
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

 

 

Vanessa dos Santos 

 

 

 

 

Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis - SC 

2021



 

 

 

Vanessa dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas 

 

 

 

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina para a obtenção do título de 

Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

 

Orientador: Prof. Rogério Cid Bastos, Dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis - SC 

2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Vanessa dos Santos 

Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas 

 

O presente trabalho em nível de doutorado foi avaliado e aprovado por banca examinadora 

composta pelos seguintes membros:  

 

Prof. Rogério Cid Bastos, Dr. 

Orientador/PPGEGC/UFSC 

 

Profª. Angela Regina Heinzen Amin Helou, Dra. 

Membro Externo 

 

Profª. Carla Cristina Dutra Burigo, Dra. 

UFSC 

 

Prof. Fernando Alvaro O. Gauthier, Dr. 

PPGEGC/UFSC 

 

Prof. Marcelo Macedo, Dr. 

PPGEGC/UFSC 

 

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi julgado 

adequado para obtenção do título de Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento obtido 

pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

___________________________ 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

 

____________________________ 

Prof. Rogério Cid Bastos, Dr. 

Orientador 

 

Florianópolis, 2021. 

  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Tudo o que é divino está permeado de providência. O que deriva da fortuna está não 

dissociado da natureza, mas sim entrelaçado e envolvido em meio a tudo aquilo que é 

providencial. Tudo flui disso e é tanto necessário quanto benéfico para todo o cosmos, 

do qual você é parte. 

O que é bom para a natureza do todo, e contribui para preservá-la, é bom para cada 

uma de suas partes. Assim o universo é conservado: tanto pelas mudanças dos 

elementos, quanto das coisas compostas por eles. Tome esses princípios como 

suficientes e os trate como convicções. Rejeite sua sede pelos livros, para que possa 

morrer sem resmungos e com alegria, sinceridade e seu coração grato aos deuses. 

(MARCO AURÉLIO – IMPERADOR ROMANO). 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto mais aprendemos, mais nos conscientizamos de nossa ignorância. (SENGE,  

2017, p. 45). 

 

 

A verdadeira aprendizagem chega ao coração do que significa ser humano. Através 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa sobre a coprodução do conhecimento na formulação de políticas públicas baseia-

se no conceito de coprodução e estudos em ciências políticas, recorrendo à literatura dessas 

temáticas como fundamentação teórica. Utiliza-se, para tanto, como cenário, o modelo de 

administração pública elaborado por Denhardt e Denhardt (2007), chamado de o Novo Serviço 

Público. O estudo visa investigar as conexões entre os fundamentos do Novo Serviço Público, 

defendidos por Denhardt e Denhardt (2007) e Denhardt e Catlaw (2017), o conceito da 

coprodução e coprodução do conhecimento e a formulação de políticas públicas, nos mais 

variados contextos sociais. A partir da pergunta de pesquisa, “Quais os elementos fundamentais 

para a promoção da coprodução do conhecimento na formulação das políticas públicas?”, teve-

se como objetivo propor um modelo conceitual com os elementos facilitadores da coprodução 

do conhecimento na formulação de políticas públicas. O modelo proposto, sobretudo, tem por 

fim identificar a utilização de conhecimento nas atividades que antecedem a implementação da 

política pública pelo Estado, e possibilita identificar se há alguma lacuna de conhecimento que 

possa ser respondida pela coprodução de conhecimento. Os elementos identificados como 

essenciais foram divididos em quatro dimensões, as quais, ainda contemplam, cada uma delas 

três componentes, sendo definidos da seguinte forma: (i) governança democrática baseada no 

conhecimento: poder e equidade; confiança e legitimidade e accountability, transparência e 

responsividade; (ii) contexto da política – formação da política pública: definição da agenda 

(identificação e definição do problema); identificação das alternativas (soluções potenciais) e 

desenho da política pública; (iii) produção do conhecimento: conhecimento individual, equipe, 

organizacional e social; produtividade do conhecimento e qualidade; valor para os cidadãos e 

crescimento; e (iv) gestão do conhecimento: apoio institucional – liderança e cultura 

organizacional; memória organizacional e compartilhamento do conhecimento. Sustenta-se, 

com fundamento no referencial teórico utilizado, a necessidade de um trabalho contínuo de 

aproximação entre Estado e sociedade no desenvolvimento das ações de governo. Nessa 

direção, um governo transparente e accountable, permite uma maior participação social, 

contribuindo, desta forma, para a formulação de políticas públicas com maior probabilidade de 

sucesso. O instrumento proposto nessa tese alinha-se com este fundamento, permitindo avaliar 

em que medida a Administração Pública promove ou estimula a participação social na 

formulação de políticas públicas por meio da coprodução de conhecimento. 

 

Palavras-chave: Coprodução. Coprodução do Conhecimento. Políticas Públicas. 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research on the co-production of knowledge in the formulation of public policies is based 

on the concept of co-production and studies on political sciences, resorting to the literature 

regarding these themes as a theoretical foundation. For this purpose, the public administration 

model designed by Denhardt and Denhardt (2007), called the New Public Service, is used as a 

setting. The study aims to investigate the connections among the foundations of the New Public 

Service, advocated by Denhardt and Denhardt (2007) and Denhardt and Catlaw (2017), the 

concept of co-production and co-production of knowledge and the formulation of public 

policies, in the most varied social contexts. Based on the research question “What are the 

fundamental elements to promote the co-production of knowledge in the formulation of public 

policies?”, we aimed to propose a conceptual model with the elements that facilitate the co-

production of knowledge in the formulation of public policies. The proposed model is mainly 

intended to identify the use of knowledge in activities that precede the implementation of public 

policy by the State, and makes it possible to identify if there is any knowledge gap that can be 

answered by the co-production of knowledge. The elements identified as essential were divided 

into four dimensions, which also encompass three components, each of which is defined as 

follows: (i) democratic governance based on knowledge: power and equity; trust/legitimacy 

and accountability, transparency and responsiveness; (ii) policy context – formation of public 

policy: definition of the agenda (identification and definition of the problem); identification of 

alternatives (potential solutions) and design of public policy; (iii) production of knowledge: 

individual, team, organizational and social knowledge; productivity and quality of knowledge; 

value to citizens and growth; and (iv) management of knowledge: institutional support – 

leadership and organizational culture; organizational memory and knowledge sharing. It is 

supported, based on the theoretical framework used, the need for continuous work to bring the 

State and society closer together in the development of government actions. In this sense, a 

transparent and accountable government allows for greater social participation, thus 

contributing to the formulation of public policies with greater probability of success. The 

instrument proposed in this thesis is in line with this foundation, allowing us to assess to what 

extent the Public Administration promotes or encourages social participation in the formulation 

of public policies through the co-production of knowledge. 

 

Keywords: Co-production; Knowledge co-production; Public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este primeiro capítulo dedica-se à contextualização e problemática da pesquisa, 

descrição dos objetivos, geral e específicos, justificativa da pesquisa e ineditismo. Ainda, 

apresenta-se a aderência ao Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (EGC). E por fim, a estrutura do 

presente trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A administração pública preocupa-se principalmente com o desenvolvimento e 

implementação de políticas e programas por parte dos governos, tendo um caráter 

multidisciplinar e de complexidade decorrente da influência de diversos campos do 

conhecimento a que está submetida. A complexidade das sociedades modernas, incluindo a 

diversidade de demandas da sociedade para com o Estado, amplia a sua necessidade de 

intervenção na realidade social, inclusive trazendo inovações na implementação de políticas 

públicas, de modo a congregar a multidisciplinariedade de conhecimentos no desenvolvimento 

dessas políticas (WYBORN et al., 2019; MORETTO NETO; SALM; BURIGO, 2014; DIAS; 

MATOS, 2012). 

Utilizando-se da definição de Salm e Menegasso (2009, p. 103), “a administração 

pública é um conjunto de conhecimentos e de estratégias em ação para prover os serviços 

públicos”, que considera em suas dimensões o cidadão como partícipe de uma sociedade 

politicamente articulada, e assim sugerem a iniciativa da coprodução do serviço público voltada 

ao bem-estar social. 

A condução da Administração Pública afeta todos os aspectos da vida em sociedade. 

Essa condução se traduz nas ações que são planejadas por meio das políticas públicas. Os 

impactos positivos dessas ações podem ser alcançados com a participação de diversos atores 

sociais, e não tão somente nas decisões dos governantes. A construção conjunta das soluções 

de conflitos existentes na sociedade permite ao poder público garantir o bem-estar social e o 

estado democrático de direito (DENHARDT; DENHARDT, 2007). Esses últimos são trazidos 

pela Asian Productivity Organization (APO) como objetivos fundamentais da gestão pública, a 

qual deve buscar a proteção do interesse público e o bem-estar dos cidadãos (APO, 2017). 
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Moretto Neto, Salm e Burigo (2014, p. 167) apontam haver três modelos de 

administração pública. O primeiro modelo chamado de “velha administração pública se 

caracteriza pela organização burocrática sob o domínio do Estado”. Nesse modelo, o interesse 

público “é definido na esfera do poder político, cabendo ao aparato público do Estado realizar 

os serviços públicos de acordo com o que estipulam a lei e as normas”. 

A transparência e a responsividade ocorrem de acordo com o que determinam as leis, 

principalmente naquilo que diz respeito às relações hierárquicas e aos poderes 

constituídos no âmbito do Estado. Nesse modelo, o Estado é o protagonista da 

administração pública e do seu modo de gestão que se alinha segundo as 

características desse modelo. (MORETTO NETO; SALM; BURIGO, 2014, p. 168). 

 

O segundo modelo, é o que se denomina Nova Gestão Pública, o qual “se caracteriza 

pela utilização da organização burocrática, pública e privada, que privilegia o mercado e as suas 

práticas para a prestação dos serviços públicos”. Em tal modelo “o interesse público é entendido 

como a somatória dos interesses individuais”. (MORETTO NETO; SALM; BURIGO, 2014, p. 

168). 

O terceiro modelo é o Novo Serviço Público, o qual fundamenta sua estrutura na 

democracia e no interesse público. Este modelo se “caracteriza pela rede que coproduz os 

serviços públicos, seguindo a normativa das premissas que o constituem”, requerendo a 

participação do cidadão também como ente político que age na esfera pública (MORETTO 

NETO; SALM; BURIGO, 2014, p. 168). 

Desse modo, o Novo Serviço Público volta-se para uma ação de orientação para a 

administração pública, uma vez que parte da premissa de que os serviços públicos são 

coproduzidos entre o Estado, as organizações não governamentais, a própria sociedade, por 

meio de comunidades e pelos cidadãos (MORETTO NETO; SALM; BURIGO, 2014). 

Os autores Moretto Neto, Salm e Burigo (2014) destacam ainda que a coprodução dos 

serviços públicos está ancorada nas demandas da sociedade por mais transparência, eficiência, 

participação e controle social do Estado. Quanto à transparência e a responsabilidade 

identificadas neste modelo, esclarecem os autores: 

Transparência e a responsividade são essências para o modelo, embora se reconheça 

que a sua realização não é simples. Conquanto o Estado seja o protagonista da 

administração pública, os serviços públicos são prestados pela rede de coprodução 

que serve o cidadão. (MORETTO NETO; SALM; BURIGO, 2014, p. 169). 

 

Ao adotar a visão do Novo Serviço Público a Administração Pública atua sob sete 

princípios considerados fundamentais pelos autores que desenvolveram esse modelo 

(DENHARDT; DENHARDT, 2007; DENHARDT; CATLAW, 2017), sendo eles, (i) servir aos 

cidadãos, não aos consumidores; (ii) estar a serviço do interesse público; (iii) emprestar mais 
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valor à cidadania do que ao empreendedorismo; (iv) pensar estrategicamente e agir 

democraticamente; (v) reconhecer que a accountabilitity não é simples; (vi) servir ao cidadão, 

em vez de controlar e dirigir a sociedade; e (vii) valorizar as pessoas, não apenas a 

produtividade.“A função principal do administrador público, segundo esse modelo, é fomentar 

a democracia enquanto produz ou coproduz o serviço público”(SALM; MENEGASSO, 2009, 

p. 103). 

A Administração Pública Democrática, na visão do Novo Serviço Público, precisa 

estar ancorada em um conjunto de princípios e valores, os quais se traduzem nos eixos 

conceituais, utilizados para compor fundamentalmente o desenvolvimento desse estudo. A 

amplitude com que cada decisor político incorpora os princípios e valores do Novo Serviço 

Público dependem de seu processo político e institucional, o qual molda as suas ações no 

contexto da formulação e execução da política, sem esquecer, é claro, da obrigatoriedade aos 

cumprimentos dos preceitos Constitucionais e legais aos quais está submetido. 

Nesse sentido, mostra-se relevante avaliar se a Administração Pública fomenta a 

participação social no desenvolvimento de suas atividades, e em especialmente, aqui tratado, 

na formulação das políticas públicas. Os valores do Novo Serviço Público inspiram e orientam 

o desenho proposto para identificar os elementos essenciais à coprodução do conhecimento na 

formulação de políticas públicas. 

Os estudos sobre a formulação de políticas públicas abordam uma variedade de 

questões, tais como, os fatores que influenciam como os atores tratam as alternativas possíveis, 

os meios utilizados para sua elaboração, o exame de como e porquê determinadas políticas 

públicas permanecem e outras são encerradas ou excluídas da agenda de decisão (SIDNEY, 

2007). 

A necessidade de ampliação da ação do Estado surge com maior rapidez em governos 

locais, em razão da maior proximidade do poder público com a sociedade local, o que provoca 

uma maior influência das demandas sociais sobre o governo. Em termos de inovações em 

políticas públicas tem-se a inclusão de novas áreas de ação no escopo de ação dos governos 

locais e as mudanças na abordagem ou concepção a respeito de políticas (DIAS; MATOS, 

2012). Denhardt e Denhardt (2007) apontam que nesses casos o governo atua em conjunto com 

as organizações privadas e sem fins lucrativos, na busca de soluções para os problemas 

enfrentados pelas comunidades locais (coprodução). 

Lopes (2019, p. 26) destaca que “a participação social (em diversos níveis) tornou-se 

um tema recorrente em fóruns regionais e internacionais para se repensar o processo de 
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formulação/gestão das políticas públicas. De outra maneira, a participação popular foi 

transformada em modelo da gestão pública contemporânea”.  

Secchi, Coelho e Pires (2019) destacam que os conhecimentos produzidos em políticas 

públicas têm sido utilizados por pesquisadores, políticos e administradores que lidam com as 

intervenções dos problemas públicos.  

O uso dos conhecimentos produzidos na área de políticas públicas para estudos 

setoriais, aparentemente distantes uns dos outros, justifica-se pelo compartilhamento 

transversal de características político-administrativas: a) problemas públicos surgem 

de forma análoga; b) o estudo de alternativas de solução para problemas públicos 

ocorre de forma similar; c) os métodos de tomada de decisão são semelhantes; d) os 

obstáculos de implementação são essencialmente correlatos; e) a avaliação de impacto 

das políticas públicas nesses setores também podem ser feita de forma analiticamente 

parecida. (SECCHI; COELHO; PIRES, 2019, p. X). 

 

A aquisição de conhecimento no campo das políticas públicas passa por três principais 

correntes. A primeira tem como centro a gestão do conhecimento dentro de organizações que 

formulam as políticas. A segunda aborda a transferência e convergência de políticas específicas, 

como resultado de decisões estratégicas tomadas por atores dentro e fora do governo. E na 

terceira corrente discute-se a importância de produzir conhecimento dentro das organizações 

públicas formadoras de políticas entre elas e em relação aos não formuladores de políticas 

(COLETTI; DOTTI, 2020; DOLOWITZ; MARSH, 1996). 

É sob a ótica dessa terceira corrente que a presente tese se desenvolve. Inicialmente a 

abordagem da coprodução voltava-se para o envolvimento de cidadãos, consumidores, 

voluntários e/ou organizações comunitárias na produção de serviços públicos, tendo como o 

objetivo ganhar legitimidade e eficiência na prestação desses serviços. A abordagem avança 

para a ideia de coproduzir conhecimento para a formulação de políticas sob uma perspectiva 

mais ampla, a qual inclui vários tipos de interação, inclusive com discussões de "governança 

do conhecimento" concebida como um processo propositalmente estruturado (COLETTI; 

DOTTI, 2020). 

O estudo apresentado por Coletti e Dotti (2020) destacou que a coprodução de 

conhecimento entre os formuladores de políticas e especialistas externos tem maior 

probabilidade de levar a mudanças políticas. Tal afirmativa teve como vértice a tese de que a 

coprodução de conhecimento é o caminho mais eficaz para os formuladores de políticas locais, 

resultando em mudança social. 

Em que pesem os avanços nas pesquisas científicas em coprodução e políticas 

públicas, a discussão da coprodução do conhecimento não se mostra madura nos seus mais 

variados aspectos, tais como vantagens e desvantagens; modelo de implementação e avaliação 
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de maturidade; efetividade de seus resultados, entre outros. Tal entendimento é corroborado 

pelo estudo de Heaton e Britten (2016, p. 9), os quais apontam ser necessárias pesquisas futuras 

para “examinar a natureza, os desafios, os benefícios da coprodução em diferentes contextos e 

escalas de tempo”. 

Dessa forma, verifica-se haver uma lacuna acerca de estudos que se fundamentam nos 

elementos e critérios de promoção da coprodução do conhecimento na formulação de políticas 

públicas. A triangulação proposta nessa tese buscar trazer a reflexão sobre tal contexto, ao 

apresentar as dimensões, sob uma perspectiva sistêmica de análise, quais sejam, a governança 

democrática com base no conhecimento; o contexto da política; a produtividade do 

conhecimento e a gestão do conhecimento, na formulação de políticas públicas. Tais atributos 

mostram-se, portanto, como elementos fundamentais à composição da maturidade da 

coprodução do conhecimento na formulação de políticas públicas. 

Nesse sentido, tem-se a tríade desse estudo, qual seja, a Administração Pública 

Democrática, na visão do Novo Serviço Público, a formulação de políticas públicas e a 

coprodução do conhecimento, cujos conceitos fundamentam as dimensões valorativas aqui 

propostas. 

O estudo proposto nessa tese visa, portanto, investigar as conexões entre os 

fundamentos do Novo Serviço Público, defendidos por Denhardt e Denhardt (2007) e Denhardt 

e Catlaw (2017), o conceito da coprodução e coprodução do conhecimento e a formulação de 

políticas públicas, nos mais variados contextos sociais. 

Para tanto se propõe a estruturar um modelo que, sobretudo, tem por fim identificar a 

utilização de conhecimento nas atividades que antecedem a implementação da política pública 

pelo Estado, e permite identificar se há alguma lacuna de conhecimento que possa ser 

respondida pela coprodução de conhecimento. 

Tal investigação se justifica pela visão de Wu et al. (2014, p. 13), os quais apontam 

que “com uma melhor compreensão dos processos de políticas públicas (policy processes), os 

gestores públicos podem superar muitas barreiras que prejudicam o seu potencial de contribuir 

para os referidos processos e, eventualmente para o seu sucesso”. 

Conhecer os problemas e possíveis soluções, inclusive as baseadas em evidências, 

contribui para o aprimoramento da formulação das políticas públicas, bem como possibilita 

evitar possíveis falhas em suas concepções e execuções. Assim a coprodução do conhecimento 

na formulação das políticas públicas pode permitir que as informações básicas, os objetivos e 

as referências em evidências possam fundamentar sua implementação. 
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Pretende-se, com isso, aprofundar a compreensão sobre a coprodução de 

conhecimento na formulação de políticas públicas, de modo a contribuir para o debate científico 

dessa temática. Sem, contudo, esquecer das limitações que a estrutura do estudo impõe, de tal 

modo que a reflexão proposta possa incentivar novos estudos que se desenvolvam a partir desta 

inicial, avançando para as demais etapas do ciclo das políticas públicas. 

Sustenta-se, com fundamento no referencial teórico utilizado, a necessidade de um 

trabalho contínuo de aproximação entre Estado e sociedade no desenvolvimento das ações de 

governo e do gerenciamento do conhecimento produzido por essa aproximação. Nessa direção, 

um governo transparente e accountable, permite uma maior participação social, contribuindo, 

desta forma, para a formulação de políticas públicas com maior probabilidade de sucesso. 

O instrumento proposto nessa tese alinha-se com este fundamento, permitindo avaliar 

em que medida a Administração Pública promove ou estimula a participação social na 

formulação de políticas públicas por meio da coprodução de conhecimento. Com isso, busca-

se responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais os elementos fundamentais para a 

promoção da coprodução do conhecimento na formulação das políticas públicas? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Neste item, descrevem-se os objetivos geral e específicos norteadores para responder 

à pergunta de pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor um modelo conceitual com os elementos facilitadores da coprodução do 

conhecimento na formulação de políticas públicas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as conexões dos elementos necessários para a coprodução do 

conhecimento.  

b) Relacionar a formulação das políticas públicas aos elementos da coprodução do 

conhecimento. 

c) Verificar a aplicabilidade do modelo com consulta a especialistas da área. 



20 

 

d) Aplicar o modelo em políticas públicas sociais. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E INEDITISMO 

 

A ciência da política pública tem como estudo seminal o livro “The Policy Sciences”, 

de 1951, publicado por David Lerner e Harold D. Lassweel (SECCHI, 2016). “O capítulo 

introdutório escrito por Lasswell, ‘The policy orientation’, é considerado por autores de todas 

as vertentes o grande marco das policy sciences, em geral, e da policy analysis, em específico 

[...]” (SECCHI, 2016, p.12). Ainda utilizando-se deste autor, é importante observar que “apesar 

de ter sido inaugurada nos Estados Unidos, essa ciência social aplicada vem formando um 

campo de conhecimento útil para a análise descritiva e prescritiva de políticas nos diversos 

setores de intervenção pública” (SECCHI, 2016, p. 7). 

