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Psicologia e Políticas Públicas – questões
preliminares

O que é política?
• Política não é sinônimo de corrupção - Identificar política com
corrupção colabora para a manutenção das coisas como estão e
impede qualquer transformação.
• Política é possibilidade - de se transformar a realidade em que se vive.
• A transformação só será possível possível com poder - há sempre uma
disputa de poder entre os diferentes grupos sociais.
• Termo política (grego – politiká / derivação de polis, que designa
cidade) - lugar onde as pessoas vivem juntas. Dessa maneira, política
se refere à vida em comum, à elaboração das normas, regras e leis,
que organizam uma determinada comunidade.

Para Refletir...
• O que é política?
• Que conhecimentos você tem sobre política, participação política, política
para juventude, política educacional, política ambiental etc?
• Seu conhecimento sobre política vem de que fontes? Jornais, revistas,
internet?
• Conversa com amigos sobre política? Se sim, como são esses diálogos?
• Conhece algum político e conversa sobre pautas políticas com ele?
• Qual o seu interesse pela política?
• Por que estudar política pública no curso de psicologia?

Para refletir sobre a vida em comum...
• Que vida em comum almejamos?
• Que tipo de sociedade desejamos construir?
• Quais as possibilidades de experiência de vida privada e quais as de
coletividade?
• Que tipo de seres humanos queremos para nossa convivência?
• O que significa civilização e o que significa barbárie?
• Quais a regras de convivência e quem as determina?
São questões que levam a novos questionamentos sobre a política...

Outras Questões Preliminares...

Reflexões iniciais sobre a política

• O que é Política Pública?
• O que é Estado?
• O que é Democracia?
• O que é Poder?
• O que é ideologia?
• O que é Bem-estar Social?

• Qual é a natureza do homem?
• Bom (Russeau) – O homem é naturalmente bom e a sociedade o
corrompe. É preciso resgatar o homem bom para vida em
coletividade.
• Mal (Hobbes) – o homem é naturalmente mal e precisa ser
controlado em sua essência. O Estado tem essa tarefa: controlar a
maldade humana e o egoísmo.
• Visão maniqueísta que fortalece o nascimento de um Estado
coercitivo.
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Da ideia de natureza humana...

O que é Política Pública?

Partem as reflexões sobre política
O que é política?
• Zelar pelo bem comum (sociedade diversificada implica em conflito).
• Política é conflito.
• Torna-se um modo de organizar e resolver conflitos na sociedade.

•
•
•
•

Uma ferramenta de transformação social.
É a expressão da política em termos de ação governamental.
Ações para a coletividade.
Modelo de ações para um Estado Democrático e de Direitos.

•
•
•
•
•

O que é Democracia?
O que é Direito?
O que é Cidadania?
O que é Poder?
O que é ideologia?

O que não é política?
• Politicagem
• Relação de parentesco
• Comunicação

Então, o que é Estado?
• Um conjunto de instituições que intervém no ordenamento da sociedade –
ações jurídicas, sociais e administrativas.

• 3 Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) + Ministério Público.

Faz mediação dos os interesses do Estado (público) e da
população (privados). Defende os interesses coletivos e não
grupais ou individuais

Definição de Público e Privado

Os Três Poderes

• Surgiu com a ideia de Direito Público e Direito Privado.
• Tem relação com a participação do cidadão na esfera social e política
de uma sociedade.
Público
Privado

• Apesar de estarem separados e com atribuições distintas os Três
Poderes devem ser complementares.

Coletividade, sociedade dos
dos iguais
Estado

Esferas particulares, sociedade
dos desiguais
Empresas e grupos sociais

• A ideia da separação entre Executivo, Legislativo e Judiciário é
justamente para que nenhum “poder” seja soberano e absoluto
na sociedade. Mas precisam ser respeitados a partir de suas
atribuições.
Ministério Público é autônomo e independente para defender a
vida coletiva.
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Estado X Governo

Gestão Política

• Estado se estrutura pelas instituições de governo (3 poderes e o MP).
• Governo se institui pelo conjunto de pessoas que ocupam posições
de alta gestão no Estado (exercem o poder político).
• O Poder político pode ser exercido de forma legítima (as pessoas o
exercem porque têm o aval da maioria – eleição); pode ser exercido
com autoritarismo (o poder é tomado à força – Golpe Militar); ou
ainda pode ser exercido por delegação de autoridades.

