~onados
ao objeto de decisão.
cí.f'Lc í.d ade

I

provoca

I'

~ ele que, de acordo com sua espede um lado r as dimensões particulares

que designam os espaços de luta, limitando e conformandoos em uma ou outra arena.

De .outro lado f . provoca a conf2:.

guraçao dos atores, quer. do sistema de decisão,
.sistema de participação,na

quer

do

ação polltica a serdesenvol-

vida nas respectivas arenas.

Assim, 6s sistemas de parti

cipação e de decisão desenvblvem os confrontos polIticos,
nessas arenas, numa· disposição determinada pela especificidade do objeto de decisã.o. A~ políticas públicas

r

vis-':'

tas comO decisões de governo em torno de demandas concretas, irão depender da ação ou inação dtis atores

políti-

cos: institucionais de governo e de representação

da

so-

ciedade.
A categoria objeto de decisão, inicialmente
neste tr~balhol compreende o cruzamento de
.

.

.

e

subcatégorias

.

'que denominamos de "objetivos" 'e "interesses".· Ainda que
.apresentem certas semelhanças de aplicação

Lí.nqu

i s t í.c a

I

servem 1 no nosso esquema, para dar apro f und amen t.o àindicação de

CJU2.

êó objeto" de decisão

das arenas de luta.

o

centro

conformador

Por exemplo, um determinado problema

.ele~ado 'à agenda de decisõ~s públicas, abrange

objetivos

e interesses que se articulam com setores diferenciados da

.,

.

16.
da sociedade.

Em outras palavras, a demanda por um

público necessário' ao consumo de determinados
eiais oferece lli~a
diversidade de objetivos e

bem

setores so
interesses,

público§ e privad6s, os quais ir~q implem~ntar a açao politicados

respectivos atores.
·Retomando a quest~o da reciprocidade

de influ~n

eias entre o espaço de análise instrurnentalizada e o espa
ço .de análise indireLamente instrumentaliz ac1ae apos
considerações a~ançadas, deve-se a~entuar .que o
dos trabalhos de Nakarnura.e Srna Ll.wood

bem como

as,

.~e~ráter
este

que

..

·.estamos expondo situam-se no espaço indiretamente
mentalizado.

instru-

O jogo de influências entre os mesmos e as":"

.simét·rico e não pré-determinado.

Depende d.e situações his

t6ricas concretas e especIficas que podem ou nao
para s í.t uacôe s de maior ou menor distanciamento
referidos espaços.

A observa ç.ao da produção

economlcamente mais desenvolvidos mostra

um

evoluir
entre

os

nos centros
intercâmbio

mais s i.st.cmâ t Lco e de e0curtamen.-todas distân:cias,.promovendo acôes :recíprocas mais imediatas e frequentes..

Não

raro os .agentes da produção intelectual desses espaços atuarn tanto na esfera pública bem como nas esferas acadêmi
cas I ve Lcu Lando , .portantoI de uma forma abreviada as produções teóri.cas e técnicas realizadas.
nos desenvolvidas,

Em sociedades me-

ess~ situa~ão é diferent~

na medida em

que tanto o ambiente acadêmico e as próprias

condições de

.desenvolvimento

do aparelho governamental

não são capazes

de produzir quadros para a percepção ~uficiente dos
blema.s te6ricos e técnicos.

t:

pro-

claro que há um enorme grau

,!

de flexibilidade a ser considerado,

já que por "menos de-

,

senvolvido" pode-se entender países diferentes,
exemplo Brasil, M~xicoIArgenti~a,
n~sia~ Espanha entre outros.

como

por

Cor~ia do Norte,' Indo-

O Brasil pós-50 tem crescen

temente mo st rado que este intercâmbio evolui para

situa-o

ções mais 'favoráveis, mormente nos últimos 15 anos àproxi
madamente.
Ap6s estas considerações

supomos ser o

momento

de retomar a qu~st~o básica e que intitulou este trabalh~
espaços de análise diretamente e dnd i re t arne
nt.e j_nstrumen.t.aLiz ad as OCUpCJl:'
posições distantes errt re si as quais variam conforme as diferentes situações históricas.

O

eno-

curtamento destas distâncias tem se dadó'simultâmeamente
a um certo refinamento teórico das análises em ambos

os

éL'TIbientes,
já que, como vimos ao tratarmos déls etapas

no

.espaço de análise· diretamente instrUlTtentalizadat a comple
xidade que esse c ampo de estudo em geral adquire ~ produto da sí.mb.í.o se existente ent.r
e

vambo

s os espaços.

Entre-.

tanto, n~o ~e deve de~cuidar das observações ~eóricas quo
fizemos.quanto às externalidades que influenciam o proce~
so em cada um dos espaços.
Para firializar, conviria destacar que o

modelo

interativo proposto não deixa de lado as etapas er

ao con

trário, considera-as de relevância ao·estudo de"políticas
públicas,

Todavia, o que se acentua como vimosr

suas características deixam de ser meramente
e hierárquicas.

e

que

sequenciais

Não se pode negar--.. a existência
da lógica
:

que conduz a pensar o problema das políticas públicas

em

'.

..
,
I

18.
etapas, o que 'se propoe ê pensá-Ias em uma noção

proces-

sual onde o grau de flexibilidade da análise dessas etapas
permite observá-Ias interativamente e através de
diversos.

ângulos

que se utilize da 6-

As etapas petmitem,de~de

tica . interativa, uma visão da dinâmica política que envol
'

ve cada uma de "per si" e o próprio "sí.s t.erna de políticas
públicas como um processo em fluxo Ir
Das etapas Consideradas,

(4).
a avali~ção se reveste

de uma importância especial para a análise.
sequencial e hierárqui~o nela é crucial.

O aspecto n50

A aValiação po-

,de OCOrrer em vários momentos do processo e sobre qualqU2r
uma das etapas até mesmo da própria avaliação.

Além

do

mais bode ocorrer também, como frequentement~ tem ocorri'd~ no Brasil, ~que a avaliação se debruce basicamente
bre os resultados gerados por determinada política
ca ,

,sopúblJ:

Sen,do esta última d í.st í.n çâo muito importante para

atualmomehto

de análise de ,políticas pfiblicas no

de análise indiretamente instrumentalizado
balhai prep~~derantemente
anterioridade do processo.

r

o

espaço

já que ao tra

os ~esultados não'dá conta

da

Perde-se com isso, por ,exemplo,

a dí.nârní.c a política das outras etapas

I

em espec i aL

a im-

plementaç~o, julgando-as, às vezes, como atividades administrativas destituídas de outros significados.

..
,

,-
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