Secchi (2016) observa que sob um aspecto da finalidade, os estudos de ciências em 

políticas públicas podem ser descritivos ou prescritivos. “Estudos de cunho descritivos têm o 

objetivo de construir teorias, por meio da descrição e explicação e das instituições nas diversas 

fases do processo de política pública”. Enquanto os estudos prescritivos “estão preocupados em 

‘melhorar’ as políticas públicas, ou seja, apontar como elas deveriam ser. Prescrição significa 

recomendação, orientação, intervenção” (SECCHI, 2016, p.8). A figura 1 – Análise descritiva 

e prescritiva em políticas públicas apresenta esta diferenciação. 

 

Figura 1 – Análise Descritiva e Prescritiva em Políticas Públicas. 

 

Fonte: Elaborado a partir de Secchi (2016). 

 

Os estudos acerca da formulação de políticas públicas surgiram na década de 70, ao se 

considerar os sistemas burocráticos responsáveis por falhas nas políticas, momento em que os 

Finalidade

Descritivo

Construção de 
Teorias

Prescritivo

Intervenção na realidade 
social e melhoria da política 

pública 
(recomendação/orientação)
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estudiosos apontavam a necessidade de olhar toda a cadeia causal para entender porque as 

políticas são bem sucedidas ou fracassam, sugerindo que os processos de formulação e o 

desenho da política pública contribuem para os resultados de sua implementação (SIDNEY, 

2007). 

Dias e Matos (2012, p. 10) apontam que “no Brasil, entretanto, apenas no final dos 

anos de 1970 e começo dos anos 1980 tiveram início efetivo os estudos de políticas públicas, 

com a publicação de trabalhos sobre a formação histórica das ações de governo”. Lopes (2019) 

também aponta que os estudos sobre políticas públicas, no Brasil, têm sua origem na transição 

do autoritarismo para a democracia, no final dos anos 1970 e metade de 1980. De igual modo 

(SECCHI; COELHO; PIRES, 2019, p. XI), destacam que o termo “políticas públicas” se 

popularizou no Brasil nos últimos 15 anos. 

Assim a abordagem dessa temática pode ser, de certo modo, considerada recente, 

carecendo, portanto, de estudos mais aprofundados e direcionados a questões específicas, como 

destaca Chrispino (2016, p.12) ao apontar a existência de “uma lacuna de formação do gestor 

público para a formulação, execução, acompanhamento e avaliação de políticas públicas 

voltadas para a solução de problemas públicos”. 

 

De igual modo a partir de casos práticos desenvolvidos pelo Instituto Andaluz de 

Administración Pública (2019) foi identificada uma baixa qualidade nos diagnósticos iniciais 

às políticas públicas, razão pela qual resultam em deficiências no planejamento dessas políticas 

públicas. As etapas iniciais de formação da política pública também são objeto de análise em 

estudos trazidos por Capella (2018).  

Nos estudos sobre políticas públicas, é muito comum que a formulação seja 

apresentada no contexto do ciclo de políticas, sendo nesse caso identificada como 

etapa inicial, à qual se seguem, geralmente, as fases de tomada de decisão, 

implementação e avaliação. Assim, a formulação pode ser caracterizada como uma 

etapa pré-decisória, ou seja, anterior a qualquer atividade de formalização de uma 

política, envolvendo fundamentalmente a identificação de problemas que requerem 

atenção governamental (definição da agenda) e uma busca inicial por soluções 

possíveis, confrontadas com seus custos e efeitos estimados (definição de 

alternativas). Quando compreendida por meio da metáfora do ciclo, a fase de 

formulação assume grande relevância, uma vez que essa etapa inicial tem impacto 

sobre todo o processo de produção de políticas que se desenvolve posteriormente. 

(CAPELLA, 2018, p. 9). 

 

Acerca dessas deficiências no planejamento das políticas públicas, o Tribunal de 

Contas da União (TCU) realizou análise de políticas e programas de governo, cujo relatório é 

tido como “instrumento de transparência, de comunicação e de prestação de contas à sociedade 
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acerca da atuação do Estado no âmbito das políticas públicas. Também é um meio de 

identificação de problemas crônicos e de riscos críticos que precisam ser tratados pelas 

instituições governamentais” (TCU, 2019, p.1). 

Essa fiscalização de políticas e programas de governo contemplou o período de 2017 

a 2019, sendo avaliadas 17 políticas públicas, dentre as quais pertencentes às políticas sociais, 

de infraestrutura, agroambientais e ciência e tecnologia. Os resultados da fiscalização 

apontaram, no que tange à capacidade de governança dessas políticas públicas, que:  

• 65% apresentavam falhas na institucionalização ou regulamentação;  

• 59%, inadequações na gestão de recursos (financeiros e humanos);  

• 59%, falhas no monitoramento e avaliação;  

• 53%, falhas no planejamento;  

• 47%, falhas na coordenação;  

• 41%, falhas na gestão de riscos;  

• 24%, falhas na accountability”. (TCU, 2019, p. 2, grifo nosso). 

 

Em relação às falhas no planejamento, o TCU (2019, p. 2) destaca: 

As ações de controle realizadas pelo TCU entre 2017 e 2019 apontam que a adoção 

de boas práticas de formulação de políticas públicas, com análise ex ante e 

planejamento, ainda não são uma realidade universal.  

No RePP 2018 (Acórdão 2.608/2018-TCU-Plenário), o TCU apontou que 31% das 

políticas públicas avaliadas naquela ocasião encontravam-se em nível inicial de 

maturidade de “planejamento” e, mais severamente, 50% delas estavam em nível 

inicial de capacidade na dimensão “objetivos”.  

Em 2019, foi possível identificar a ocorrência de falhas no planejamento de 53% (9 

de 17) das políticas públicas analisadas. Falhas essas que vão desde a falta de visão 

de longo prazo e de diretrizes, até fragilidades na lógica de intervenção e execução da 

política sem amparo em planos que definam precisamente os objetivos, as metas e os 

resultados esperados. 

 

Nesse sentido, entende-se que a deficiência de uma política pública pode estar por 

vezes atrelada a falhas em seu planejamento e sua formulação. 

Assim, se estabelece, portanto, a primeira premissa desse estudo: 

Premissa (1) – O sucesso ou o fracasso de uma política pública depende de como ela 

foi desenhada (SIDNEY, 2007; CAPELLA, 2018; TCU, 2019). “Desenhar a política é 

visualizá-la antes que ela seja posta em prática”. (BRASIL, 2018, p. 93). 

O Instituto Andaluz de Administración Pública (2019, p. 21) aponta quais os aspectos 

que poderiam ser trabalhados para que se possa melhorar a qualidade das fases iniciais à 

implantação de uma política pública. 

- O conhecimento, por parte dos promotores das políticas, de técnicas de investigação 

e de coleta de dados que permitam um diagnóstico adequado. 

- A coleta de dados, em quantidade e qualidade suficientes, ajustados ao necessário, 

que permitam delimitar bem os problemas, necessidades ou desafios a enfrentar. 

- A falta de avaliações das políticas anteriores. 

- A definição precisa das características da população a que se destina a ação pública 

e, portanto, sobre a qual o diagnóstico deve ser feito. 
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- A interpretação precisa e clara dos dados coletados, para se chegar a um diagnóstico 

concreto da situação inicial e a algumas conclusões que permitam a tomada de 

decisões. 

- Análise de gênero e identificação de situações de desigualdade entre mulheres e 

homens e suas causas. 

- O desenvolvimento de um conjunto de indicadores que permitem delimitar a 

situação inicial. 

- A participação das partes interessadas no desenho da ação pública, tais como 

especialistas externos, cidadãos em geral ou profissionais da Administração 

Pública, resolvendo as dificuldades práticas, técnicas e metodológicas para 

tornar efetiva a participação, e para que ocorra resultados valiosos. 

(MARTÍNEZ, 2017, apud INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, 2019, p. 21, grifo nosso). 

 

A investigação tratada nesse estudo toma-se por base essas ações, em especial, o 

último item, o qual identifica a participação da sociedade na formulação de políticas públicas. 

De acordo com Estevão e Ferreira (2018, p. 170): 

[...] para que a análise política possa atingir ou se aproximar de seus objetivos, se faz 

necessária uma multiplicidade de preocupações em diferentes níveis de análise, seja 

diante, do funcionamento da estrutura administrativa estatal, seja mediante seus 

processos decisórios ou da relação entre Estado e a sociedade.  

 

No processo de formulação das políticas públicas algumas questões são trazidas por 

grupos de interesse, os quais participam ativamente na definição do problema e na proposição 

de soluções, ou seja, no desenho da política pública a ser implementada, trazendo dessa forma, 

o conceito de coprodução, onde há a união de ações tanto do governo como da sociedade em 

um objetivo comum. 

É no sentido da relação entre Estado e sociedade que o presente estudo se fundamenta. 

As relações contemporâneas de Administração Pública sugerem práticas de 

cooperação entre Estado e sociedade com vista à promoção do bem-estar social e da garantia 

do interesse coletivo, conforme definido por Denhardt e Denhardt (2007) no modelo do Novo 

Serviço Público e trazido por Salm e Menegasso (2009) ao novamente abordarem as lições 

trazidas nesse modelo: 

[...] caracteriza-se por: servir aos cidadãos, não aos consumidores; estar a serviço do 

interesse público; emprestar mais valor à cidadania do que ao empreendedorismo; 

pensar estrategicamente e agir democraticamente; reconhecer que a accountabilitity 

não é simples; servir ao cidadão, em vez de controlar e dirigir a sociedade; e valorizar 

as pessoas, não apenas a produtividade. A função principal do administrador público, 

segundo esse modelo, é fomentar a democracia enquanto produz ou coproduz o 

serviço público. (SALM; MENEGASSO, 2009, p. 103). 

 

Considerando essas relações entre Estado e sociedade, a título de coprodução, tem-se 

as seguintes premissas para o desenvolvimento desse estudo: 

Premissa (2) - A Administração Pública tem por objetivo garantir o bem-estar social 

e o interesse público. 
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Acerca do bem-estar social, Denhardt e Denhardt (2007) observam haver uma 

mudança na maneira como as políticas públicas estão sendo desenvolvidas, onde elas não são 

mais tão somente desenhadas pelos governantes, mas com a participação ativa da sociedade, no 

exercício da cidadania ativa. Com isso o estado de bem-estar social vai ao longo do tempo sendo 

reconfigurado, de modo que o governo não é mais o principal prestador dos serviços.  

Junta-se a esse movimento de mudança o conceito de interesse público, o qual é 

definido, por esses autores, como o resultado de um diálogo sobre valores compartilhados, 

afastando-se dessa forma as ações voltadas exclusivamente a interesses individuais. 

De acordo com Denhardt e Denhardt (2007, p. 67) o interesse público “significa coisas 

diferentes para pessoas diferentes, muda com o tempo, motiva o comportamento, enquadra 

nosso pensamento, desafia a mediação e envolve substância e processo”. 

Ainda de acordo com a visão do Novo Serviço Público, a qual pode-se traduzir como 

uma Administração Pública Democrática, a garantia do bem-estar social e do interesse público 

tem como norte a relação harmônica entre estado e sociedade, na busca de construções 

conjuntas de soluções aos problemas públicos existentes, ao que se chama de coprodução, 

tendo-se, portanto, a premissa 3. 

Premissa (3) - A promoção do bem-estar social e a garantia do interesse coletivo pela 

Administração Pública requer uma aproximação entre Estado e Sociedade. 

Desde a introdução do termo coprodução nas ciências, por Elinor Ostrom, o termo tem 

apresentado crescente expressividade nos campos de Administração Pública e estudos sociais 

da ciência (BARCELLOS, 2020). No entanto, Miller e Wyborn (2020) apontam haver uma 

confusão na compreensão do que é coprodução nas variadas áreas de sua aplicação, em que 

entendem ser desenvolvida em três campos acadêmicos, quais sejam, administração pública, 

estudos de ciência e tecnologia e ciência da sustentabilidade. Em que pese cada área utilizar o 

conceito da coprodução a sua maneira, os autores ressaltam que em nível teórico as diferenças 

entre as disciplinas são mais aparentes do que reais. 

De igual modo Chaebo e Medeiros (2017, p.1) destacam que “a abordagem de 

coprodução tem sido apontada como a principal temática em administração pública na última 

década”. No entanto, ressaltam que “a fragmentação e a falta de sistematização dos conceitos 

encontrados na literatura contribuem com a não materialização do potencial dessa abordagem”. 

Visando uma melhor compreensão da aplicabilidade do termo coprodução do 

conhecimento no campo da administração pública, em especial em políticas públicas, e para 
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verificar os estudos existentes relacionados ao tema proposto realizou-se uma revisão 

integrativa de literatura. 

Dentre os estudos encontrados, destaca-se o trazido por Armitage et al. (2011, p. 997), 

no qual os autores analisaram o papel de arranjos institucionais de cogestão e coprodução do 

conhecimento nos esforços para se adaptar as mudanças ambientais do Ártico Canadense, 

observando que os processos que reúnem o conhecimento local e tradicional com o 

conhecimento científico, permitindo dessa forma a construção de conhecimento individual e 

coletivo e aprendizagem social. Os autores apontaram que aprender com grupos sociais é a 

chave para lidar com incertezas. No estudo, os autores propõem “que os processos de 

aprendizagem social catalisados pela coprodução de conhecimento em arranjos de co-gestão 

flexíveis podem transformar a forma como diferentes atores (comunidades, gestores) lidam com 

a mudança e a incerteza” (ARMITAGE et al., 2011, p. 997).  

O estudo de Turnhout et al. (2020) aponta que a maior parte da literatura foca em como 

a coprodução e a produção de conhecimento é importante e como devem ser feitas. No entanto, 

não aborda a questão do porquê esses processos não conseguem atingir os objetivos declarados 

de empoderamento e transformação social, ou seja, não oferecem uma explicação de como e o 

porquê esses processos falham. Para Turnhout et al. (2020) uma das razões pela falta dessa 

compreensão é porque a literatura não deu atenção ao papel do poder e da política na formação 

de processos e resultados. 

Uma premissa chave da coprodução é que, para resolver problemas complexos, o 

conhecimento científico por si só não é suficiente e que a contribuição do 

conhecimento das partes interessadas é vital para criar conhecimento que não seja 

apenas científico de alta qualidade, mas também socialmente robusto (TURNHOUT 

et al., 2020, p. 16). 

 

Já o estudo apresentado por Coletti e Dotti (2020), o qual se utilizou de dois casos de 

Bruxelas para discutir como a coprodução de conhecimento entre os decisores de políticas 

públicas é suscetível de conduzir mudanças. O estudo aborda políticas e governos locais, em 

que aponta ser possível observar como os formuladores de políticas locais adquirem os novos 

conhecimentos de política necessários para gerir suas competências e questões técnicas, de 

modo a se esperar que “a coprodução alinhe a agenda política e a aquisição de novos 

conhecimentos de fontes externas”. As autoras destacam que “a coprodução tem maior 

probabilidade de levar a mudanças políticas” (COLETTI; DOTTI, 2020, p. 2). 

Wyborn et al. (2019) ao realizarem uma revisão sistemática de 100 (cem) estudos 

empíricos envolvendo processos de coprodução publicados nos últimos cinco anos, observaram 
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que os resultados dos processos de coprodução redistribuem o poder, permitem a criatividade 

e estimulam a reflexão entre os atores. Além disso estão relacionados à criação de novos 

conhecimentos, compreensão aprofundada ou consciência mais ampla de um determinado 

problema. Nesse sentido, destacam os autores ser evidente que pesquisadores, profissionais, 

cidadãos e políticos podem obter ou gerar novos conhecimentos por meio de processos co-

produtivos. Os resultados impactam o indivíduo, a comunidade e até mesmo a escala dos 

sistemas de conhecimento. 

A coprodução é também tratada em pesquisa que utilizam a integração de 

conhecimentos científicos em busca de solução para problemas sociais. Tal como o estudo 

apresentado por Wolfram Mauseret al. (2013), no qual estabelecem que a co-criação de 

conhecimento se dá em três etapas, sendo elas, a co-criação, a coprodução e a co-disseminação 

dos resultados, a esse conjunto os autores chamaram de “castelo do conhecimento”, conforme 

figura 2 – Etapas da Co-criação de Conhecimento. 

 

Figura 2– Etapas da Co-criação de Conhecimento. 

 

Fonte: Wolfram Mauseret al. (2013, p. 427). 

 

Nesse contexto, a que se propõe a presente tese, o diagnóstico e a maturidade da 

coprodução do conhecimento para a formulação de política pública é que traz relevância ao 

campo do estudo científico, no intuito de produzir conhecimento técnico-científico na busca da 

garantia de um Estado de bem-estar. Chegando, portanto, a premissa 4, objeto desse estudo. 

Premissa (4) – A coprodução do conhecimento pode influenciar as premissas 

anteriores. 
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A relação dos agentes envolvidos é o que norteia os processos decisórios na 

formulação da política pública, cujo compartilhamento do conhecimento é fundamental para a 

sua implementação. Nesse sentido, “além de examinar quem participa, podemos considerar se 

os atores conseguem expandir ou restringir essa participação e como essa mobilização afeta a 

escolha de políticas” (SIDNEY, 2007, p. 84). Com isso também se estabelece a pergunta de 

pesquisa: Quais os elementos fundamentais para a promoção da coprodução do 

conhecimento na formulação das políticas públicas? 

Esta pesquisa sobre a coprodução do conhecimento na formulação de políticas 

públicas baseia-se no conceito de coprodução e estudos em ciências políticas, recorrendo à 

literatura dessas temáticas como fundamentação teórica. Utiliza-se, para tanto, como cenário o 

modelo de administração pública elaborado por Denhardt e Denhardt (2007), chamado de o 

Novo Serviço Público. Partindo dessa visão de mundo, o estudo se sobrepõe aos demais ao 

fazer um elo com o compartilhamento de conhecimento, nas funções do Estado, destacando 

como as relações entre Estado e sociedade podem influir nas políticas públicas e na vida das 

pessoas. 

Desta forma, sua singularidade surge no foco de como a coprodução do conhecimento 

pode influenciar no processo de formulação de políticas públicas, impactando, dessa forma, a 

vida em sociedade. 

Parafraseando Estevão e Ferreira (2018, p.169), “eis a esperança na análise política 

como forma de atenuar problemas sociais por meio do aperfeiçoamento da formulação e da 

implementação das políticas públicas”. 

A pesquisa se justifica, portanto, como forma de criação de uma ferramenta útil para 

os gestores públicos formuladores de políticas públicas, gestores que estão na ponta da 

implementação das políticas públicas e necessitam de estudos da realidade e do contexto das 

comunidades cujas propostas de políticas públicas visam assistir. Com isso busca-se contribuir 

para a melhoria das intervenções do poder público na vida da sociedade, permitindo que os 

recursos públicos e o bem-estar social sejam otimizados. 

Além disso, visa preencher uma gap verificado na literatura, por meio de uma revisão 

sistemática realizada por Wyborn et al. (2019), na qual os autores ao analisarem 100 (cem) 

artigos acerca do conceito de coprodução, identificaram como possíveis questões futuras de 

estudos, a abordagem da institucionalização da coprodução, seja por meio da ampliação pela 

integração de estruturas de tomada de decisão coproduzidas pela administração pública, ou por 

meio de mecanismos de política que incentivem a coprodução em escalas de intervenção. 
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Desse modo, destaca-se que a presente pesquisa tem como foco a investigação do 

ponto de vista subjetivo, bem como da interpretação social no qual o contexto da coprodução 

do conhecimento está inserido na formulação de políticas públicas, podendo-se futuramente 

estabelecer a relação causal sobre o comportamento social da política analisada. 

 

1.4 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EGC E 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

O programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) tem 

como base de pesquisa três áreas de concentração do conhecimento, sendo elas, engenharia do 

conhecimento, gestão do conhecimento e mídias do conhecimento. Pacheco (2016, p. 15) 

apresenta as respectivas áreas de trabalho e de referência, conforme apresentado, no Quadro 1 

– Componentes conceituais das áreas de concentração do EGC. 

 

Quadro 1–Componentes Conceituais das áreas de Concentração do EGC 
Área Questão-Referência Áreas de trabalho Áreas de Referência 

EG 

Como modelar 

conhecimento e criar 

projetos de sistemas de 

conhecimento? 

 Dados Ligados e Dados Abertos 

 Descoberta de Conhecimento 

 Engenharia de Ontologias 

 Governo Eletrônico 

 Representação de Conhecimento 

 Sistemas Inteligentes 

 Web Semântica 

 Ciência da Informação 

 Ciência da Computação 

 Engenharias 

 Inteligência Artificial 

 Matemática e Lógica 

 Sistemas de Informação 

 Teoria Geral de Sistemas 

 Psicologia Cognitiva 

GC 

Como utilizar 

conhecimento em um 

ciclo de criação 

coletiva de valor? 

 Aprendizagem Organizacional 

 Ativos Intangíveis 

 Gestão por Competências 

 Gestão por processos 

 Inovação e Empreendedorismo 

 Liderança Organizacional 

 Propriedade Intelectual 

 Sustentabilidade 

 Administração e Contábeis 

 Direito 

 Economia 

 Gestão Pública 

 Engenharia de Produção 

 Psicologia Organizacional 

 Qualidade e Gestão 

Ambiental 

MC 

Como se criam e 

evoluem conexões 

entre indivíduos em 

sistemas de 

inteligência coletiva? 