Estado
• Conjunto de instituições públicas que têm supremacia do controle dos
meios de coerção em um dado território (Weber).
• O Estado se organiza burocraticamente (rotinização da vida humana), mas
também com reordenamento jurídico que historicamente tem garantido
direitos aos cidadãos.
Estado executa tarefas que são de interesse público
Sistema Jurídico independente
(garante Liberdades Fundamentais)
Estado de Direito

Sistema de Proteção
(renda mínima, saúde, educação,
habitação, saneamento e segurança)
Estado de Bem-Estar Social

• Poder que se exerce pelo interesse do público (de quem governa e de
quem é governado)
Bom governo (Aristóteles)
• Poder se exerce pela capacidade do ator social fazer prevalecer sua
vontade
É igual a dominação (Weber).
• Tipos de autoridades: carismático, tradicional, legal-racional (poder da
burocracia).
• O Poder legal-racional é legitimado pela crença no saber especializado
do aparelho administrativo.
• O poder político conta com a obediência de um grupo de pessoas –
reconhecimento de autoridade legítima ou medo.

Para além do Estado...
• As políticas públicas vão além das ações governamentais (Schneider,
2005).
• A problematização, deliberação, implementação e processamento
político de um problema público “não é mais um assunto exclusivo de
uma hierarquia governamental e administrativa integrada.
• Interessa à sociedade em redes, nas quais estão envolvidas
organizações tanto públicas quanto privadas.
• É preciso pensar as políticas públicas a partir de parcerias públicoprivadas e até mesmo com redes de organizações internacionais e
transnacionais, que possam cooperar com governos e organizações não
governamentais para tentar resolver problemas globais.

Qual é o Papel das Políticas Públicas?
• Produzir bens públicos e não privados.
• São mandatórias e impositivas – se fazem valer para toda a população
de um determinado território.
• É o Estado quem tem o poder de concretizar as políticas públicas.
• Definição de Políticas Públicas:
“Intervenção do Estado no ordenamento da sociedade por meio de
ações jurídicas, sociais e administrativas”.
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Governo
• Pessoas que ocupam posição de poder no Estado, para executar,
planejar ou elaborar políticas públicas.
• Governo = Poder Político.
• Pode ser legítimo (reconhecido pela população) ou tomado sob
coerção (autoritário).

Governo na sociedade contemporânea
Aspecto Legal/ Governo por lei

Aspecto Gerencial/ Governo por
Políticas

• Escolhe, entre as diversas
alternativas, políticas para
atingir aos objetivos e às
demandas da sociedade.
• Atuam em um complexo sistema
de tomada de decisões.
• Formulação de objetivos
possíveis, pactuação de forças,
planejamento.

• Serão as pessoas do Governo quem vão dar o tom às políticas
públicas (são os responsáveis pelas decisões, definem agendas,
formulam, implementam e avaliam programas).
• Política de Estado
Política de Governo

• Definições prontas e inflexíveis.
• Uso de técnicas tradicionais.
• Regras e rotinas predefinidas e
aplicáveis de forma
generalizada.
• Controle do planejamento,
gestão financeira e organização
do sistema.

Governos Democráticos versus Autoritário

Qual o papel dos Atores nas Políticas Públicas?
• Atores políticos: mobilizam os recursos necessários para viabilizar as
políticas. Podem ser individuais ou coletivos; públicos ou privados.
• Atores Políticos privados: influenciam nas tomadas de decisão dos
governos. Têm poder de mobilização ou de pressão social. Exemplos:
empresários, sindicatos, organismos não governamentais
internacionais etc.
• Atores Políticos Públicos: têm o poder de decisão (elaboração e
execução das políticas públicas). Exemplo: gestores públicos (nas 3
instâncias); juízes, deputados, organizações governamentais
internacionais.

Para que as políticas públicas transformem uma sociedade é preciso: atores
políticos com capacidade para diagnosticar e analisar a realidade social,
econômica e política em que vivem, além de negociar de forma democrática
com os diferentes atores envolvidos no processo.
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Meritocracia versus Clientelismo
• Os atores políticos e os demais atores envolvidos na execução das
políticas públicas experienciam modelos diversos de formatação
política.
• Do Coronelismo à Democracia – História da política brasileira.

Então a Democracia prevê...

• Clientelismo

Universalidade/Meritocracia

• Centralização

Descentralização/Participação Social

Uma reflexão sobre a meritocracia...

• Universalidade e Meritocracia
• Descentralização e Participação Social
O que dizer sobre essas questões?
- Concurso Público
- Orçamento Participativo
- Controle Social

A implementação de Políticas Públicas
• Execução concentrada nas mãos dos gestores (prioritariamente do
poder executivo).
• Controlada e acompanhada pelos organismos de controle (Conselhos,
Controle interno/tribunais de contas, ouvidorias, poder legislativo).
• Avaliada pelos 3 elementos (gestão, Controle interno e social).
• Se Democrática, a população usuária tem voz na implantação e na
avaliação.
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Como são as políticas brasileiras?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saúde
Educação
Assistência Social
Segurança Pública
Infraestrutura
Emprego e Renda
Habitação
Cultura, Esporte e Lazer
Entre outras...

• Execução: Estado / Governo /
Sociedade
• Papel dos atores sociais.
• Distribuição do poder.
• Democracia X Autoritarismo
• Controle Social ou Garantia de
Direitos
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