 Ambientes de Aprendizagem 

 Análise de Redes Sociais 

 Educação à Distância 

 Psicologia Cognitiva 

 Mídias Digitais 

 Semiótica 

 Visualização de Conhecimento 

 Comunicação 

 Design 

 Educação 

 Informação na Educação 

 Informática na Educação 

 Inteligência Artificial 

 Marketing 

 Psicologia 

Fonte: Pacheco (2016, p. 15). 

 

Entende-se que esta proposta apresenta aderência ao Programa de Pós-graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC), pelas razões a seguir expostas. 



29 

 

Acerca da gestão do conhecimento, linha de pesquisa dessa tese, aponta-se que esta 

pesquisa sobre a coprodução do conhecimento na formulação de políticas públicas baseia-se no 

conceito de coprodução e estudos em ciências políticas, recorrendo à literatura dessas temáticas 

como fundamentação teórica. Busca-se fazer um elo com o compartilhamento de conhecimento, 

nas funções do Estado, destacando como as relações entre Estado e sociedade podem influir nas 

políticas públicas e na vida das pessoas. 

Ademais, temas relacionados à gestão do conhecimento e coprodução aplicados à 

Administração Pública tem sido alvo de estudos produzidos por alunos do EGC. Algumas teses 

podem ser tidas como exemplos: (i) ROTTA, Maurício José Ribeiro (2018), sob a titulação “As 

Plataformas de Governo Eletrônico e seu Potencial para a Promoção dos Princípios dos 

Commons: O Caso dos Municípios Brasileiros”; (ii) BOHN, Carla Silvanira (2018), com o 

título “Modelo de Gestão da Cultura Organizacional No Setor Público: Pesquisa-Ação em 

Ambiente Legislativo”; (iii) ABREU, Ana Cláudia Donner (2016), “Capacidade de Absorção 

de Conhecimentos na Administração Pública”; (iv) HELOU, Angela Regina Heinzen Amin 

(2015), “Avaliação da Maturidade da Gestão do Conhecimento na Administração Pública; (v) 

ERNANDORENA, Paulo Renato (2013), “A Mediação Emancipatória nas Audiências Públicas 

e a Gestão do Conhecimento”, e o trabalho de pós-doutorado de BATISTA, Fábio Ferreira 

(2012), “Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira: como 

Implementar a Gestão do Conhecimento para Produzir Resultados em Benefício do Cidadão”. 

Por tais fundamentos entende-se que o objetivo e a temática proposta estão de acordo 

o programa e a linha de pesquisa a ele vinculada. 

A interdisciplinaridade tem por objetivo desenvolver um trabalho de integração entre 

os conteúdos de uma temática com outras áreas de conhecimento. Não se mostra necessário que 

as temáticas apresentem similaridade, sendo, portanto, possível que sejam distintas. “Esta 

interação é uma maneira complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um 

saber crítico-reflexivo” (OLIVEIRA, 2015, p.1). 

Thiesen (2008) destaca que a interdisciplinaridade está sustentada por um conjunto de 

princípios teóricos que buscam resgatar o caráter de totalidade do conhecimento. Para o autor: 

A interdisciplinaridade, como fenômeno gnosiológico e metodológico, está 

impulsionando transformações no pensar e no agir humano em diferentes sentidos. 

Retoma, aos poucos, o caráter de interdependência e interatividade existente entre as 

coisas e as idéias, resgata a visão de contexto da realidade, demonstra que vivemos 

numa grande rede ou teia de interações complexas e recupera a tese de que todos os 

conceitos e teorias estão conectados entre si. Ajuda a compreender que os indivíduos 

não aprendem apenas usando a razão, o intelecto, mas também a intuição, as 

sensações, as emoções e os sentimentos. É um movimento que acredita na criatividade 
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das pessoas, na complementaridade dos processos, na inteireza das relações, no 

diálogo, na problematização, na atitude crítica e reflexiva, enfim, numa visão 

articuladora que rompe com o pensamento disciplinar, parcelado, hierárquico, 

fragmentado, dicotomizado e dogmatizado que marcou por muito tempo a concepção 

cartesiana de mundo. (THIESEN, 2008, p. 552). 

 

No caso da gestão do conhecimento, linha de pesquisa dessa tese, viu-se que ela busca 

de forma sistêmica, entre as diversas atividades organizacionais, desenvolver mecanismos de 

criação voltados ao compartilhamento do conhecimento, tendo-o como instrumento capaz de 

gerar inovação e agregação de valor dentro e fora de uma organização. 

Neste sentido, Oliveira (2015, p. 1), observa que “a interdisciplinaridade oferece uma 

nova postura diante do conhecimento, uma mudança de atitude em busca do contexto do 

conhecimento". Deste modo, ainda utilizando-se a visão da autora, a interdisciplinaridade visa 

garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites entre as 

diversas atividades de uma organização. 

A interdisciplinaridade envolve estudos multidisciplinares, mas por meio do trabalho 

de síntese que ocorre nas diferentes disciplinas, envolvendo o desenvolvimento de uma 

estrutura de pesquisa comum (URQUHART et al., 2014). 

Produção de conhecimento disciplinar ocorre dentro dos limites conceituais e 

metodológicos de uma disciplina, na interdisciplinaridade são envolvidas disciplinas que 

trabalham de forma cooperativa em torno de uma questão de pesquisa comum, cada uma 

contribuindo com sua experiência disciplinar e envolvendo a integração de conceitos e 

metodologias dessas variadas disciplinas para determinar em conjunto o problema a ser 

investigado ou as questões de pesquisa a serem abordadas (TAYLOR et al., 2017). 

No caso do presente estudo é utilizada diferentes abordagens disciplinares, quais 

sejam, a teoria da administração pública, da coprodução e políticas públicas, em um foco 

comum que é a coprodução do conhecimento. 

As próprias abordagens de estudo por si só já apresentam esse carácter. Lopes (2019) 

destaca que embora os estudos sobre políticas públicas tenham inicialmente se desenvolvido na 

ciência política elas não se resumem a tão somente este campo de conhecimento, fazendo parte 

também de outras áreas, tais como a sociologia, economia, administração, filosofia, direito, 

entre outras. De igual modo, destacam Dias e Matos (2012, p. 11): 

A expressão ‘política pública’ engloba vários ramos do pensamento humano, sendo 

interdisciplinar, pois sua descrição e definição abrangem diversas áreas do 

conhecimento como as Ciências Sociais Aplicadas, a Ciência Política, a Economia e 

a Ciência da Administração Pública, tendo como objetivo o estudo do problema 

central, ou seja, o processo decisório governamental.  
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No que tange ao vértice da pesquisa, sendo ele, a coprodução de conhecimento tem-se 

que: 

A coprodução de conhecimento frequentemente envolve abordagens de pesquisa 

multi, inter e transdisciplinar, e formas mais amplas de envolvimento social na 

pesquisa do que seria a norma em práticas de pesquisa disciplinar. A coprodução de 

conhecimento também é chamada de cocriação de conhecimento. Isso requer reunir 

diferentes contribuições umas em relação às outras no processo de produção do 

conhecimento”. (URQUHART et al., 2014, p. 15). 

 

O estudo envolve o uso de estratégias de pesquisa interdisciplinar, mas leva isso mais 

adiante no desenvolvimento de uma nova compreensão teórica da temática proposta. O que na 

visão de Urquhart et al. (2014, p. 15) trata-se de em uma interpretação de perspectivas 

disciplinares e entendimentos de inovação criativa destes em contextos de prática, além de ir 

“mais profundamente no desenvolvimento de novas formas e mais complexas de compreensão, 

onde novas formas de teoria e prática se reúnem entre setores e em escalas diferentes”. 

A abordagem de interdisciplinaridade usada nesta pesquisa fundamenta-se, ainda, no 

conceito da pesquisa transdisciplinar utilizado por Polk (2015, p.113), no qual ele destaca ser 

“formas participativas e baseadas em stakeholders de produção de conhecimento e experiência 

baseados na prática no processo de produção de conhecimento”. 

Atendendo, dessa forma, aos requisitos do programa (EGC). 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A tese está dividida em cinco sessões, iniciando por esta introdução, a fundamentação 

teórica, onde são tratados os conceitos da administração pública democrática com base no Novo 

Serviço Público, políticas públicas e ciclo das políticas públicas e cidadania ativa, coprodução 

e coprodução do conhecimento, seguindo para o terceiro tópico que trata das diretrizes 

metodológicas. O quarto capítulo destina-se a construção do modelo conceitual proposto, e por 

fim, o quinto e último capítulo dedica-se à conclusão e identificação de trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Objetivando compreender melhor a coprodução do conhecimento na formulação das 

políticas públicas, se propõe a fazer uma reflexão sobre, (1) a governança democrática 

capitulada na conceituação do Novo Serviço Público; (2) o conceito de coprodução como forma 

de compartilhamento do conhecimento nas soluções de problemas sociais comuns; e (3) a 

formulação de políticas públicas e seus atores. 

Desta forma, este capítulo dedica-se a tratar dos elementos necessários a construção 

da conceituação basilar desse estudo, em que são apresentas as seguintes temáticas: (i) 

Fundamentos da Administração Pública Democrática baseada no conceito do Novo Serviço 

Público; (ii) políticas públicas e ciclo das políticas públicas; e (iii) coprodução e gestão do 

conhecimento na Administração Pública e nas políticas públicas. 

 

2.1 FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA BASEADA 

NO CONCEITO DO NOVO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Ao avaliar a evolução dos estudos e conceitos da Administração Pública, Denhardt e 

Denhardt (2007), destacam que muitos escritores apontam que a eficiência da Administração 

Pública pode ocorrer facilmente com o envolvimento dos cidadãos nos trabalhos do governo. 

No entanto, acrescentam que em contraste a tão somente ao uso da eficiência como 

critério para avaliar o desempenho da Administração, pode-se usar outros instrumentos, tal 

como a capacidade de resposta (responsividade) às preocupações dos cidadãos. 

Giovani (2009) destaca que o período que compreende o segundo pós-guerra até os 

dias atuais as democracias ocidentais foram se consolidando, de modo que para muitos 

segmentos da sociedade o verdadeiro estado democrático vai além dos mecanismos clássicos 

de representação, tais como, direito ao voto, participação igualitária de classes, categorias e 

interesses, alcançando uma forte capacidade de resposta às demandas da sociedade. De acordo 

com o autor, isso mostra que as políticas públicas não se dão tão somente pela ação do Estado, 

mas também pelas demandas que a sociedade impõe a ele. 

É essa capacidade de resposta às demandas da sociedade que se caracteriza a 

responsividade da administração pública. 

Denhardt e Denhardt (2007) expõem as características da Administração Pública 

antiga avançando para a Nova Gestão Pública, a qual descreve como sendo o uso do setor 
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privado e as abordagens de negócios no setor público, por meio de um conjunto de ideias e 

práticas contemporâneas. Essa evolução das teorias de administração pública tem como vértice 

a crítica tanto na responsividade quanto na eficácia de governo (DENHARDT; CATLAW, 

2017). 

Ainda, segundo Denhardt e Denhardt (2007), nas duas últimas décadas, podem-se 

observar mudanças positivas implementadas no setor público, com inovações na busca por 

resultados, os quais se apoiam em mecanismos de mercado e métodos de negócios privados 

para orientar os programas públicos. Assim a Nova Gestão Pública traz um novo conjunto de 

valores, o qual é amplamente retirado do mercado, economia e gestão de negócios, sendo 

apresentada como um modelo normativo para a Administração Pública. 

Este modelo sustenta que o governo deve se empenhar em atividades que não possam 

ser privatizadas e sempre que possível usar de mecanismos de mercado para que os cidadãos 

possam escolher entre as opções de prestações de serviços (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Os países que se tornaram referência no modelo da Nova Gestão Pública foram Nova 

Zelândia, Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

No entanto, advertem Denhardt e Catlaw (2017, p. 223) que “a apressada transferência 

ou transposição de valores dos negócios para o setor público levanta questões substanciais e 

perturbadoras a que os administradores públicos devem dar atenção”. 

Denhardt e Denhardt (2007), apontam que tanto na antiga Administração Pública 

quanto na Nova Gestão Pública o que faz esses modelos funcionarem é um compromisso com 

a escolha racional. Embora existam diferenças entre esses dois modelos os seus fundamentos 

teóricos básicos são de fato muito parecidos. 

A partir dessa análise, os autores, inserem um novo modelo, chamado de Novo Serviço 

Público, o qual apontam como uma alternativa à antiga administração pública e à Nova Gestão 

Pública. Esse modelo nasce de estudos precursores, tais como: (1) teorias da cidadania 

democrática; (2) modelos de comunidade e sociedade civil; (3) humanismo organizacional e a 

Nova Gestão Pública; e (4) Administração Pública pós-moderna. Esses são, portanto, os 

princípios que enraízam o conceito do Novo Serviço Público (DENHARDT; DENHARDT, 

2007; DENHARDT; CATLAW, 2017). 

O “Novo Serviço Público” se inspira na (1) teoria política democrática (especialmente 

porque se preocupa com a conexão entre cidadãos e seus governos); e em (2) 

abordagens alternativas à gestão e ao design organizacional, que procedem de uma 

tradição mais humanística na teoria da administração pública. (DENHARDT; 

CATLAW, 2017, p. 278). 

 



34 

 

A cidadania democrática implica no envolvimento ativo do cidadão na política, ou 

seja, a capacidade que ele tem de influenciar o sistema político, numa visão ampla do interesse 

público. Palavras como altruísmo, justiça, participação, deliberação, cidadania mais ativa fazem 

parte desse movimento (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Nesse sentido, Denhardt e Denhardt (2007), observam que os gestores públicos devem 

ver os cidadãos como cidadãos, compartilhando as responsabilidades, reduzindo o controle e 

confiando na eficácia da colaboração. Devem ainda, buscar uma maior capacidade de resposta 

(responsividade) e consequentemente garantir o aumento na confiança dos cidadãos. 

Sob esta perspectiva haveria também um maior envolvimento do cidadão no processo 

de governança pública, onde os modelos de comunidade e de sociedade civil permitem o 

envolvimento no diálogo e nas deliberações e como isso afeta os administradores públicos, a 

comunidade e a sociedade civil. 

A abordagem do humanismo organizacional busca formar organizações públicas 

menos autoritárias e de controle, voltando-se mais para as necessidades do público interno e 

externo. Na Nova Gestão Pública a “organização dialética” ganha força, em ambientes nos 

quais a criatividade e o diálogo podem ocorrer, proporcionando, assim, tanto o crescimento 

individual, quanto de grupos e organizações. (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Denhardt e Denhardt (2007) observam que os estudiosos esperavam construir 

abordagens alternativas mais sensíveis aos valores (não apenas aos fatos), ao significado 

humano subjetivo (não apenas ao comportamento objetivo) e a toda a gama de emoções e 

sentimentos envolvidos nas relações entre pessoas reais, trazendo assim a visão do pós-

modernismo. Ainda considerando a perspectiva de que a governança deve se basear em 

discursos sinceros e abertos entre cidadãos e administradores. Essa perspectiva pós-moderna é 

crítica da aparente preocupação do campo com o racionalismo, no que tange a escolha racional 

baseada no mercado e o conhecimento tecnocrático. 

Aplica-se no caso mais a teoria do discurso do que medições objetivas ou análise 

racional, em que se acredita que os problemas públicos são resolvidos mais por meio do 

discurso, do que por medições. Nesse sentido, administradores e cidadãos estariam engajados, 

envolvendo-se uns com os outros (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

A partir da visão desses construtos teóricos (cidadania democrática, comunidade e 

sociedade civil, humanismo organizacional e a Nova Gestão Pública, e pós-modernismo) 

Denhardt e Denhardt (2007) delineiam o modelo de administração pública chamado de o Novo 

Serviço Público. “Há dois temas que fundamentam o Novo Serviço Público: (1) promover a 
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dignidade e o valor do Novo Serviço Público; e (2) reafirmar os valores da democracia, da 

cidadania e do interesse público enquanto valores proeminentes da administração pública” 

(DENHARDT; CATLAW, 2017, p. 286). 

O modelo é construído, ainda, sob a perspectiva de sete princípios-chaves, sendo eles: 

i) servir cidadãos, não consumidores; ii) perseguir o interesse público; iii) dar mais valor à 

cidadania e ao serviço público do que ao empreendedorismo; iv) pensar estrategicamente, agir 

democraticamente; v) reconhecer que a accountability não é simples; vi) servir em vez de 

dirigir; vii) dar valor as pessoas, não apenas à produtividade (DENHARDT; DENHARDT, 

2007; DENHARDT; CATLAW, 2017). 

Cada um desses princípios são a seguir descritos: 

 

a) Servir cidadãos, não consumidores: A premissa básica da administração pública 

é o interesse público. Para Denhardt e Denhardt (2007) o interesse público é o resultado de um 

diálogo sobre valores compartilhados, afastando-se dessa forma as ações voltadas 

exclusivamente a interesses individuais. Os autores consideram que o serviço público está 

entrelaçado às responsabilidades da cidadania democrática, como forma de comunidade cívica. 

Denhardt e Denhardt (2007) utilizam-se das teorias da cidadania para justificar a 

importância da virtude cívica e da cidadania democrática. Nesse sentido, a cidadania envolve 

um compromisso com a comunidade e seus membros, com um significativo envolvimento nos 

assuntos públicos e com foco nos interesses da sociedade. 

Em que pese à importância da cidadania democrática, os autores não se esquecem das 

dificuldades da participação do cidadão na política. E acrescentam que faz parte do governo 

construir o envolvimento do cidadão.  

As razões para a participação do cidadão em uma sociedade democrática são 

apresentadas por Denhardt e Denhardt (2007), sendo elas: (1) é possível alcançar melhores 

resultados políticos, os quais refletem os julgamentos da sociedade e são consistentes com as 

normas da democracia; (2) é possível cumprir o objetivo democrático, ou seja, alcançar aos 

interesses do maior número de cidadãos e garantias de direitos. Isso porque, a participação 

democrática aumenta a legitimidade do governo, visto que as decisões tomadas com a 

participação da sociedade têm maior probabilidade de ser apoiada. E ainda, a cidadania ativa 

proporciona a ética, a integração e a educação. 

Esses fatores estão relacionados à moralidade democrática, a qual se fundamenta em 

três premissas, sendo elas: (1) o indivíduo é a medida básica do valor humano; (2) todas as 
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pessoas têm total reinvindicação da atenção do sistema; e (3) pressupõe-se que as 

reinvindicações individuais possam ser melhores promovidas através do envolvimento de todas 

as pessoas no processo de tomada de decisão e que a participação não é apenas em valor 

instrumental, mas é essencial para o desenvolvimento da cidadania democrática. 

(DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

A ideia de cidadania democrática implica em um certo dever do cidadão em contribuir 

para a melhoria da comunidade. Um cidadão ativo e engajado é o que se poderia dizer de um 

ideal democrático. Nesse sentido o administrador público pautado na ética e na cidadania 

democrática, assume papéis de responsabilidades especiais, nas quais estão incluídas as 

questões de responsividade e accountability, dois conceitos fundamentais à ideia de moralidade 

democrática. Além disso, deve buscar estabelecer relações com os cidadãos de modo a 

incentivar a sua participação no processo político (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

O Novo Serviço Público afasta a conceituação do clientelismo reconhecendo que 

aqueles que interagem com o governo não são simplesmente cliente, mas cidadãos. Estes são 

portadores de direitos e deveres no contexto de uma comunidade mais ampla, enquanto na visão 

de clientes não há o compartilhamento de propósitos comuns, em que se buscam seus próprios 

benefícios individuais. 

Os cidadãos esperam ter a oportunidade de influenciar os serviços que recebem, bem 

como a qualidade desses serviços, onde para o Novo Serviço Público há uma maior 

sensibilidade do governo em ouvir as vozes dos cidadãos (DENHARDT; DENHARDT, 2007; 

DENHARDT; CATLAW, 2017). 

Os cidadãos demonstram interesse pela comunidade toda, compromisso com questões 

que vão além dos interesses de curto prazo e disposição para assumir responsabilidade 

pessoal pelo que acontece em seu bairro e sua comunidade. Por sua vez, o governo 

tem que corresponder às necessidades e aos interesses dos cidadãos – e trabalhar com 

eles para construir uma sociedade civil. (DENHARDT; CATLAW, 2017, p.286). 

 

Nesse mesmo sentido, aponta Sidney (2007) que a atenção às vozes que contribuem 

para o diálogo das políticas públicas resultam em inovação e criatividade na busca pela melhoria 

das soluções políticas e no avanço da democracia. 

 

b) Procure o Interesse Público: Realizar o interesse público é uma das principais 

razões pelas quais o governo existe, motivo pelo qual a administração pública deve garantir a 

predominância dele sobre interesses individuais (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 
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Mas o que é interesse público? O interesse público foi definido por Walter Lippman 

(1995, apud DENHARDT; DENHARDT, 2007, p.67) como: “o que os homens escolheriam se 

vissem claramente, pensassem racionalmente e agissem desinteressadamente e com 

benevolência”. 

De acordo com Denhardt e Denhardt (2007, p. 67) o interesse público “significa coisas 

diferentes para pessoas diferentes, muda com o tempo, motiva o comportamento, enquadra 

nosso pensamento, desafia a mediação e envolve substância e processo”. 

Denhardt e Denhardt (2007) classificam os modelos de interesse público em quatro 

tipo, sendo eles: 

1) Modelos normativos: Buscam descrever como as coisas deveriam ser, em que o 

interesse público é visto como um padrão moral e ético para avaliar as políticas públicas, 

devendo ser uma meta a ser alcançada. 

Nesse sentido o que é bom para o público fica em um nível mais alto do que quando é 

apenas bom para parte desse público. Desse modo, o sistema político deve buscar uma 

distribuição justa para a comunidade. 

2) Visões abolicionista do interesse público: Ao contrário da visão normativa, a visão 

abolicionista argumenta que o interesse público não é significativo nem importante, no qual, 

segundo Denhardt e Denhardt (2007, p.69) pode-se ter duas linhas de raciocínio, sendo elas: i) 

“o interesse público não pode ser medido ou observado diretamente, portanto, não é válido”, 

ou ii) “o conceito de interesse público ou vontade coletiva não é necessário, porque as escolhas 

individuais são a melhor maneira de entender o processo político e definido”.  

3) Teorias do Processo Político: “Nesta visão, o interesse público é realizado através 

de um processo específico que permite que os interesses sejam agregados, equilibrados ou 

reconciliados” (DENHARDT; DENHARDT, 2007, p.70). 

Denhardt e Denhardt (2007, p. 71) observam que os defensores dessa visão sugerem 

que “é menos importante o interesse público do que como se chegou a ele, ou seja, trata-se da 

definição do interesse público do ponto de vista do processo político. 

4) Valores Compartilhados: Modelos de interesse público baseados em valores 

compartilhados são tidos como consensualistas. A vertente central deste modelo é incentivar as 

ações das pessoas em interesses comuns e dar mais importância às consequências mais amplas 

das escolhas políticas. Esse incentivo se dá com base na influência, cooperação, lealdade e nas 

conexões que unem as pessoas ao longo do tempo. Desse modo, tem-se que o objetivo principal 
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é o desenvolvimento de valores compartilhados aliado a um senso coletivo de interesse público 

(DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

A proposta do Novo Serviço Público é que os administradores públicos devem 

colaborar com a construção do comportamento coletivo e compartilhado do interesse público, 

de modo que a criação de interesses, soluções e responsabilidades também sejam 

compartilhadas. Nesse sentido, o governo desempenha um papel importante e ativo na criação 

de espaços nos quais podem ser articulados valores, se construir o senso coletivo de interesse 

público e tornar ativo o processo de governança (DENHARDT; DENHARDT, 2007).  

Promover essa dinâmica é uma tarefa complexa que envolve a confiança do cidadão e 

a capacidade de reposta do governo, além de atribuir os propósitos e responsabilidades. A 

questão central é se os cidadãos confiam ou não no governo na busca de garantir ao interesse 

público (DENHARDT; DENHARDT, 2007).  

Nesse sentido, os governos devem trabalhar para desenvolver essa capacidade, o que 

em parte requer a confiança no trabalho do governante. Denhardt e Denhardt (2007) apontam 

que tanto a confiança quanto a cidadania são construídas com base na crença da ação do governo 

em resposta ao interesse público. Assim, a confiança e a atuação governamental se reforçam 

mutuamente. Por outro lado, a confiança diminuirá se as pessoas acreditarem que as demandas 

individuais e não coletivas geram respostas governamentais. A percepção que as políticas 

públicas implementadas estão focadas no interesse público é fundamental para que haja a 

confiança do cidadão no governo. 

Inicialmente o papel do administrador público é sobre a capacidade de resposta 

(responsividade) e a accountability, os autores apontam que é preciso ir mais além, onde há um 

compromisso com a melhoria dos problemas sociais e com a qualidade de vida dos cidadãos. 

Desse modo, no Novo Serviço Público o administrador passa a ser o ator-chave de um sistema 

de governança, onde estão incluídos os cidadãos, grupos, representante eleitos e outras 

instituições participativas (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Nesse sentido apontam Denhardt e Denhardt (2007) e Denhardt e Catlaw (2017) que 

a pedra angular do Novo Serviço Público é a responsabilidade do governo em melhorar os 

aspectos da cidadania e garantir ao interesse público. 

 

c) Valorizar a Cidadania sobre o Empreendedorismo: Quando servidores públicos 

e cidadãos estão comprometidos em fazer contribuições significativas para a sociedade o 

interesse público é mais facilmente alcançado. Assim, as políticas e programas existentes são o 
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resultado de um conjunto complexo de interações de pessoas, grupos de interesses, entre outros, 

que compartilham suas opiniões (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

O governo passa a ser um ator que age em conjunto com a sociedade, para buscar 

soluções para os problemas das comunidades, onde sua ação transforma-se de mero controlador 

para uma definição de agenda participativa e democrática, valorizando, assim a cidadania 

(DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Percebe-se uma mudança na maneira como as políticas públicas estão sendo 

desenvolvidas, onde elas não são mais tão somente desenhadas pelos governantes, mas com a 

participação ativa da sociedade, no exercício da cidadania ativa. Com isso o estado de bem-

estar social vai ao longo do tempo sendo reconfigurado, de modo que o governo não é mais o 

principal prestador dos serviços (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Desse modo, em cada área da governança pública poderão ocorrer avanços na direção 

da sociedade. Contudo, esse processo é difícil e complexo exigindo grandes negociações entre 

os grupos de interesses e o governo. A interação entre o governo e a sociedade faz com que o 

papel do governo mude, de modo que a administração pública hierárquica tradicional vai dando 

lugar a uma crescente descentralização. Com isso, o controle da coisa pública também muda, 

pois há o envolvimento de todos. Por causa desse dinamismo, Denhardt e Denhardt (2007) 

entendem que cada vez mais faz sentido em se falar em processos de governança, e não tão 

somente governo. Para os autores, governança é o exercício da autoridade pública, são os 

mecanismos que determinam o exercício do poder na sociedade, incluindo as decisões dos 

processos políticos. 

O Novo Serviço Público envolve os cidadãos no processo administrativo. Ele baseia-

se na tradição de cidadania democrática, uma vez que pressupõe um envolvimento amplo dos 

cidadãos no desenvolvimento de políticas públicas. Nesse sentido, há uma maior empatia das 

necessidades coletivas, onde a participação na governança democrática é capaz de criar também 

uma maior moralidade dos atos públicos (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Denhardt e Denhardt (2007) apontam que além das considerações teóricas existem 

várias práticas para envolver os cidadãos no processo de desenvolvimento de políticas, tais 

como: (i) ajuda a entender e atender as expectativas dos cidadãos; (ii) melhora a qualidade das 

políticas públicas; (iii) auxilia a implementação das políticas públicas; (iv) promove maior 

transparência e responsabilidade no governo; (v) pode aumentar a confiança do público 

no governo; (vi) ajuda no enfrentamento dos desafios de uma sociedade em desenvolvimento; 
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(vii) possibilita que novas parcerias sejam desenvolvidas; e (viii) resulta em um público bem 

informado. 

Contudo, há que ser observado que a participação do cidadão sem que ele possa 

deliberar não surte os efeitos desejados. Por tal motivo, é fundamental a criação de mecanismos 

que permitam que ocorra de fato a conversa democrática. A conversa democrática serve para 

que as vozes da sociedade sejam ouvidas, e contribui para a definição da agenda de políticas 

públicas. O mais importante no diálogo democrático é poder ajudar na construção da 

comunidade, criando interesses públicos, bens comuns e cidadãos ativos (DENHARDT; 

DENHARDT, 2007).  

A proposta do Novo Serviço Público é uma capacidade ampla de envolvimento do 

cidadão em todos os aspectos do processo de governança pública. 

 

d) Pensar estrategicamente, agir democraticamente: Denhardt e Denhardt (2007) 

apontam que as políticas públicas que atendem as demandas da sociedade são mais eficazes por 

meio de esforços coletivos e processos colaborativos, por meio de um amplo diálogo público e 

deliberação sobre os valores e interesses compartilhados. 

No modelo proposto pelos autores, o Novo Serviço Público, a ideia é que o cidadão 

participe de todas as fases do processo de formação da política. Para isso é preciso que haja o 

envolvimento em programas de educação cívica, com o desenvolvimento de líderes cívicos, 

tendo, assim, uma responsabilidade cívica renovada. 

Esse movimento de participação democrática é chamado de coprodução. Para 

Denhardt e Denhardt (2007, p. 113) a “coprodução é o envolvimento dos cidadãos na produção 

e prestação de serviços públicos”. Os primeiros a usarem o termo ‘coprodução’ foram Vicent e 

Elinor Ostrom, “em suas discussões sobre bens públicos em relação a arranjos institucionais 

para a prestação de serviços” (DENHARDT; DENHARDT, 2007, p. 113). 

No caso do Novo Serviço Público tem-se como foco o envolvimento do cidadão e a 

construção da comunidade. “O envolvimento do cidadão é visto como uma parte apropriada e 

necessária na implementação de políticas em uma democracia” (DENHARDT; DENHARDT, 

2007, p. 114). 

Ele não limita o envolvimento do cidadão a tão somente estabelecer prioridades, mas 

sim incentiva o seu envolvimento em todas as fases do processo de formulação e implementação 

de uma política pública. Com isso, há a sua participação efetiva na governança pública. Para 
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Denhardt e Denhardt (2007), é essa interação e engajamento com os cidadãos que dá significado 

ao serviço público. 

“Do ponto de vista do Novo Serviço Público, mecanismos como a coprodução são 

derivados do conceito de comunidade, não do conceito de mercado. As comunidades são 

caracterizadas por interação social, um senso de lugar compartilhado e vínculos comuns” 

(DENHARDT; DENHARDT, 2007, p. 114). Há uma interação entre cidadãos e governo, os 

quais ao trabalharem juntos para implementar uma política compartilham também as 

responsabilidades. Nesse processo há uma troca de conhecimento, os cidadãos aprendem sobre 

o governo e o governo aprende sobre os cidadãos (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

No Novo Serviço Público a coprodução é derivada dos ideais de comunidade e 

cidadania, que por vezes envolve os membros da comunidade para desenvolver soluções para 

os problemas locais. “O papel do servidor público passa a facilitar e incentivar esse 

envolvimento e ajudar a construir a capacidade dos cidadãos” (DENHARDT; DENHARDT, 

2007, p. 116). 

 

e) Reconheça que a accountability não é simples: A questão da accountability é 

extremamente complexa. Isso porque os administradores públicos são e devem ser 

responsabilizados por inúmeras instituições e valores e padrões da sociedade, devendo 

responder a todas as normas e valores do complexo sistema de governança pública. 

(DENHARDT; DENHARDT, 2007; DENHARDT; CATLAW, 2017). 

O Novo Serviço Público sugere que accountability centre-se tanto na governança 

democrática quanto na realidade das responsabilidades administrativas, onde ela deve se basear 

na ideia de que o interesse público deve ser seguido, mesmo em situações que envolvam 

julgamentos de valores e normas sobrepostas (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Dessa forma, as medidas de desempenhos e resultados, utilizadas nos modelos de 

administração pública tradicionais, são importantes. No entanto, elas não garantem que os 

administradores públicos ajam de maneira responsável e ética, bem como em atenção aos 

princípios democráticos e garantindo o interesse público. O Novo Serviço Público coloca como 

vértice central os ideais de cidadania e o interesse público. Mas o objetivo final dos mecanismos 

accountability é garantir a responsividade do governo às preferências e necessidades dos 

cidadãos (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Quanto ao atendimento das demandas da sociedade, Denhardt e Denhardt (2007) 

destacam que a responsividade é distintamente diferente de accountability. Isso porque no 
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primeiro, o governo deve fornecer um serviço ou produto que a sociedade almeja. Enquanto a 

segunda é multifacetada e exige um reconhecimento dos complexos papéis desempenhados 

pelos administradores públicos, cuja centralidade está na ação pública responsável e 

accountable. Essa complexidade de responsabilidade pública é um desafio, uma oportunidade 

e também um chamado, na qual requer conhecimento das normas, comprometimento 

democrático e cidadão, e conduta ética.  

Dessa forma, a accountability pressupõe que os servidores públicos interajam com os 

cidadãos, fortalecendo a governança democrática. A participação do cidadão nas decisões 

políticas traz maior legitimidade aos programas de governos a serem implementados em uma 

política pública (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Nesse sentido, a lição trazida por Denhardt e Denhardt (2007) e Denhardt e Catlaw 

(2017) e que a accountability é complexa, e envolve o equilíbrio entre as normas e as 

responsabilidades no âmbito dos controles externos, padrões e preferências da sociedade e do 

interesse público, tendo como chave para equilibrar esses fatores o envolvimento, o 

empoderamento e o diálogo dos cidadãos. 

Indo um pouco além do conceito trazido por Denhardt e Denhardt (2007) e Denhardt 

e Catlaw (2017), observa-se que estudos apontam haver um déficit de accountability na 

Administração Pública, em especial na democracia Brasileira (CENEVIVA, 2006; ROCHA, 

2011). Rocha (2011) ao explorar os três modelos que remetem à evolução da Administração 

Pública, quais sejam, o modelo clássico ou tradicional, a Nova Gestão Pública e o Novo Serviço 

Público, observou que todos eles apresentam um déficit de accountability. O autor aponta que: 

Um dos problemas mais importantes dos regimes democráticos modernos consiste em 

desenvolver formas e instrumentos de accountability, isto é, processos de avaliação e 

responsabilização permanente dos agentes públicos que permitam ao cidadão 

controlar o exercício do poder concedido aos seus representantes. (ROCHA, 2011, p. 

84). 

 

A accountability é vista, portanto, como fundamental para que a democracia ocorra, 

no entanto para que ela seja efetiva é indispensável à participação dos cidadãos nos processos 

que envolvam a gestão pública (ROCHA, 2011). 

Para que a participação social se mostre ativa é preciso que haja informações precisas 

e confiáveis, das quais o cidadão possa se pautar acerca da atuação do governo, e a partir disso 

participar ativamente das decisões, inclusive na formulação das políticas públicas (ROCHA, 

2011). 
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Os desafios que surgem diante o tamanho e a complexidade das sociedades 

contemporâneas, juntamente como os modelos de Administração Pública, requerem uma visão 

amplificada da maneira de se fazer accountability, de modo que se “estabeleçam e reforcem a 

confiança pública não só no desempenho governamental, mas, e principalmente, que 

restabeleçam e reforcem a confiança pública no serviço público e nos seus servidores”. 

(ROCHA, 2011, p. 95). 

Novamente trazendo o conceito do Novo Serviço Público, seguindo os efeitos já 

expostos na coprodução, a accountability é colocada “numa dimensão mais ampla que pode ser 

caracterizada, de certa forma, pela capacidade do agente público de responder às necessidades 

e também às expectativas dos cidadãos” (ROCHA, 2009, p. 8). 

A dinâmica da accountability significa “saber o que os agentes públicos estão fazendo, 

como estão fazendo, que consequências resultam das suas ações e como estão sendo 

responsabilizados” ou premiados. Tais procedimentos requerem “a necessidade de um fluxo de 

informações amplo e aberto, capaz de subsidiar e incentivar a discussão e o debate em torno 

das questões públicas” (ROCHA, 2009, p. 4). 

Andrade e Aragão Neto (2019, p. 138) apontam que:  

A evolução no sentido de tornar possível um processo de accountability efetivo no 

Brasil está em constante evolução, contudo, são vários fatores que precisam ser 

disseminados na sociedade, que originalmente busca a conduta idônea, mas nem 

sempre agem em prol de sua realização. 

 

Nesse sentido, avaliar se a Administração Pública promove a accountability e o 

controle social, por meio do compartilhamento de conhecimento, mostra-se de fundamental 

importância para garantir a prática democrática e o interesse público pelo bem comum. 

Acredita-se que a discussão trazida por Campos (1990) quanto à tradução do termo 

accountability para o português tenha avançado em termos conceituais e aplicabilidade fática. 

A época em seu artigo seminal a autora já tratava a accountability como forma de controle 

democrático exercido pelos cidadãos, porém não encontrava uma palavra que pudesse traduzir 

o termo para o português. 

Ainda que não exista uma palavra com significado único para relacioná-la à essência 

conceitual, a expressão accountability tem se perpetuado a partir de então na Administração 

Pública Brasileira. Como aponta Rocha (2009, p. 3) “[...] é fato que no Brasil o conceito de 

accountability já é largamente empregado, principalmente quando se trata da administração 

pública, ainda que o conceito em si careça de um significado mais preciso e de uma delimitação 

teórica mais clara”. 
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Santos e Bastos (2017) sugerem que o surgimento da accountability está relacionado 

à Nova Gestão Pública, em meados das décadas de 80 e 90. Além disso, as estruturas de 

governança foram fortemente mudadas com as reformas inspiradas no novo modelo de 

administração pública, o que impulsionou a aplicabilidade da accountability como dimensão de 

responsabilidade e responsividade social. 

Outro fator destacado por Santos e Bastos (2017) é que nesse período os resultados e 

desempenho são voltados à eficiência e eficácia das organizações públicas, de modo que a 

accountability também está centrada na gestão e eficiência das políticas públicas. Assim, a 

accountability volta-se a resultados e critérios de medição de desempenho, sob a ótica da 

dimensão de prestação de contas. 

Percebe-se que há “diferentes perspectivas e visões da accountability para tentar 

explicar ou mesmo criticar fatos e procedimentos do cotidiano da Administração Pública”. 

Nesse sentido, “a accountability é concebida com base em variados espaço e modelos, e não 

pode ser vista como um fenômeno único ou mesmo homogêneo e isolado do contexto 

administrativo que lhe dá sustentação” (ROCHA, 2011, p. 83). 

A realização da accountability se dá no processo eleitoral e pela atuação das 

instituições públicas, numa visão conceitual da accountability vertical e horizontal proposta por 

O-Donnell (1998), onde a primeira é fortalecida em países democráticos, tendo em vista a 

participação direta dos cidadãos nas escolhas de seus governantes. E a segunda, apresenta 

alguma fragilidade em seus componentes liberais e republicanos. Assim, “a accountability 

vertical é produto da ação política do cidadão e da sociedade, enquanto a accountability 

horizontal é produto de agências internas do Estado” (ROCHA, 2011, p. 86). 

Buta, Teixeira e Schurgelies (2018) entendem que a accountability pode ser 

conceituado sob a visão tridimensional que envolve a prestação de contas, transparência e 

responsabilização em um processo contínuo, onde cada uma depende da realização da anterior, 

de modo que a interação dessas três dimensões são necessárias para que ocorra a accountability.  

Iniciando-se, portanto, com a dimensão prestação de contas, Buta, Teixeira e 

Schurgelies (2018, p. 49) trazem duas conotações que devem ser observadas no presente estudo, 

o enforque da answerability e do enforcement. “O primeiro se refere à obrigação dos agentes 

públicos de informar sobre seus atos, além de fornecer explicações aos interessados”. O 

segundo, “representa a capacidade das agências de controle de impor sanções sobre os 

detentores de poder que violam seus deveres públicos”. Além da característica de punibilidade, 

também está relacionado à premiação do bom desempenho. 
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A dimensão da transparência “é basilar para haver accountability, pois implica a 

redução da assimetria de informações entre Estado e a sociedade” (BUTA; TEIXEIRA; 

SCHURGELIES, 2018, p. 59). E se caracteriza pelas formas de transparências existentes na 

Administração Pública, quais sejam, a ativa e a passiva. “A divulgação de informação de forma 

espontânea pelo Poder Público caracteriza a transparência ativa. Já a solicitação de acesso à 

informação pelos cidadãos aos órgãos governamentais caracteriza a transparência passiva” 

(BUTA; TEIXEIRA; SCHURGELIES, 2018, p. 49). 

A dimensão da transparência é um instrumento para avaliar o desempenho 

organizacional, mostra a atuação das organizações e dos agentes públicos (ROCHA, 2009). 

A dimensão da punição ou recompensa está diretamente relacionada à 

responsabilização do agente público (BUTA; TEIXEIRA; SCHURGELIES, 2018). Há que se 

observar que a responsabilização e o poder de resposta constituem no conceito de 

responsividade que é a capacidade de resposta do governo às preferências e necessidades do 

cidadão (ROCHA, 2011). 

“A responsividade refere-se a como a organização responde às expectativas (demandas 

e necessidades) da sociedade”, onde, “as organizações e os agentes públicos são responsivos se 

conseguem satisfazer as expectativas da população a que servem”. (ROCHA, 2009, p. 5). 

A definição trazida por Andrade e Aragão Neto (2019, p. 124) também traz esses três 

elementos constitutivos de accountability: 

[...] parte do princípio da participação dos cidadãos na definição e avaliação de 

políticas públicas, possibilitando premiação ou punição dos responsáveis, onde para 

que isso se torne possível é necessário que haja um acesso as informações da atuação 

do governo e seus respectivos resultados, assim como se faz necessário a existência 

de instituições dotadas de poder para contestar as ações do poder público. 

(ANDRADE; ARAGÃO NETO, 2019, p. 124). 

 

Ainda, segundo Andrade e Aragão Neto (2019) a accountability têm ao menos cinco 

atribuições, as quais são apresentadas no quadro 2 – Atribuições da Accountability: 
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Quadro 2 – Atribuições da Accountability 

 
Fonte: Elaborado a partir de Andrade e Aragão Neto (2019). 

 

A partir das atribuições, em especial na visão da “melhoria da performance 

administrativa” (ANDRADE; ARAGÃO NETO, 2019), o construto aqui apresentado requer 

uma ressignificação da accountability, na qual se propõe à accountability ativa da coprodução 

do conhecimento, em que se busca práticas de ações voltadas à responsividade do conhecimento 

público à sociedade, etapa que se dá sequencialmente com a conceituação do conhecimento 

como bem público, ou commons. 

Espera-se que tais ações fomentem uma relação de qualidade entre a Administração 

Pública e a sociedade, por meio de estratégias de answerability, a relação entre desempenho e 

accountability (em sua essência) nas organizações públicas, construindo uma maior 

participação da sociedade e tendo, por conseguinte uma repercussão positiva na qualidade dos 

serviços públicos. 

 

f) Servir em vez de dirigir: Para ajudar os cidadãos a articular e atender aos interesses 

comuns, Denhardt e Denhardt (2007) apontam para a importância dos gestores públicos usarem 

o que chamam de liderança compartilhada. De modo que se permita garantir que os pontos de 

vista dos cidadãos possam ser usados na construção das políticas públicas. 

Propondo uma ressignificação da liderança hierárquica, de cima para baixo, os autores 

sustentam a ideia de que cada vez mais veremos exemplos de liderança compartilhada em 

organizações públicas, onde os administradores trabalharão com os cidadãos e grupos variados.  

Nesse sentido, Denhardt e Denhardt (2007, p. 141) identificam quais as ações que 

devem ter os líderes públicos, sendo elas:  

Permite ao cidadão como elo principal controlar a atuação do governante que
seria o agente

Controle Democrático

Acesso a informações e consequentemente do controle de questões como
corrupção, nepotismo e abuso de poder

Mecanismos de Reforço 
da integridade da 
Governança Pública

Com a valorização não apenas do aspecto repressivo e preventivo o qual
propicia tanto a aprendizagem como o aprimoramento da gestão pública

Melhoria da Performance
Administrativa

Em decorrência da presença conjunta das três funções menciondas

Legitimação da atividade
Governamental

Relacionada à prestação de esclarecimentos e de satisfação aos cidadãos na
hipóteses de graves crises ou catástrofes.

Cartase Pública
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(1) ajudar a comunidade e seus cidadãos a entender suas necessidades e seu potencial, 

(2) integrar e articular a visão da comunidade e a das várias organizações ativas em 

qualquer área específica e (3) atuar como gatilho ou estímulo para a ação. Essa nova 

conceituação da liderança pública é descrita de várias formas como liderança 

compartilhada, liderança baseada em valores e liderança no nível da rua. 

 

Para o Novo Serviço Público “a liderança é vista como uma parte natural da 

experiência humana, sujeita a forças racionais e intuitivas, e preocupada em concentrar a 

energia humana em projetos que beneficiam a humanidade”. E ainda, “como uma função que 

se estende por grupos, organizações e sociedades” (DENHARDT; DENHARDT, 2007, p. 145). 

A liderança compartilhada e baseada em valores, defendida pelos autores, “é vista 

como uma função e responsabilidade em todos os níveis da organização, desde o conjunto 

executivo ao nível de rua” (DENHARDT; DENHARDT, 2007, p. 153). 

A proposta do Novo Serviço Público é, portanto, uma liderança baseada em valores 

compartilhados com toda a organização pública e com a sociedade. 

 

g) Dar valor às pessoas, não apenas à produtividade: É preciso que haja valorização 

das pessoas no ambiente institucional, por meio de estruturas de motivação para se construir 

servidores responsáveis, engajados e cívicos. Acerca da motivação se extrai dos autores: 

As organizações públicas e as redes de que participam têm mais chance de serem bem-

sucedidas no longo prazo se operarem por meio de processos de colaboração e 

liderança compartilhada que tenham por base o respeito a todas as pessoas. Os 

gestores do setor público têm a responsabilidade especial e a oportunidade única de 

capitalizar sobre a ‘alma’ do serviço público. As pessoas são atraídas para o serviço 

público porque são motivadas pelos valores do serviço público. São esses valores – 

servir os outros, tornar o mundo melhor e mais seguro e fazer a democracia funcionar 

– que melhor traduzem o sentido de ser um cidadão a serviço da comunidade. 

(DENHARDT; CATLAW, 2017, p. 289). 

 

Para o Novo Serviço Público o gerenciamento por meio das pessoas é de fundamental 

importância. De acordo com Denhardt e Denhardt (2007) os pensamentos acerca do melhor 

gerenciamento das pessoas envolvem vários fatores, tais como, motivação, supervisão, 

liderança, cultura e estrutura organizacional, desempenho e confiança. 

No Novo Serviço Público as motivações e os tratamentos dados às pessoas diferem 

dos modelos de administração pública tradicionais, onde se nega que as pessoas possam agir 

em resposta a valores comuns, a lealdade e ao interesse público. O Novo Serviço Público 

destaca que além dos elementos do comportamento humano que já eram considerados nos 

modelos tradicionais, tais como, a confiança, o pertencimento e a preocupação com os outros, 

tem-se ainda os ideais como a justiça, a equidade, a capacidade de resposta, o respeito, o 
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empoderamento e o comprometimento. Tais elementos superam o uso tão somente do valor de 

eficiência como critério de avaliação do governo (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Nesse sentido, Denhardt e Denhardt (2007, p. 164) apontam que, “se você assume que 

as pessoas são capazes de ter uma mente diferente, de servir, de agir em valores compartilhados 

como cidadãos, então é logicamente consistente que você assume que os funcionários públicos 

não capazes das mesmas motivações e comportamentos”. 

Com isso a lição trazida pelos autores é que as motivações e recompensas dos 

servidores públicos não são meramente as questões remuneratórias e estabilidade, mas também 

a possibilidade de poder fazer a diferença na vida de outras pessoas. 

Do ponto de vista do Novo Serviço Público as abordagens participativas e inclusivas 

são as únicas que promovem a cidadania, a responsabilidade e a confiança. “São as únicas 

abordagens que fazem sentido se você começar com a suposição de que os funcionários 

públicos são, e devem ser, motivados por ideais democráticos e serviço aos outros”. 

(DENHARDT; DENHARDT, 2007, p 166). 

Tratar os servidores públicos com o respeito merecido dentro da organização e 

capacitá-lo para poder ajudar a sociedade, permite atrair aqueles que estão de fato dispostos e 

aptos a garantir o interesse público. “É dever, obrigação e privilégio de todo administrador 

público fazê-lo” (DENHARDT; DENHARDT, 2007, p 168). 

Nesse sentido, para verificar a promoção da coprodução do conhecimento necessário 

se faz avaliar as estruturas institucionais relacionadas à liderança e cultura organizacional. 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2.2.1 O que é Política Pública? 

 

Definir o que é política pública não é uma das tarefas mais fáceis a se fazer. Existem 

diversas definições conceituais na literatura que trata do tema, cujo conceito tem se evoluído 

ao longo dos anos por estudiosos da área. Porém, como apontam Estevão e Ferreira (2018), as 

várias definições atribuídas ao termo sugestionam a uma dificuldade de tratá-la como um 

fenômeno específico e concreto. 

É comum encontrarmos o uso da expressão “políticas públicas” em textos 

acadêmicos, em matérias de jornal, em espaços reservados para o debate chamado 

político. É certo que a ausência de definição imediatamente ao uso da expressão quer 

indicar que seu sentido e seu conceito são conhecidos e dominados por aqueles que 
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leem textos, assistem aos debates ou deles participam. Ledo engano!. (CHRISPINO, 

2016, p.12). 

 

Amplamente, políticas públicas são como os governos dão resposta aos conflitos que 

surgem na vida em sociedade, tendo como foco de interesse os conflitos sociais e o adequado 

desempenho econômico, em que as respostas públicas têm como finalidade garantir a harmonia 

social. São as soluções específicas da maneira como são tratados os assuntos públicos, ou seja, 

são as ações do governo propriamente ditas (ESPANHA, 2015; DIAS; MATOS, 2012). 

As definições ainda que se apresentem de modos diferentes contêm elementos comuns, 

tais como a existência de um problema público; a adoção de uma decisão para resolvê-lo; a 

existência de múltiplos atores envolvidos na sua formulação, além de ser tida como um processo 

cíclico (ESPANHA, 2015). 

Diversos atores já buscaram definir o que é política pública, alguns conceitos são a 

seguir demonstrados: 

Políticas Públicas são as ações e decisões de um governo para resolver problemas que 

são considerados em um determinado momento como prioridade, tanto pelos cidadãos quanto 

pelo próprio governo (ESPANHA, 2015). 

De igual modo a Cámara de Diputados (2018, p.3) define as políticas públicas como 

as “decisões do Estado que envolvem recursos públicos para atender problemas específicos”. 

Hassel (2015) as define como um conjunto de decisões, que engloba o governo e outros 

atores políticos, para tratar de um problema que tenha sido reconhecido pelos formuladores de 

políticas ou pela sociedade, onde o estudo de políticas públicas inclui análise de políticas com 

a identificação de medidas efetivas e instrumentos de políticas que um governo pode empregar, 

bem como, analisa como um governo toma uma decisão.  

Entende-se por políticas públicas o conjunto de programas ou ações governamentais 

necessárias e suficientes, integradas e articuladas para a provisão de bens e serviços à 

sociedade, dotada de recursos orçamentários ou de recursos oriundos de renúncia de 

receitas e benefícios de natureza financeira creditícia (BRASIL, 2018, p.13). 

 

Para entender o campo de política pública Secchi (2016) aponta dois conceitos 

fundamentais, o problema público e a política pública. Sob esta perspectiva “uma política 

pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público” (SECCHI, 2016, p. 5). 

Assim a finalidade de uma política passa a ser o enfrentamento do problema público. 

Uma política pública implica o estabelecimento de uma ou mais estratégias orientadas 

à solução de problemas públicos e/ou à obtenção de maiores níveis de bem-estar 

social. Resultam de processo de decisão surgido no seio do governo com participação 

da sociedade civil, onde são estabelecidos os meios, agentes e fins das ações a serem 

realizadas para que se atinjam os objetivos estabelecidos. (DIAS; MATOS, 2012, p. 

15). 
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Toda política pública aponta para a resolução de um problema. No entanto, nem todos 

os problemas sociais geram ações governamentais em forma de política pública, onde a não 

ação também pode ser considerada uma política pública. Nesse sentido, uma política pública 

pode ser tanto o que o governo decide fazer quanto o não fazer, ou seja, ela representa um curso 

de ação ou inação (PÉREZ; MOLINA; ROYO, 2015; ESTEVÃO; FERREIRA, 2018). 

Não existe um modelo de política pública ideal, uma vez que são respostas 

contingentes às situações e aos contextos específicos e locais, o que pode funcionar em dado 

momento pode não dar certo em outro lugar e em outro momento (DIAS; MATOS, 2012). 

Para Dias e Matos (2012, p. 14) as políticas públicas tratam da “gestão dos problemas 

e das demandas coletivas através da utilização de metodologias que identificam as prioridades, 

racionalizando a aplicação de investimentos e utilizando o planejamento como forma de se 

atingir os objetivos e metas predefinidos”. Ainda segundo os autores, discutir políticas públicas 

implica em entender a maneira pela qual elas atingem a vida cotidiana, a maneira como elas 

podem ser melhoradas e avaliadas. 

Dessa forma, se pode dizer que existe uma dimensão técnica da política, onde o valor 

que a Administração Pública dá à cidadania é maximizada, de modo a incrementar sua 

possibilidade de êxito” (INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2019). 

O Instituto Andaluz de Administración Pública (2019) destaca que para entender o 

conceito de política pública é necessário que se diferencie duas concepções, uma a política 

como processo e outra tendo a política como resultado. A política como processo “se refere a 

sequência de condutas individuais e coletivas orientadas ao controle do poder”, enquanto que a 

política como resultado “se refere à maneira em que os governos dão respostas aos problemas 

que se apresentam em uma sociedade”. (INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, 2019, p. 11, tradução nossa). 

Nesse sentido, o conceito utilizado nessa tese trata da política como resultado. Ainda 

de acordo com o Instituto Andaluz de Administración Pública (2019, p. 11) essa conceituação 

implica dizer que “existe uma metodologia e um conjunto de técnicas para identificar o que 

deve ser abordado, estabelecer prioridades, definir objetivos e desenhar possíveis soluções aos 

problemas da sociedade”.  

Toda política pública tem um desenho, no qual inclui um quadro de ideias e 

instrumentos, a ser identificado e analisado. Os desenhos das políticas públicas podem ser vistos 

como estruturas institucionais que consistem em elementos identificáveis, sendo eles, objetivos, 
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grupos-alvo, atores, implementação, ferramentas, regras, justificativas e premissas. Entender o 

desenho de uma política pública requer o exame de todo o processo que leva à sua seleção 

(SIDNEY, 2007). 

A esse processo a literatura costuma chamar de ciclo das políticas públicas. 

 

2.2.2 Ciclo das políticas públicas 

 

Os ciclos ou processos de políticas públicas referem-se às etapas que constituem a vida 

de uma política pública.  

Jann e Wegrich (2007) destacam que desde a sua origem, por volta de 1950, a análise 

de políticas públicas está diretamente ligada a uma visão que considera o processo político 

como uma sequência de estágios ou fases. 

Essa perspectiva do ciclo das políticas públicas, por estágio ou etapas, serviu para 

sintetizar e ampliar os debates acerca da matéria. No entanto, ressaltam Jann e Wegrich (2007), 

que ao mesmo tempo tal perspectiva tem sido criticada em termos de sua construção teórica e 

por ausência de validação empírica, criando, dessa forma uma situação paradoxal, onde por um 

lado as pesquisas no campo de políticas públicas continuam a confiar nas etapas e por outro os 

questionamentos acerca da validação do ciclo. 

Jann e Wegrich (2007) observam que a modelagem do processo de formação de uma 

política pública foi apresentada pela primeira vez por Lasswell em 1956, como um modelo 

composto por sete estágios, sendo eles, inteligência, promoção, prescrição, invocação, 

aplicação, rescisão e avaliação, tornando-se a partir de então um ponto de partida de várias 

outras tipologias do processo de políticas públicas. Para os autores, atualmente, a maneira mais 

convencional ao se descrever o processo de políticas públicas, consiste em definição da agenda, 

formulação de políticas, tomada de decisão, implementação e avaliação. 

De igual modo, Dias e Matos (2012) apontam que usualmente se identificam cinco 

fases desse ciclo, sendo elas: identificação de um problema, formulação de soluções, tomada 

de decisões, implementação e avaliação. No entanto, os autores destacam que não há consenso 

quanto ao número de fases ou estágios de uma política pública, conforme é por eles 

demonstrado no quadro 3 – Ciclo das Políticas Públicas: 
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Quadro 3 – Ciclo das Políticas Públicas 
Autor / 

Ano 

nº de 

Fases 

Fases 

Anderson 

(2003) 
5 

Agenda política, formulação, adoção, implementação e avaliação. 

Fernández 

(2008) 
5 

Identificação do problema, formulação de uma solução, tomada de decisão, 

aplicação da ação, avaliação dos resultados. 

Frey 

(2000) 
5 

Percepção e definição de problemas, agenda, elaboração de programas e de 

decisão, implementação de políticas, avaliação de políticas e correção de ação. 

Heidemann 

(2010) 
4 

Decisões políticas tomadas para resolver problemas previamente estudados, depois 

de formuladas, as políticas implementadas, verificar se as partes interessadas numa 

política foram satisfeitas, as políticas devem ser avaliadas com vista à sua 

continuidade, aperfeiçoamento, reformulação ou descontinuidade. 

Kingdon 

(2003) 4 

O estabelecimento da agenda, a consideração das alternativas para a formulação 

de políticas públicas, a escolha dominante entre o conjunto de alternativas 

disponíveis, implementação da decisão. 

Pasquino 

(2010) 
6 

Identificação do problema, agenda, alternativas, decisão, execução, avaliação. 

Rodrigues 

(2010) 
6 

Preparação da decisão políticas, agenda, formulação, implementação, 

monitoramento, avaliação. 

Saraiva 

(2006) 7 

Agenda, elaboração (delimitação de um problema), formulação (seleção e 

identificação da alternativa), implementação (planejamento e organização 

necessários para executar a política), execução, acompanhamento, avaliação. 

Sebrae MG 

(2008) 
5 

Formação da agenda, formulação de políticas, processo de tomada de decisões, 

implementação, avaliação. 

Secchi 

(2010) 
7 

Identificação dos problemas, formação da agenda, formulação de alternativas, 

tomada de decisões implementação, avaliação, extinção. 

Souza 

(2006) 
6 

Definição da agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção 

das opções, implementação, avaliação. 

Suburats et 

al. (2008) 
6 

Surgimento e percepção dos problemas, incorporação à agenda, formulação da 

política, implementação, avaliação. 

Vallès 

(2008) 
4 

Iniciação (construção do problema e incorporação à agenda), elaboração, 

implantação, avaliação e sucessão da política. 

Pérez; 

Molina; 

Royo, 

(2015) 

6 

Surgimento e identificação do problema, incorporação do problema na agenda 

política; formulação de alternativas; fase de decisões, implementação da política 

pública, avaliação da política pública. 

Fonte: Elaborado a partir de Dias e Matos (2012, p. 64-65). 

 

Ao considerar o ciclo de políticas públicas uma sequência lógica, Dias e Matos (2012) 

destacam que cada etapa tem influências diretas sobre o conteúdo das seguintes. Ainda que 

entendam o modelo do ciclo de políticas públicas um instrumento útil de análise, observam que 

na prática as coisas não ocorrem exatamente como desenhado. Não outra também é a visão de 

Secchi, Coelho e Pires (2019, p. 55) ao observarem que “o ciclo de políticas públicas, ainda que 

tenha utilidade heurística, raramente reflete a real dinâmica ou vida de uma política pública. As 

fases geralmente se apresentam misturadas, as sequências alteradas”. 

Embora os existentes questionamentos da validação empírica do ciclo das políticas 

públicas, essa perspectiva conta como um tipo ideal de planejamento racional e tomada de 

decisão. “Uma das principais razões do sucesso e durabilidade da tipologia de estágios é, 
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portanto, seu apelo como modelo normativo para a formulação de políticas do tipo ideal, 

racional e baseado em evidências” (JANN; WEGRICH, 2007, p. 44). 

Mesmo que o ciclo de políticas públicas seja o instrumento para sintetizar os elementos 

da formação das políticas públicas, Jann e Wegrich (2007), ainda o considera um modelo 

simplificado do tipo ideal do processo político. Desse modo, destacam que “apesar de suas 

limitações, o ciclo de políticas se desenvolveu na estrutura mais amplamente aplicada para 

organizar e sistematizar a pesquisa sobre políticas públicas” (JANN; WEGRICH, 2007, p. 45). 

Nesse mesmo sentido, Capella (2018) trata o ciclo de políticas públicas como uma 

metáfora utilizada para os estudos sobre políticas públicas, haja vista a sua importância para o 

entendimento da complexidade de cada política. Assim como também destacam Secchi, Coelho 

e Pires (2019, p. 56), “o ciclo de políticas públicas tem uma grande utilidade: ajuda a organizar 

as ideias, faz com que a complexidade de uma política pública seja simplificada e ajuda 

políticos, administradores e pesquisadores a criar um referencial comparativo para casos 

heterogêneos”. 

Seguindo sobre a conceituação do ciclo de políticas públicas Secchi, Coelho e Pires 

(2019, p. 55) assim o definem, “é um esquema de visualização e interpretação que organiza a 

vida de uma política em fases sequenciais e interdependentes”.  

Como apontado por Dias e Matos (2012), Secchi, Coelho e Pires (2019) também 

observam que várias versões já foram desenvolvidas para que se possa visualizar o ciclo de 

políticas públicas, sendo que estes últimos autores restringiram o modelo a sete fases, quais 

sejam: identificação do problema, formulação da agenda, formulação de alternativas, tomada 

de decisão, implementação, avaliação e extinção. 

De igual modo, o Instituto Andaluz de Administración Pública (2019) desenvolveu um 

ciclo com maior aprofundamento das fases, uma vez que entende que tal dinâmica possui uma 

maior complexidade, do que até então considerada, no qual foram incluídos aspectos julgados 

relevantes para a participação na elaboração e avaliação de políticas públicas. O modelo de 

ciclo de políticas pública definido pelo referido Instituto possui onze etapas, sendo elas: (1) 

Análises de problemas, necessidades e desafios da realidade não abordados; (2) Tomada de 

decisões: que vão abordar a política: Elaboração do planejamento; (3) Desenho Sistémico de 

seguimento e avaliação; (4) Avaliação Ex Ante; (5) Aprovar o plano estratégico; (6) 

Implementar; (7) Seguimento; (8) Avaliação Intermediária; (9) Redesenho do plano; (10) 

Avaliação final dos resultados; e (11) Avaliação de Impacto. 
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Figura 3 – Ciclo das Políticas Públicas 

 
Fonte: Instituto Andaluz de Administración Pública (2019, p. 13). 

 

Estas etapas são: 

1. Identificação, análise e priorização de problemas, necessidades e desafios: 

analisa-se o estado do setor com o qual se vai trabalhar e as características do amplo 

contexto em que se insere. Consiste no diagnóstico. 

2. Elaboração do plano: elaborar e redigir, com base no diagnóstico realizado, os 

problemas, necessidades e desafios que serão trabalhados, as estratégias decididas, os 

objetivos a serem perseguidos e o sistema de monitoramento e indicadores a avaliar. 

3. Desenho do sistema de monitoramento e avaliação: o plano elaborado terá, desde 

antes da sua implementação, um sistema de coleta e análise de informações, com um 

conjunto de indicadores para monitorar o desempenho a que se propõe, para realizar 

avaliações intermediárias e para avaliá-lo quando expirar. Este sistema também 

permitirá a divulgação dos resultados parciais e finais do plano. 

4. Avaliação ex ante: antes de o plano ser aprovado e implantado, enquanto está sendo 

desenvolvido, ele será analisado, procurando-se possíveis déficits e lacunas, que se 

corrigidos aumentarão suas chances de sucesso. Este trabalho será realizado por 

pessoas fora da formulação do plano. 

5. Aprovar o Plano Estratégico: as autoridades promotoras do Plano e, quando 

cabível, o Conselho de Governantes, devem conceder sua aprovação final. 

6. Implementação: trata-se de implementar as ações previstas no Plano para atingir 

os objetivos. 

7. Acompanhamento: monitorar indicadores, para identificar realizações e, 

antecipadamente, desvios, para poder corrigi-los. 

8. Avaliação intermediária: avalia o alcance do plano de médio prazo, por exemplo, 

na metade do período de validade. Refletir sobre os resultados parciais, de forma 

participativa, com todos os envolvidos. 

9. Redesenho do Plano: aprender com o monitoramento e avaliação intermediária, 

para corrigir o que for possível antes que o plano seja finalizado. 

10. Avaliação final dos resultados: análise o que foi realizado para identificar as 

conquistas e aprender com elas, use-o para melhorar a ação pública e seja responsável 

pelo que foi alcançado. 

11. Avaliação de impacto: descobrir em que medida os problemas melhoraram, as 

necessidades foram atendidas ou os desafios foram superados, graças à intervenção 
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da Administração. Ou seja, saber em que medida, graças ao Plano, a situação inicial 

melhorou. (INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2019, p. 

13). 

 

Em que pese o estudo do ciclo de políticas públicas evidenciar aspectos que ainda 

merecem atenção dos estudiosos da área, esta tese foca na formulação de políticas públicas. 

Nesse sentido, utiliza-se do manuscrito de Capella (2018, p. 9) para considerar, assim como a 

autora, as duas fases que resultam na formulação, definição da agenda e definição de 

alternativas. “O primeiro envolve o direcionamento da atenção em torno de questões ou 

problemas específicos. O segundo, a exploração e o desenho de um plano possível para a ação”. 

Observa-se que dos modelos apresentados para o ciclo de políticas públicas que essas 

duas fases antecedem a implementação de qualquer política, ainda que os modelos de ciclos 

apresentem um número diferenciado de etapas, entende-se que todas elas encontram-se 

intrinsicamente incorporadas à definição do problema com a formulação da agenda, seguida 

pela definição das alternativas. 

Uma política pública surge com a existência de um problema social. Realizar um 

diagnóstico da situação é a primeira etapa para iniciar o ciclo de uma política pública. Uma vez 

definido o problema começa a fase de formulação da política. Trata-se, portanto, de uma fase 

fundamental, uma vez que as etapas seguintes dependerão da realização de um bom 

levantamento da situação problema. (ESPANHA, 2015; INSTITUTO ANDALUZ DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2019). 

O modelo proposto na tese vai até essa mesma etapa do ciclo de política pública, qual 

seja, a formulação de alternativas. 

 

2.2.3 Definição da Agenda e do Problema Público 

 

A definição da agenda trata do processo pelo qual são decidas as questões que precisam 

da atenção do governo, tendo-se como foco a determinação e definição do problema público e 

quais as ações subsequentes são destinadas a sua resolução. Nesse sentido, “ela foca nos 

processos iniciais de identificação de problemas, na iniciação de política e no modo como esses 

processos afetam as atividades de criação de políticas públicas posteriores de responsabilidade 

dos governos” (WU et al., 2014, p. 30). 

Pode ser “descrita como o processo pelo qual as demandas de vários grupos da 

população são traduzidas em itens que os governos consideram para a ação”, em que a “criação 
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de políticas públicas é orientada principalmente pelas ações de atores não governamentais, às 

quais os gestores do governo reagem” (WU et al., 2014, p. 30). 

A agenda, portanto, “está relacionada ao conjunto de temas ou problemas considerados 

importantes em um determinado momento” (CAPELLA, 2018, p. 10). Razão pela qual, Wu et 

al. (2014) defende a necessidade de se entender como as demandas podem surgir e como elas 

são inseridas na agenda. 

A definição e formação de agenda são conceitos associados à análise de políticas 

públicas e dizem respeito ao estudo sobre como certas dinâmicas sociais ou situações 

passam a ser vistas em um determinado momento sob o estatuto de problemas 

públicos relevantes e, consequentemente, a estar sob a atenção de governos para 

elaborar e desenvolver intervenções específicas. (OLIVEIRA; BITTENCOURT, 

2018, p. 125). 

 

Nesse sentido, Capella (2018, p.13) traz algumas questões que devem ser refletidas, 

tais como: “por que alguns temas são priorizados em detrimento de outros? Como os 

formuladores decidem quais problemas serão enfrentados e quais poderão esperar? Como esse 

processo se desenvolve?”. Ainda segundo a autora, estudar a formação da agenda significa dizer 

“analisar o processo pelo qual problemas são considerados mais (ou menos) relevantes ao longo 

do tempo, elemento chave para compreender a ação (ou falta de ação) governamental” 

(CAPELLA, 2018, p.13). 

Esse processo deve considerar três aspectos, quais sejam, não é linear, é político e 

técnico ao mesmo tempo e ocorre por meio de uma complexa rede de atores (WU et al., 2014). 

Importa observar que “cada ator tem sua necessidade e análise de política pública possui um 

conjunto de ferramentas para cada uma dessas tarefas” (SECCHI, 2016, p. 30). 

As comunidades de políticas públicas, cujos atores envolvidos na definição de um 

problema e na identificação de soluções para ele, geralmente desempenham um papel 

importante ao fazer a ponte entre a agenda formal e a informal. A imagem do problema dentro 

dessa comunidade é o que vai influenciar a articulação, a deliberação e consequentemente a 

decisão da ação que visa solucioná-lo (WU et al., 2014). Nesse sentido, a atividade 

governamental está relacionada com a definição de problemas, a qual se origina na percepção 

dos atores e nos interesses em jogo (CAPELLA,2018).  

Seguindo Capella (2018, p.14), “o ponto de partida para compreender a formulação de 

políticas reside no processo de definição de problemas, por meio do qual o debate sobre uma 

questão é estruturado, podendo chamar a atenção dos tomadores de decisão”. 

“A definição de problemas constitui-se, portanto, em um dos elementos mais 

fundamentais para explicar a formação da agenda governamental” (CAPELLA, 2018, p. 14). 
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“A definição do problema é uma etapa determinante do êxito ou fracasso das políticas, ao ser a 

referência principal para todo o seu desenvolvimento” (CÁMARA DE DIPUTADOS, 2018, 

p.8). 

Capella (2018, p.14) aponta que “a literatura mais recente mostra que a definição de 

problemas é elemento central do conflito político”, de modo que a definição de problema é visto 

como essencialmente político. 

Problemas são entendidos como o resultado de um processo de escolhas, ou seja, 

problemas são elementos latentes, prestes a serem identificados, diagnosticados ou 

descobertos. Problemas são escolhas realizadas por grupos sociais em relação às 

diversas questões que circulam pela arena pública. (CAPELLA,2018, p.19). 

 

A definição de um problema público é um processo pelo qual um problema dentro do 

universo de problemas sociais é selecionado e estudado pelo governo, em termos de suas 

prováveis causas, composição e consequências, tendo como objetivo, fundamentar a relevância 

em sua atenção e identificar as possíveis medidas de ações. “Definir um problema não é só 

descrever uma situação, mas sim determinar o porquê e como é que se encontram nessa 

condição e que efeitos têm” (CÁMARA DE DIPUTADOS, 2018, p. 8). 

No entanto, como destacam Pérez, Molina e Royo (2015) o volume de problemas que 

preocupam de modo geral a sociedade é muito mais amplo do que os problemas que recebem a 

atenção dos gestores públicos. Nesse sentido, nem todos os problemas identificados recebem a 

mesma prioridade de atenção sendo que somente alguns deles passam a fazer parte da agenda 

política. Para os autores um problema público é considerado na agenda em razão da percepção 

e interesses dos diferentes atores que participam em seu processo de definição. 

“Se os governos priorizarem as questões erradas, as chances de desenvolver boas 

políticas públicas podem ser perdidas desde o início, apesar dos esforços que possam ser 

empregadas em etapas subsequentes do processo" (WU et al., 2014, p. 40). 

Um problema público é a distância entre a situação atual e o que deveria ser uma 

situação ideal possível, para a realidade pública e que seja relevante para a sociedade, onde o 

coletivo almeja uma possibilidade de melhoria. O problema público pode surgir de três 

situações, sendo elas, (i) deterioração da situação atual; (ii) oportunidade de melhoria; e (iii) 

mudança na percepção das pessoas. (SECCHI, 2016; SECCHI, COELHO, PIRES, 2019, p. 14).  

Na visão do ciclo das políticas públicas trazido por Secchi (2016) a identificação do 

problema público é a primeira etapa, onde uma política pública nasce para tratar o problema 

público identificado objetivamente ou socialmente construído. “Problemas públicos são 

situações coletivas indesejadas segundo a percepção de atores relevantes. A solução ao 
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problema público, sob o termo genérico de política pública, é uma resposta elaborada para o 

enfrentamento do problema público” (SECCHI, 2016, p. 29). 

De acordo com Secchi (2016) é essencial que se faça algumas perguntas antes de se 

iniciar a análise de políticas públicas, tais como: (i) esse é mesmo um problema; (ii) esse é um 

problema público?; (iii) esse é um problema que pode ser enfrentado?; (iv) estou disposto a me 

engajar nessa análise? “Problemas públicos que tenham passado positivamente pelo escrutínio 

dessas quatro perguntas devem ser levados a sério e são merecedores de um trabalho de análise 

de política pública” (SECCHI, 2016, p.34). 

A análise do problema, de acordo com Secchi (2016, p. 38) é dividia em: “1) 

diagnóstico do problema; 2) definição do problema; 3) definição do objetivo”. 

O diagnóstico de um problema público é o trabalho analítico de identificação do 

problema público, sua amplitude, intensidade, seu contexto, suas causas e 

consequências e seu potencial de tratamento.  

A definição do problema consiste em formalizá-lo, ou seja, sintetizar em uma frase a 

sua essência para que seja compreensível para todos os atores do processo de política 

pública. Uma definição precisa do problema permite que os atores envolvidos possam 

ter uma homogeneidade de entendimento, tornando possível assim uma comunicação 

efetiva e um pensamento concentrado com relação às possíveis soluções.  

A definição do objetivo consiste em delimitar o que se pretende alcançar com a 

política pública, seja a extinção ou a diminuição do problema, suas causas ou 

consequências. O objetivo ou objetivos também auxiliam na escolha da alternativa de 

política pública mais recomendada. (SECCHI, 2016, p. 39). 

 

Secchi (2016) aponta haver quatro passos para o diagnóstico do problema, os quais 

podem visualizados pela figura 4 – Diagnóstico do Problema: 

 

Figura 4 – Diagnóstico do Problema 

 
Fonte: Elaborado a partir de Secchi (2016). 

 

De acordo com Secchi (2016) a partir do momento que se tem diagnosticado e definido 

o problema público, “é possível entender que tipo de problema público se tem em mãos” 

(SECCHI, 2016, p. 60). A partir desse momento é possível definir qual abordagem de análise 

será adotada, a racionalidade, a qual se baseia em cálculo e projeções, ou a argumentativa / 
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participativa, a qual se utiliza de argumentação coletiva, mediação de conflitos e estímulo à 

deliberação. 

A política pública começa quando a agenda é definida. A menos que um problema 

entre para a agenda do governo, nada será feito a respeito dele. Por qual modo uma 

questão passa a ser vista como um problema envolve processos sociais e políticos 

complexos, bem como circunstâncias mutáveis, tais como o surgimento de uma crise, 

e os complicados papéis dos gestores públicos na definição de agenda. Se não querem 

ser esmagados por esses fatores, os gestores públicos precisam de uma base sólida de 

conhecimento, forte capacidade analítica e uma estratégia bem elaborada, mas 

flexível. (WU et al., 2014, p. 48). 

 

A forma como o problema é definido é o que irá moldar o que será feito em relação à 

ele. As causas de um problema expressas pelos mais variados interessados podem ser diferentes 

de suas causas reais, de modo que para a realização do diagnóstico do problema podem ser 

utilizados dados e modelo teóricos que orientam a busca por uma definição razoável, 

empiricamente válida ou baseada em evidências (WU et al., 2014). 

 

2.2.4 O processo de análise e formulação da política pública 

 

A formulação de uma política pública implica em considerar algumas questões e estar 

alinhada ao que se propõe executar, como o objeto, por que, pra quê, para quem e como a 

política será executada. Ela envolve (i) o desenvolvimento de alternativas para possíveis ações 

de governo destinadas a tratar de problemas que constam na agenda; (ii) um conjunto de 

instituições e atores na busca de objetivos relacionados a demandas de determinado público-

alvo envolvido com o problema (WU et al., 2014; BRASIL, 2018). 

Esse processo busca permitir clareza na relação efetiva entre a causa do problema, ou 

diagnóstico e os meios e instrumentos a serem implementados para o alcance dos objetivos e 

dos resultados esperados. Os papéis dos atores envolvidos na formulação da política pública 

abrangem a articulação, negociação e arranjos institucionais, os quais devem considerar às 

características do ambiente social em que se dará a intervenção pública. Tal contexto, trata-se 

da análise ex ante da política proposta (BRASIL, 2018). 

Capella (2018, p. 10) observa que “entender o processo de formulação permite ampliar 

o entendimento sobre as mudanças em políticas públicas, a participação de atores, suas ideias, 

crenças e o próprio ‘fazer’ das políticas”.  

Considerar a coprodução do conhecimento na formulação das políticas públicas faz 

parte dos mecanismos de avaliação das políticas. 
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Avaliar as políticas públicas é um processo sistemático e arrazoado de geração de 

conhecimento, a partir da compilação, análise e interpretação da informação, visando à 

compreensão de uma intervenção pública, quanto à sua implementação e resultados e impactos. 

Trata da conexão entre democracia, controle e eficiência, considerando e compreendendo os 

diferentes interesses que se entrelaçam na Administração Pública (ESPANHA, 2015, p. 25). 

A avaliação de políticas pública não deve ser considerada um fim em si mesmo, mas 

um instrumento que objetiva a melhora das políticas públicas e consequentemente da gestão 

pública. É preciso saber quais os propósitos para que a avaliação possa contribuir para a tomada 

de decisão. Há três funções para a prática da avaliação de políticas públicas que se mostram 

alinhadas aos fundamentos do modelo de Administração Pública trazidos por Denhardt e 

Denhardt (2007), o Novo Serviço Público, quais sejam (i) improvement (aperfeiçoamento e 

melhoria da política pública); (ii) accountability; e (iii) enlightenment (iluminação para ações 

futuras) (PÉREZ; MOLINA; ROYO, 2015). O quadro 4 – Funções da Avaliação de Políticas 

Públicas traz esse insight. 

 

Quadro 4 –Funções da Avaliação de Políticas Públicas 
Funções Propósitos 

improvement Aperfeiçoamento, melhoria de programas ou políticas; 

Ajudar na tomada de decisão; 

Utilizar a avalição como instrumento de gestão; 

accountability Prestação de Contas, responsabilidade sobre a gestão e resultados de um 

programa ou política; 

Promover o uso racional dos recursos; 

Avaliação como geradora de informação; 

Controle administrativo, de legalidade e financeiro; 

enlightenment Exemplificação e iluminação para ações futuras; 

Contribuir para aprendizagem da organização; 

Técnica de reforma e modernização das práticas da Administração; 

Conhecimento básico sobre as políticas públicas; 

Meio para a formação dos executores do programa ou política.  

Fonte: Elaborado a partir de Pérez, Molina e Royo (2015). 

 

Para cada tipo de intervenção é necessário realizar uma avaliação distinta, onde as 

perguntas de avaliação se adaptam de acordo com sua natureza. É de se notar que uma 

intervenção complexa não se avalia com os mesmos métodos de uma intervenção simples. Os 

critérios de uma avaliação podem ser classificados como: momento temporal; conteúdo; 

avaliador; promotor e propósito (PÉREZ; MOLINA; ROYO, 2015). 

A avaliação de políticas públicas permite a compreensão e transformação das políticas, 

melhorar os processos de tomada de decisões, incluindo o nível estratégico, fortalecer a 
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legitimidade social da ação pública, conhecer seus impactos e as possíveis alternativas e 

melhorias; e promover maior transparência aos governos (PÉREZ; MOLINA; ROYO, 2015). 

A Agência Estatal de Avaliação das Políticas Públicas e da Qualidade dos Serviços 

(AEVAL) da Espanha, diferencia em duas dimensões as etapas de avaliação das políticas 

públicas, uma “análise do nível político-estratégico das políticas - problemas, diagnósticos, 

atores, teorias e hipóteses de intervenção, formulação e formalização da política” e outra 

“análise dos aspectos operacionais de sua implantação - objetivos, recursos, processos e 

resultados intermediários e finais”. Das quais “a avaliação pode responder às necessidades 

derivadas da dupla função do governo: legitimação (bom governo) e funcionalidade (boa 

administração)” (ESPANHA, 2015, p. 27). 

Considerando esta estruturação de ação da Administração Pública, esta tese trabalha 

sob os aspectos do nível estratégico da ação pública. 

A avaliação é um instrumento de análise de políticas públicas, que tem um caráter 

multidisciplinar, por isso, age de forma integrada, e tem por objetivo verificar a eficiência dos 

programas ou políticas públicas, assim como comparar seus resultados e impactos com os 

objetivos previamente estabelecidos. Por tal razão requer ênfase nos processos metodológicos, 

os quais diferenciam de outros instrumentos de informação e valoração utilizados pelos 

decisores públicos. Assim, a avaliação deve ser capaz de satisfazer as necessidades informativas 

dos atores, garantindo a confiabilidade dos dados, a solidez das análises, a credibilidade das 

conclusões e utilidade de suas recomendações (ESPANHA, 2015). 

Dentre os variados tipos de avaliação de políticas públicas, a análise ex ante se 

enquadra ao tema aqui tratado. Isso porque ela é a “avaliação crítica do valor potencial de uma 

intervenção antes da tomada de decisão” (PÉREZ, MOLINA; ROYO, 2015, p. 224.) pelos 

decisores públicos. 

Nesse sentido, a fim de se verificar se uma política pública responde a um problema 

bem delimitado e pertinente é realizada uma análise ex ante. “É necessário que as políticas 

públicas contem com essa análise ex ante para que os recursos públicos e o bem-estar da 

sociedade sejam otimizados” (BRASIL, 2018, p. 11). 

A análise ex ante permite evitar que após a implantação se identifiquem erros de 

formulação e de desenho de uma política pública. Além disso, contribui para que as decisões 

governamentais se fundamentem em critérios baseados em análises técnicas e transparentes. 

“Os fundamentos da análise ex ante é orientar a decisão para que ela recaia sobre a alternativa 

mais efetiva, eficaz e eficiente” (BRASIL, 2018, p. 11). 
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Seguindo as orientações de Brasil (2018) em a Avaliação de Políticas Públicas, as 

etapas da análise ex ante são: i) diagnóstico do problema; ii) caracterização da política: 

objetivos, ações, público-alvo e resultados; iii) desenho da política; iv) estratégia de construção 

de confiabilidade e credibilidade; v) estratégia de implementação; vi) estratégias de 

monitoramento, de avaliação e de controle; vii) análise de custo-benefício; e viii) impacto 

orçamentário e financeiro (BRASIL, 2018, p. 11). 

Assim como uma política pública nasce da necessidade de resolver um problema 

público (SIDNEY, 2007; DIAS; MATOS, 2012; CAPELLA, 2018; SECCHI; COELHO; 

PIRES, 2019), a análise ex ante também parte da identificação e caracterização de um problema 

que demanda uma ação do Estado. Desse modo, “a qualidade das informações obtidas e das 

decisões tomadas na análise ex ante afeta sobremaneira o desenvolvimento do ciclo da política 

pública, afetando o nível de desenvolvimento e a qualidade da política pública executada” 

(BRASIL, 2018, p. 12). 

As ações que requerem a análise ex ante são descritas por Brasil (2018) em Avaliação 

de Políticas Públicas como: i) criação de políticas públicas; ii) expansão de políticas públicas; 

iii) aperfeiçoamento de políticas públicas; e v) necessidade de reformulação em um ou mais 

elementos do desenho da política pública (BRASIL, 2018). 

Para que a análise ex ante seja utilizada como ferramenta que dará suporte a uma 

submissão de proposta para a criação, expansão, aperfeiçoamento ou reformulação de políticas 

públicas, Brasil (2018) em Avaliação de Políticas Públicas criou um Checklist a ser utilizado 

pra esta finalidade, de modo que o tomador de decisão possa consultar rapidamente informações 

importantes para a formulação da política pública que está se propondo, ou seja, a análise ex 

ante é fundamental na formulação das políticas públicas (BRASIL, 2018). 

Destaca-se que a análise ex ante não tem por finalidade avaliar a efetividade e o 

benefício da política pública implementada, o que se dará por análise ex post, ou na visão de 

Espanha (2015) na análise dos aspectos operacionais de sua implantação. Assim, a análise ex 

ante trata da elaboração das “informações básicas sobre as políticas, explicitando seus 

objetivos, suas referências de concepção e as evidências que fundamentam sua implementação” 

(BRASIL, 2018, p. 16). 

Nesse sentido, o instrumento apresentado como Checklist pela Avaliação de Políticas 

Públicas contempla as seis etapas, já descritas, da análise ex ante. O modelo avaliativo proposto 

nessa tese complementa essa análise, ao considerar a coprodução do conhecimento como 

instrumento de gestão para a formulação das políticas públicas (BRASIL, 2018).  
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Ainda acerca da análise de política pública, Secchi (2016, p. 29) observa, como 

também já retratado, que o trabalho “se divide em duas etapas: a análise do problema (problem 

analysis) e análise da solução (solution analysis)”.  

 

Figura 5 – Etapas da Análise de Políticas Públicas. 

 

Fonte: Elaborado a partir de Secchi (2016). 

 

O modelo proposto nesta tese parte do pressuposto que a Administração Pública 

utiliza-se dessas etapas de definição do problema e o incluí na agenda. Assim, segue-se para a 

etapa de formulação de alternativas, onde a interação entre os diversos atores envolvidos 

coproduz conhecimento para encontrar as possíveis soluções ao problema definido, e assim 

formular a política pública a ser implementada.  

 

2.3 CIDADANIA ATIVA, COPRODUÇÃO E COPRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA 

ADMINISTRAÇÃO E NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2.3.1 Cidadania Ativa e Coprodução 

 

O termo coprodução tem sua origem no trabalho de Ostrom e outros economistas que 

estudaram a colaboração entre o setor público e os cidadãos (BRANDSEN; HONINGH, 2015). 

Como destacado por Denhardt e Denhardt (2007, p. 113), os primeiros a usarem o termo 

‘coprodução’ foram Vicent e Elinor Ostrom, “em suas discussões sobre bens públicos em 

relação a arranjos institucionais para a prestação de serviços”. 

O conceito de coprodução foi desenvolvido por Ostrom e seus parceiros no final da 

década de 1970, para descrever as potenciais relações que possam existir entre a administração 

pública (governo) e a sociedade. “A coprodução é uma maneira de ocorrer sinergia entre o que 

um governo faz e o que os cidadãos fazem” (OSTROM, 1996, p. 1079). 
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Nesse sentido, a forma da função de produção é o que vai determinar se o processo 

seria melhor produzido inteiramente pela esfera pública, privada ou por ambas. A coprodução 

pode gerar capital social entre a comunidade e a administração pública, de modo que este capital 

social passa a ser um ativo potencial que poderá ser utilizado para obter outros bens e serviços 

destinados à sociedade (OSTROM, 1996). “A coprodução não é, obviamente, universalmente 

vantajosa. Nem é um processo que ocorrerá espontaneamente, simplesmente porque benefícios 

substanciais poderiam ser alcançados” (OSTROM, 1996, p. 1082). 

Ostrom (1996) destaca que a coprodução é um processo, no qual, os recursos externos 

à organização são transformados em bens e serviços, ou seja, é o processo pelo qual se utilizam 

contribuições externas para a produção de bens e serviços. 

Assim, “a coprodução implica que os cidadãos possam desempenhar um papel ativo 

na produção de bens e serviços públicos que lhes são relevantes” (OSTROM, 1996, p. 1073). 

De igual modo à Denhardt e Denhardt (2007), Ostrom (1996) também considera que 

a importância do esforço e tempo dos funcionários públicos no envolvimento dos cidadãos, 

tendo em vista que algumas comunidades exigem mais desses facilitadores do que em outras, 

para manter ativo o compromisso de participação e cívico. 

Ostrom (1996) aponta haver três condicionantes para que os resultados da coprodução 

possam ser relevantes, sendo eles: (i) a organização dos cidadãos e o cumprimento de promessas 

de realização de ação coletiva, tido como capital social fora do governo; (ii) bom trabalho em 

equipe dentro de um órgão público, tido como capital social dentro do governo; e (iii) 

coordenação efetiva entre os cidadãos e um órgão público. 

Observando ainda a similaridade conceitual apresentada por Denhardt e Denhardt 

(2007), Ostrom (1996) também destaca que o bom desempenho da administração pública está 

no aumento de sua capacidade de resposta aos cidadãos (responsividade). Para a autora, isso 

promove a cidadania ativa, que põe ainda em movimento os mecanismos de responsabilização 

garantidores do bom desempenho governamental. No entanto, Ostrom (1996) observa que fazer 

com que tal sistema funcione requer mudanças de atitudes e rotinas operacionais da 

administração, assim como a participação ativa em todas as fases da formulação da política 

pública. 

Nesse sentido, os autores Moretto Neto, Salm e Burigo (2014) trazem a definição da 

coprodução dos serviços públicos: 

A coprodução dos serviços públicos é uma estratégia para a produção dos serviços 

públicos de que podem participar o aparato público do Estado, as organizações 

privadas e do terceiro setor, além de arranjos comunitários e do cidadão que, no 
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conjunto, compartilham entre si responsabilidades e poder. (MORETTO NETO; 

SALM; BURIGO, 2014, p. 165). 

 

A coprodução dos serviços públicos se caracteriza pelo envolvimento de organizações 

formais, públicas e privadas, organizações não governamentais, grupos da 

comunidade e cidadãos que podem compartilhar entre si responsabilidades e poder na 

produção dos serviços públicos. A coprodução pode ocorrer pelo ajustamento entre 

essas organizações, assim como pela constituição de uma rede que coproduz serviços 

públicos. (MORETTO NETO; SALM; BURIGO, 2014, p. 169). 

 

Ainda acerca do conceito da coprodução encontrados na literatura Chaebo e Medeiros 

(2017) apresentam outras definições, as quais são evidenciadas no quadro 5 – conceitos de 

coprodução. 

 

Quadro 5 – Conceitos de Coprodução. 
Conceitos Descrição dos Conceitos Principais Autores 

Participantes da 

coprodução 

Relação de coprodução é estruturada fundamentalmente 

sobre o relacionamento entre produtores regulares 

(profissionais) e consumidores regulares (usuários) dos 

serviços. Soma-se a esses participantes a presença de 

cidadãos e voluntários. 

Parks, Baker, Kiser et al. 

(1981), Ostrom (1996) e 

Alford (2002). 

Motivações à 

coprodução 

Participantes da coprodução precisam estar motivados para 

contribuir com seu tempo e esforço. Diferentes tipos de 

participantes apresentam diferentes tipos de motivações. 

Kiser e Percy (1980) e Alford 

(2002, 2014). 

Nível da 

coprodução 

Coprodução pode ocorrer em 3 níveis, dependendo do 

alcance dos esforços e benefícios pretendidos pelos 

usuários: coprodução individual, coprodução grupal e 

coprodução coletiva. 

Brudney e England (1983), 

Pestoff (2014) e Bovaird, Van 

Ryzin, Loeffler et al. (2015). 

Formas de 

coprodução 

A forma em que são ajustadas as demandas dos usuários e 

os procedimentos dos profissionais. Três formas de 

coprodução podem ocorrer: (1) novo entendimento das 

demandas dos usuários, levando à reformulação de 

procedimentos pelos profissionais; (2) usuários apoiando 

as ações propostas pelo governo; e (3) ajuste mútuo ao 

respeito das atividades entre usuários e profissionais para 

a coprodução das políticas. 

Whitaker (1980) e Ostrom 

(1996). 

Papel do 

governo 

Além de atuar como produtor, regulador e provedor de 

subsídios, o governo tem o papel de induzir os usuários a 

se engajarem nas ações de coprodução. 

Lam (1996) e Alford (1998). 

Arranjos 

institucionais 

Os sistemas de regras que definem as competências dos 

profissionais orientam as formas de interação com os 

usuários, estabelecem os inputs necessários e, ainda, 

podem facilitar ou reprimir o relacionamento da 

coprodução. 

Parks, Baker, Kiser et al. 

(1981), Lam (1996) e 

Verschuere, Brandsen e 

Pestoff (2012). 

Capacidade 

técnica 

O grau de complementaridade entre os esforços de 

profissionais e usuários, sendo a interdependência desses 

esforços necessária para caracterizar as ações como de 

coprodução. 

Parks, Baker, Kiser et al. 

(1981) e Ostrom (1996). 

Viabilidade 

econômica 

O grau de eficiência da relação de coprodução, em que os 

esforços coprodutivos se apresentam como a alternativa 

com menor custo de implementação. 

Parks, Baker, Kiser et al. 

(1981) e Ostrom (1996). 

Aspectos 

democráticos 

Capacidade dos cidadãos influenciarem nos rumos da 

política pública, não atuando apenas como executores das 

atividades que o poder público indica. 

Vanleene, Verschuere e Voets 

(2016) e Rantamaki (2017). 

 

Fonte: Chaebo e Medeiros (2017, p. 624-628). 
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Para Ostrom (1996) quando a coprodução é desencorajada, por parte dos governantes, 

apenas aqueles cidadãos que estão mais engajados na causa persistirão nas atividades 

coprodutivas. 

De acordo com Turnhout et al. (2020) ainda há que ser considerado que a igualdade 

entre os participantes não é evidente, de modo que os atores de elite, tais como governo, ONGs 

e cientistas, são capazes de moldar os processos para servir aos seus interesses, por terem mais 

tempo, recursos disponíveis, conhecimento e habilidades. Desse modo, apontam os autores que 

“as noções de confiança, vontade de colaborar, impulso e relações de poder simétricas não 

podem ser tomadas como certas e deixar de reconhecer isso pode ter consequências 

prejudiciais” (TURNHOUT et al., 2020, p. 16). 

Essas relações são sintetizadas por Heaton e Britten (2016, p.3) em cinco elementos 

principais da coprodução, sendo eles, (i) “no processo de coprodução, os usuários são 

considerado agentes ativos e não apenas sujeitos passivos ou destinatários de serviços”; (ii) há 

maior igualdade nas relações entre usuários e profissionais, uma vez que valorizam o 

conhecimento e a experiência dos usuários; (iii) os usuários e profissionais reconhecem os 

benefícios de trabalharem juntos; (iv) a participação dos usuários transforma a maneira de como 

os serviços são projetados e prestados para melhor atender as demandas; (v) “a participação dos 

usuários na coprodução de serviços é encorajada e facilitada por redes e organizações que 

apoiam seu envolvimento”. 

Variações do termo foram trazidos ao debate acadêmico, chegando ao conceito aqui 

proposto da coprodução do conhecimento. Como destacam Miller e Wyborn (2020) Ostrom 

ocasionalmente chama a produção de conhecimento como parte importante da coprodução. No 

entanto, esses autores observam que o conhecimento é o ponto central para sua teoria. Isso 

porque, primeiro as instituições são baseadas no conhecimento e, portanto, de natureza 

cognitiva. Segundo, é preciso haver um acordo nas relações entre cidadãos e o trabalho do 

governo, levando-se em consideração a natureza do serviço público e como ele será prestado. 

E terceiro, nessa relação, os próprios cidadãos e governo produzem conhecimento. 

Em que pesem as variações conceituais, há que se destacar que na literatura investigada 

o termo coprodução e coprodução do conhecimento não sofrem significativas alterações, 

podendo-se usar ambas as formas para definir a interação entre governo e não governo na 

solução de problemas públicos por meio da produção conjunta de conhecimento, seja ele de 

natureza científica ou não.  
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O tópico seguinte será dedicado à revisão de literatura que trata o conceito como 

coprodução do conhecimento. 

 

2.3.2 Coprodução de Conhecimento 

 

Em que pesem as similaridades entre as definições do conceito da coprodução do 

conhecimento verifica-se na literatura várias formas de traduzi-la à realidade de sua 

aplicabilidade. Algumas dessas abordagens são a seguir apresentadas. 

Armitage et al. (2011, p.996) definem a coprodução do conhecimento “como o 

processo colaborativo de reunir uma pluralidade de fontes e tipos de conhecimento para abordar 

um problema definido e construir uma compreensão integrada ou orientada a sistemas desse 

problema”. 

Para Urquhart et al. (2014) a coprodução de conhecimento envolve abordagens de 

pesquisa multi, inter e transdisciplinar, bem como o envolvimento social nessas pesquisas. Os 

autores destacam que a coprodução de conhecimento também é chamada de co-criação de 

conhecimento, o que requer reunir diferentes contribuições umas em relação às outras no 

processo de produção do conhecimento. 

A coprodução em pesquisa transdisciplinar também foi objeto de estudo desenvolvido 

por Polk (2015), o qual destacou que a coprodução do conhecimento busca a proximidade com 

a experiência baseada na prática situada em contextos de problemas da vida real, por meio do 

envolvimento de diferentes atores, interesses e esferas de atividades, cuja abordagem se 

concentra de forma mais integrativa e participativa para aproveitar o conhecimento científico e 

não científico no intuito de contribuir para a mudança social. 

A abordagem da coprodução como pesquisa transdisciplinar também foi verificado 

por Brugnach e Özerol (2019) como forma de se referir aos processos de conexão do 

conhecimento entre atores acadêmicos e não acadêmicos, os quais levam à criação, 

comunicação e uso de formas combinadas de conhecimento. 

Schuttenberg e Guth (2015) destacam que o termo coprodução do conhecimento é 

usado na literatura para descrever uma abordagem inclusiva e interativa para a criação de novas 

informações. Isso se dá por meio de um processo colaborativo e dinâmico de geração de 

conhecimento, utilizando como fundamento o entendimento científico em um contexto social, 

cultural e político relevante, tendo como foco facilitar as interações entre as partes interessadas 

para desenvolver uma compreensão de um problema geralmente público. Nesse sentido, para 
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os autores o sucesso desse processo depende de uma gama de capacidades que chamaram de 

capacidades coprodutivas. Acrescentam, ainda, que a coprodução de conhecimento pode ser 

descrita como uma estratégia de governança ou um método de pesquisa transdisciplinar. 

Para Djenontim e Meadow (2018) a coprodução de conhecimento refere-se à 

contribuição de múltiplas fontes de conhecimento e capacidades de diferentes interessados, as 

quais compõem a interface ciência-política-sociedade com o objetivo de co-criar conhecimento 

e informação para a tomada de decisão. 

Wyborn et al. (2019) definem a coprodução como um processo que reúne 

iterativamente formas de conhecer e agir levando ao reforço mútuo e à transformação recíproca 

dos resultados sociais, em que envolvem vários participantes para produzir vários resultados, 

incluindo novos conhecimentos e novas formas de integrar o conhecimento na tomada de 

decisão. 

Carlo (2020) aponta que uma abordagem de coprodução do conhecimento reúne 

diferentes sistemas de conhecimento na construção de parcerias equitativas e colaborativas 

considerando as diferentes formas de conhecimento, onde os diferentes sistemas têm suas 

próprias metodologias, avaliações e análises. Aponta, o autor, que em uma abordagem de 

coprodução, todos os especialistas em conhecimento devem ser confiáveis e respeitados pelo 

conhecimento com que contribuem, em que abordar a questão da equidade entre os atores é 

fundamental e precisam ser valorizados igualmente. 

Coletti e Dotti (2020) a definem como a capacidade de agir coletivamente para a 

formulação de políticas, onde os atores tem que saber cooperar e compartilhar um entendimento 

comum da política que está sendo tratada. 

Miller e Wyborn (2020) ao analisarem os campos de aplicação da coprodução, quais 

sejam, administração pública, estudos de ciência e tecnologia e ciência da sustentabilidade, 

destacam que em nível teórico as diferenças conceituais são mais aparentes do que reais. Para 

os autores a coprodução não é somente um projeto de ciência, mas também um projeto político, 

onde os processos de coprodução e resultados da produção de conhecimento reconhecem que 

o conhecimento não tem sentido se não for usado para alterar comportamentos sociais e arranjos 

sociais para melhorar os resultados. Para os autores  

[...] a coprodução é um trabalho conjunto para moldar um mundo conjunto, 

cooperativamente e por meio de coerção e resistência. De fato, como forma de 

imaginar e agir no mundo, a coprodução pode ser quase um resultado inevitável da 

disseminação de sensibilidades construtivistas na pesquisa e na sociedade. (MILLER; 

WYBORN, 2020, p. 90). 
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Nesse sentido a coprodução envolve múltiplos produtores e múltiplos produtos. 

Já o fator de sucesso da coprodução de conhecimento é a coordenação entre os 

formuladores de políticas conscientes da agenda e especialistas externos que proporcionam 

novas fontes de conhecimento para os problemas públicos a serem resolvidos. Isso porque, 

“enquanto os especialistas sabem como produzir novos conhecimentos, os formuladores de 

políticas conhecem a dinâmica da tomada de decisão. Se as agendas de pesquisa e políticas 

estiverem alinhadas, a coprodução pode ter resultados bem-sucedidos” (COLETTI; DOTTI, 

2020). 

Djenontin e Meadow (2018) ao revisitarem a literatura que trata da coprodução de 

conhecimento observaram que a força motriz por trás do sucesso é a conexão direta e a 

colaboração entre os atores envolvidos, em que o grau de interação entre os grupos tem sido 

vinculados à geração de conhecimento mais utilizável, assim como resultados tangíveis.  

Os desafios da coprodução de conhecimento também são revisitados pela literatura. 

Armitage et al. (2011) aponta os desafios que podem se tornar barreiras à coprodução do 

conhecimento, sendo eles demonstrados no quadro 6 – desafios da coprodução do 

conhecimento. 

 

Quadro 6 – Desafios da Coprodução do Conhecimento 
Desafios Requisito dos participantes Implicações 

Papel do poder Disponibilidade para reconhecer e 

aceitar a existência de diferentes 

sistemas de compreensão e práticas 

Abordando as relações de poder entre 

os atores de vários níveis no processo 

de cogestão 

Entendimento compartilhado Disposição para inter-relacionar 

diferentes sistemas de pensamento e 

perspectivas em contextos de 

decisão complexos e incertos 

Garantir que surja um entendimento 

comum (por exemplo, em relação a 

estoques, soluções para problemas de 

gestão) 

Contexto normativo Desejo compartilhado de usar a 

coprodução de conhecimento para 

alcançar resultados mutuamente 

acordados (uso de recursos, 

conservação) 

Um processo de coprodução de 

conhecimento que atende a um 

objetivo normativo compartilhado 

(sustentabilidade) 

Fonte: Armitage et al. (2011). 

 

Uma das barreiras para que a coprodução do conhecimento aconteça é que em algumas 

situações os formuladores de políticas não podem contar facilmente com fontes externas de 

conhecimento, além de ter que lidar com hierarquias de governo, causando dessa forma certa 

inércia em nível local de desenvolvimento da política a ser implementada (COLETTI; DOTTI, 

2020). 
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Em estudos voltados à sustentabilidade Wybornet al. (2019) alertam para que os custos 

da coprodução podem superar os benefícios percebidos, podendo variar em tempo, recursos e 

conflitos a desafios mais profundos para a percepção de usabilidade e credibilidades das 

evidências. 

Outra questão trazida por Wyborn et al. (2019) é que a produção de conhecimento tem 

utilidade direta para aqueles que detém o poder de institucionalizar enquadramentos de 

problemas específicos, o que reforça as elites políticas ou aqueles que tem mais tempo e 

capacidade para se engajar no projeto, de modo que aqueles com menos capacidades ou 

perspectivas diferentes acabam perdendo voz durante o processo.  

Para os autores, Wyborn et al. (2019), tal perspectiva pode ser um problema ao 

considerar que os processos usados para avaliar e selecionar partes interessadas, pontos de vista 

e conhecimentos para inclusão não são transparentes ou não se envolvem com as tensões 

ontológicas e epistemológicas inerentes às diferentes formas de conhecimento. Nesse sentido o 

poder e a política são pontos que devem ser considerados em todo o processo, de modo que 

encontrar forma que sejam apropriadamente inclusiva passa a ser um desafio. 

 

2.3.3 Coprodução do Conhecimento na Administração e nas Políticas Públicas 

 

A Administração Pública ajuda a compreender os resultados dos processos de 

coprodução e do contexto institucional em que estão situados, em que o design da coprodução 

deve incorporar tanto os processos de conhecimento e resultados, quanto os processos de 

governança e resultados. Ela atende especificamente às formas como os sistemas existentes de 

políticas e instituições permitem ou restringem intervenções eficazes destacando o aumento das 

capacidades para alterar os arranjos científicos, políticos e institucionais existentes, como 

resultado da coprodução, agregando dessa forma valor aos serviços públicos prestados e ao 

bem-estar social (WYBORN et al. 2019).  

Com base em APO (2017), destaca-se o impacto da produtividade do conhecimento 

nas políticas públicas, por meio da Figura 6 – Impacto da Produtividade do Conhecimento. 
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Figura 6–Impacto da Produtividade do Conhecimento 

 
Fonte: Elaborado a partir de APO (2017). 

 

Assim as organizações que fazem políticas públicas influenciam fortemente a 

qualidade de vida dos cidadãos. Essas organizações acumularam uma vasta experiência para o 

desenvolvimento, mas normalmente não foram capazes de reter essas experiências de forma a 

permitir que fosse compartilhada e aprimorada. Os aprendizados que não são documentados 

não perdidos ao longo do caminho (JANUS, 2016).  

Nesse sentido, “melhorar a produtividade do conhecimento facilitaria muito o ciclo de 

políticas e aumentaria a qualidade, a eficácia e o impacto da política”, além de promover a 

inovação (APO, 2017). 

Considera-se que o objetivo da Administração Pública é fornecer serviços de qualidade 

de forma eficiente e equitativa. O conhecimento que se dá entre as partes interessadas, Estado, 

órgãos de regulamentação, sociedade, entre outros, contribui para a prestação eficiente dos 

serviços públicos. No entanto, há que se considerar a necessidade de melhoria contínua de modo 

Estágio de formulação de políticas:

•aumentar a produtividade do conhecimento aumenta a probabilidade de que políticas de alto
impacto sejam emitidas em tempo hábil. Uma política típica passa por vários estágios de
desenvolvimento, isto é, identificação de questões políticas, formulação, implementação e
avaliação. O conhecimento relevante aumenta a qualidade e a velocidade do processo de
políticas em cada etapa.

Fase de definição da agenda:

• É crítico identificar corretamente as questões políticas para ter um alto impacto no
desenvolvimento. Isso requer que os formuladores de políticas conheçam as lacunas nas
políticas atuais e nas necessidades de desenvolvimento.

Estágio de formulação de políticas:

•é necessário avaliar os impactos sociais, econômicos e ambientais. Os formuladores de
políticas também precisam garantir que a política proposta se adapte bem às políticas
existentes para facilitar o desenvolvimento nacional. Dados concretos, técnicas de análise
modernas, bem como conhecimentos transversais adquiridos a partir de consultas com partes
interessadas relacionadas, devem ser utilizados nesta fase.

Estágio de implementação:

•os fatores críticos de sucesso neste estágio dependem de uma comunicação clara da política
e capacitação das agências de implementação. A capacidade de apreciar o contexto e tomar
decisões sábias em relação à implementação também contribui para o sucesso da política.

Estágio de avaliação:

•os formuladores de políticas precisam compilar dados relativos às perspectivas de seus
stakeholders, a fim de avaliar a eficácia, o impacto e a sustentabilidade da política, entre
outros.
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que garantir a coexistência da coprodução do conhecimento contribui para que o fornecimento 

de serviço seja de qualidade (APO, 2017). 

A comunicação efetiva entre governos e partes interessadas é fundamental para o 

desenvolvimento de parcerias bem sucedidas de gestão do conhecimento. É 

importante realizar consultas contínuas com as partes interessadas durante cada 

estágio do processo de desenvolvimento de políticas públicas. [...] os governos devem 

garantir que os participantes com quem consultam sejam representativos dos grupos 

de partes interessadas. (APO, 2017, p. 40). 

 

Importante destacar que profissionais que atuem no desenvolvimento de políticas 

públicas sentem a necessidade de aprender com a experiência prática de outros agentes que por 

ventura já tenham enfrentado ou estejam enfrentando desafios e problemas semelhantes. Dessa 

forma, é preciso se conectar para terem acesso aos conhecimentos e soluções práticas já 

utilizadas (BANCO MUNDIAL, 2017, p. VI). Nesse sentido, produzir e fornecer produtos e 

serviços de alta qualidade requerem que o conhecimento, experiência e lições aprendidas sejam 

fatores críticos e inter-relacionados (APO, 2017). 

Aumentar a produtividade do conhecimento em indivíduos, equipes e comunidade em 

organizações do setor público proporciona um impacto na qualidade, no crescimento e na 

geração de valor. O impacto da produtividade do conhecimento causa reflexos diretos nos 

resultados (APO, 2017). 

De igual modo, Salm e Menegasso (2009, p. 111), destacam a necessidade de se 

desenvolver novos modelos de Administração Pública que integrem as instâncias sociais como 

coprodutoras dos serviços públicos, a saber: 

As comunidades, as organizações sociais de toda sorte e o cidadão – partícipes na 

produção dos serviços públicos -, também fazem parte da sociedade politicamente 

articulada. Há necessidade de formular novos modelos de administração pública que 

abranjam as instâncias sociais como coprodutoras dos serviços públicos. Essa é uma 

lacuna que precisa ser preenchida na administração pública. (SALM; MENEGASSO, 

2009, p. 111). 

 

Nesse sentido, a coprodução do conhecimento requer que o conhecimento seja 

coproduzido pelos diversos atores que compõem as atividades da administração pública, 

permitindo que ela atue de forma a garantir o bem-estar social e o interesse público. Tal qual 

como diz Salm e Menegasso (2009, p. 112) a coprodução do conhecimento em rede “é uma 

estratégia, por excelência, para que os serviços públicos sejam produzidos de maneira eficaz”. 

A coprodução do conhecimento entre pessoas e instituições tem como objetivo 

identificar, capturar e compartilhar sistematicamente as soluções que visam melhorar 

problemas ou conflitos comuns.  
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Nesse sentido, é necessário avaliar os pontos fortes e as lacunas do compartilhamento 

do conhecimento com comunidades que já enfrentaram a mesma situação que se busca 

solucionar. Assim devem ser elencadas as principais ações a serem adotadas, com indicadores 

que possam avaliar o desenvolvimento das atividades definidas, bem como agir 

tempestivamente nas correções necessárias ao fluxo das ações, garantindo dessa forma que os 

objetivos sejam alcançados no prazo pré-estabelecido. 

É preciso criar uma cultura de compartilhamento do conhecimento, de modo a permitir 

um ciclo contínuo e inovador das atividades exercidas dentro da organização. A 

sustentabilidade do compartilhamento do conhecimento em uma organização requer que se 

exista liderança em um grupo comprometido de pessoas (JANUS, 2016). 

Um processo colaborativo é criado por um grupo de pessoas, o qual envolve toda a 

organização com o intuito de  

[...] criar uma equipe de coordenação de compartilhamento do conhecimento; criar 

visão e expectativas, avaliar os recursos de compartilhamento de conhecimento da 

organização, criar estratégia; desenvolver programas-piloto; definir medidas de 

sucesso; estabelecer uma estrutura de governança; desenvolver comunicações, 

formular orçamentos e desenvolver parcerias. (JANUS, 2016, p. 129). 

 

“As organizações que realmente terão sucesso no futuro serão aquelas que descobrirem 

como cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade de aprender em todos os níveis 

da organização” (SENGE, 2017, p. 34). Para Janus (2016, p.3) as organizações consistem em 

pessoas, um de seus mais importantes ativos. Para que todos estejam familiarizados com o 

conhecimento da organização é preciso compartilhar o conhecimento de “como fazer” e criar 

um ambiente que permita que todos trabalhem juntos em direção à um objetivo compartilhado. 

Para Janus (2017) as organizações que apresentam um maior nível de sucesso 

proporcionam a suas equipes conhecimento correto no momento certo, por meio do 

compartilhamento, para a obtenção de melhores resultados. No entanto, primeiro este 

conhecimento deve ser identificado e modelado para que seja acessível além de um grupo 

limitado. O acesso por pares do conhecimento adquirido por ganhos de experiências anteriores 

pode levar a melhores decisões. 

Na formulação de políticas públicas esse processo não é totalmente diferente. A 

produção de conhecimento para a resolução de problemas públicos requer a participação de 

diversos atores que acabam se envolvendo direta, ou mesmo indiretamente, na política tratada, 

sejam esses agentes públicos, comunidade epistêmica ou membros da sociedade. 
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O Banco Mundial (2017) estabeleceu etapas para o que chamou de “intercâmbio de 

conhecimentos”, o que está diretamente relacionado ao conceito da coprodução do 

conhecimento. A iniciativa de coprodução do conhecimento pode contribuir para o processo de 

mudança, no qual é possível produzir resultados de grande repercussão e de inovação. No 

entanto, é preciso que o fluxo do conhecimento esteja ancorado no contexto de desenvolvimento 

mais amplo e ser orientado pelas prioridades dos agentes envolvidos, os stakeholders. 

Há que se destacar que nem toda a relação entre as partes interessadas caracteriza-se 

como coprodução do conhecimento. Pacheco (2016) destaca os diferentes estágios de 

atividades coletivas, até se chegar na coprodução, os quais são caracterizados em quatro 

construtos sequenciais, quais sejam, coexistência, cooperação, colaboração e coprodução, onde: 

[...] em cada nível de interação, os coletivos aumentam gradativamente sua atuação, 

que se inicia com a simples existência comum em um mesmo 

ambiente/local/organização, passa por diferentes formas de trabalho coordenado em 

equipe e culmina na produção de autoria conjunta. (PACHECO, 2016, p. 29). 

 

A figura 7 – estágios de atividades coletivas – traz essa percepção apresentada por 

Pacheco (2016). 

Figura 7 – Estágios de Atividades Coletivas 

 

Fonte: Pacheco (2016). 

 

Já as etapas da coprodução do conhecimento, definidas pelo Banco Mundial (2017) ao 

conceituar o “intercâmbio de conhecimentos”, consistem em a) ANCORAR: (i) Identificar o 

objetivo de desenvolvimento: Quais são os resultados benéficos que as partes interessadas, 
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inclusive os principais beneficiários, buscam alcançar? (ii) Definir as deficiências de 

capacidade institucional: Quais desafios estão impedindo a consecução do objetivo de 

desenvolvimento? (iii) Determinar os objetivos de mudança: Que resultados ajudarão a superar 

os desafios institucionais? b) DEFINIR: (i) Identificar os participantes; (ii) Determinar os 

resultados intermediários; (iii) identificar os provedores de conhecimento mais adequados. c) 

CONCEBER e DESENVOLVER: (i) Selecionar os participantes; (ii) Verificar o objetivo e 

os resultados; (iii) Organizar a equipe de concepção e transmissão; (iv) Estruturar a coprodução 

de conhecimentos. d) IMPLEMENTAR: (i) Orientar os participantes ao longo de sua jornada 

de aprendizagem; (ii) Orquestrar a interação e construir relacionamentos; (iii) Documentar a 

implementação e acompanhar os resultados. e) MEDIR e COMUNICAR os RESULTADOS: 

(i) Sintetizar os Dados da Implementação; (ii) Medir Resultados; (iii) Comunicar os Resultados 

(BANCO MUNDIAL, 2017). 

Essas etapas são sintetizadas pela figura 8 – etapas da coprodução de conhecimento. 

 

Figura 8 – Etapas da Coprodução de Conhecimentos 

 

Fonte: Elaborado a partir de Banco Mundial (2017). 
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O desenho organizacional deve permitir um nível adequado de interdependência, de 

modo que os departamentos possam trabalhar juntos para resolver problemas complexos (APO, 

2017). Desse modo para que a coprodução do conhecimento ocorra, ela deva estar ancorada em 

um contexto de desenvolvimento mais amplo, voltado para a inovação e sustentabilidade da 

organização, com foco em resultado, cuja orientação advenha das partes interessadas (BANCO 

MUNDIAL, 2017, p. 7).  

Nesse sentido, a coprodução do conhecimento é “sobre conseguir que as pessoas 

interajam de maneira eficaz” (APO, 2017). Além se ser “um processo colaborativo em que 

todos os autores têm protagonismo” (PACHECO, 2016, p. 26). 

Sob esta ótica, todo conhecimento disponível deve ser considerado para resolver 

problemas complexos, onde os atores envolvidos acabam por aprender em conjunto 

(PACHECO, 2016). 

A coprodução significa que os serviços são prestados por profissionais de órgãos 

públicos e também por cidadãos e comunidades. Em que pese o conceito já existir há algum 

tempo mostra-se emergente como um paradigma da governança, no qual a colaboração é tida 

como foco central (BRANDSEN; HONINGH, 2015). 

Em relação ao conhecimento, Brandsen e Honingh (2015) destacam que o 

conhecimento específico que os profissionais utilizam deve promover a interação com o 

cidadão, e não apenas usados nos cargos que ocupam, tornando um processo interativo. De 

modo que no curso da coprodução as práticas e padrões profissionais acabam sendo alteradas. 

Para os autores, cidadão e profissional trazem diferentes tipos de conhecimento, quais sejam, o 

conhecimento primário do processo da organização, a produção propriamente do serviço 

prestado, e o conhecimento local ou da situação, a qual a solução será coproduzida. 

A APO (2017) destaca pesquisas onde equipes e comunidades colaborativas podem 

criar novos conhecimentos e resultar em inovação. Além de identificar e transferir mais 

rapidamente o conhecimento tácito das pessoas envolvidas. Nesse sentido, as organizações 

públicas precisam avançar, tendo por base a colaboração efetiva e nas principais parcerias. 

A coprodução coloca o envolvimento do cidadão na produção de serviços públicos, de 

modo que as concepções tradicionais de planejamento dos serviços precisam ser revisadas para 

levar em conta a coprodução como um mecanismo de interação e incentivo à mobilização de 

recursos (VERSCHUERE; BRANDSEN; PESTOFF, 2012). 

Brandsen e Honingh (2015) observam que há duas situações em que a coprodução 

pode existir, a primeira refere-se a um bem ou serviço específico, onde os insumos da 
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administração pública e do cidadão (consumidor) são combinados, nos quais, se não houver 

coprodução, o serviço não será criado. A outra hipótese se dá quando os insumos do cidadão 

(consumidor) podem ser adicionados contingentemente para aprimorar as qualidades e 

quantidades de um serviço público. 

De igual modo Brudney e England (1983) destacam que a coprodução consiste no 

envolvimento ou participação do cidadão na prestação do serviço público, de modo que a 

coprodução tem o potencial de elevar a qualidade e a eficiência de tais serviços, tendo um 

impacto positivo na vida dos cidadãos. 

A coprodução é, portanto, a produção conjunta de serviços públicos, com a interação 

entre cidadão e funcionários públicos, podendo o serviço público ser produzido diretamente por 

essa interação, ou que o cidadão contribua para uma organização apoiando indiretamente o 

processo de produção (BRANDSEN; HONINGH, 2015). 

Nesse sentido, mostra-se relevante avaliar se a Administração Pública fomenta a 

participação social no desenvolvimento de suas atividades, e em especialmente, aqui tratado, 

na formulação das políticas públicas. 

A copropdução do conhecimento entre as partes interessadas requer estratégias e metas 

claras de gestão do conhecimento, sendo necessário criar e fomentar uma cultura que se 

concentre nas partes interessadas, onde se tenha uma abordagem para tomada de decisão 

governamental com a participação da sociedade (APO, 2017). 

O próximo tópico abordará, portanto, a gestão do conhecimento na Administração 

Pública.  

 

2.3.4 Gestão do Conhecimento na Administração Pública 

 

Verifica-se na literatura que não há uma definição universalmente aceita para a gestão 

do conhecimento, sendo inúmeras apresentadas por especialistas, abrangendo teorias, modelos, 

processos e tecnologias, para gerenciar o conhecimento organizacional (URIARTE JUNIOR, 

2008; OLOGBO; NOR, 2015; RAUDELIŪNIENĖ; DAVIDAVIČIENĖ; JAKUBAVIČIUS, 

2018). Dessa forma, como apontam Ologbo e Nor (2015) apesar das iniciativas para a prática 

da gestão do conhecimento ainda se verifica muita dificuldade em administrar o conhecimento. 

Uriarte Junior (2008, p. 13) define a gestão do conhecimento como “a conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito e o compartilhamento dentro da organização”, 
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sendo um processo pelo qual as organizações geram valor a partir de seus ativos intelectuais e 

baseados em conhecimento. Assim, “a gestão do conhecimento está preocupada com o processo 

de identificação, aquisição, distribuição e manutenção do conhecimento que é essencial para a 

organização” (URIARTE JUNIOR, 2008, p. 13). 

A criação de valor também foi mencionada na definição feita por Fonseca, Torres e 

Garcia (2010), ao definirem a gestão do conhecimento como “um princípio gerencial que 

permite ampliar informação, conhecimento, experiência e intuição nas organizações a fim de 

gerar valor”. Os autores destacam que “informação, conhecimento, intuição e experiência 

compõem os ativos intelectuais que permitem as organizações atingirem uma competitividade 

contínua”, sendo que a maior dificuldade para a gestão do conhecimento é que tais ativos são 

em sua grande maioria implícitos. 

A gestão do conhecimento permite criar o máximo de valor de conhecimento dentro e 

fora de uma organização. Visa estabelecer os mecanismos para que os colaboradores que 

participam do compartilhamento do conhecimento possam melhorar a capacidade de inovação 

e criação, integrando o conhecimento disperso na organização (HANG; YAN; SMITH, 2019). 

“O conceito de gestão do conhecimento surge com a finalidade de organizar a integração das 

informações, permitindo que todos os dados para a gestão possam estar disponíveis em uma 

única base para consulta e auxílio à tomada de decisão” (ALMEIDA  et al., 2016, p. 69). 

Anand et al. (2015, p. 51) destacam que a gestão do conhecimento é considerada um 

importante fator de crescimento competitivo de uma organização, sendo reconhecido que o 

conhecimento é uma fonte de vantagem. Os autores definem a gestão do conhecimento como 

um “conjunto de procedimentos, infraestrutura e ferramentas técnicas e gerenciais voltadas para 

criar, compartilhar e alavancar informações e conhecimento dentro e ao redor de uma 

organização”. Além de ser um processo contínuo, sistemático, organizado, explícito e 

deliberado de criação, disseminação, aplicação, renovação e atualização de conhecimento.  

O uso intensivo de conhecimento está sendo visto como condição básica para o 

sucesso das organizações no mundo atual. Cada vez mais é reconhecida por 

pesquisadores e profissionais a importância da gestão do conhecimento como um fator 

crítico de sucesso para obtenção de vantagem competitiva sustentável das 

organizações (PAPA, 2009, p. 1). 

 

Além de fonte de criação de valor e vantagem competitiva a gestão do conhecimento 

também é vista como um processo sistêmico, cujas etapas permite o gerenciamento do 

conhecimento como um ativo organizacional. 



79 

 

Uriarte Junior (2008, p. 13) observa que a gestão do conhecimento envolve a 

identificação e o mapeamento dos ativos intangíveis. Sob essa perspectiva, a gestão do 

conhecimento pode ser considerada como um processo de realizar uma auditoria desses ativos. 

Por meio desse processo é possível agregar valor nos ativos identificados, além de possibilitar 

melhorias nas tomadas de decisões, produtos e serviços. 

Além do mapeamento dos ativos intangíveis Uriarte Junior (2008) aponta que a gestão 

do conhecimento também proporciona a criação de conhecimento para garantir a vantagem 

competitiva da organização, para isso ela deve funcionar de forma integrada e coordenada. 

Aplicar políticas de gestão do conhecimento implica em planejamento, estratégia, organização 

e suporte técnico (RODRÍGUEZ-PALLARES, 2016). “A gestão do conhecimento inclui a 

identificação e o exame do conhecimento disponível e exigido e o subsequente planejamento e 

controle de ações para desenvolver ativos de conhecimento para atingir os objetivos 

organizacionais” (BOIKANYO; LOTRIET; BUYS, 2016). 

Sendo o conhecimento um ativo estratégico e por desempenhar uma significante 

influência no crescimento sustentável e desempenho da organização, ele deve ser gerenciado 

para que a organização possa manter a sua operabilidade efetiva. A gestão do conhecimento 

enfatiza a criação de valor, ou seja, é a transformação e ou a criação de conhecimento em 

substrato aplicável à organização (GHOMI; BARZINPOUR, 2018). 

Nesse sentindo, a gestão do conhecimento permite aplicar a experiência que está à 

disposição da organização, pois “permite criar, localizar e gerenciar o fluxo de conhecimento 

dentro de uma organização, com vistas a garantir que o uso eficaz e eficiente do conhecimento 

beneficie a organização no longo prazo” (ALMEIDA et al., 2016. p. 70). 

Raudeliūnienė, Davidavičienė e Jakubavičius (2018, p. 544) definem a gestão do 

conhecimento como “gestão orientada e sistemática de processos, métodos e ferramentas, 

aproveitando ao máximo o potencial de conhecimento da organização para objetivos 

estratégicos, tomadas de decisões efetivas, implementando e criando valor”. 

“A construção do conhecimento organizacional depende da estruturação de processos 

que contribuam para a transferência dos conhecimentos individual e tácito e para o 

conhecimento explícito acessível a todos, para adicionar valor ao negócio da empresa” 

(ALMEIDA et al., 2016. p. 89). 

Büyüközkan, Parlak e Tolga (2016) destacam que os sistemas de gestão do 

conhecimento podem oferecer vantagens e eficiência em melhorias. Ao considerar a 

competitividade, as organizações precisam otimizar os seus processos e gerenciar as 
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informações e conhecimentos, o que leva ao aumento das demandas por soluções em gestão do 

conhecimento. Para os autores, uma gestão do conhecimento bem sucedida pode apoiar as 

organizações na obtenção de vantagem competitiva sustentável. 

As ferramentas de gestão do conhecimento que estão baseadas em sistemas de 

tecnologia da informação apoiam e melhoram os processos, visando criar, armazenar, 

recuperar, transferir e aplicar conhecimento. Tais ferramentas, permitem a transferência de 

conhecimento dentro da organização e integram os planos de negócios auxiliando nas tomadas 

de decisões (BÜYÜKÖZKAN; PARLAK; TOLGA, 2016). 

Ao estudar modelos de gestão do conhecimento para as empresas, Jannuzzi, Falsarella 

e Sugahara (2016, p. 115) apontam que “a importância dos modelos de gestão do conhecimento 

para as empresas se dá pela consideração de que o conhecimento é um recurso estratégico para 

a sua competitividade”, determinante para que a inovação aconteça nas organizações. 

Tendo em vista que a gestão do conhecimento se mostra como uma ferramenta 

estratégica essencial acaba por si só sendo um importante papel na capacidade de inovação das 

organizações, contribuindo dessa forma para que o conhecimento organizacional seja utilizado 

com vistas à maximizar os resultados e desempenho organizacional (ALMEIDA et al., 2016). 

Nesse sentido a “Gestão do Conhecimento (GC) é a construção de inteligência organizacional, 

que permite às pessoas melhorarem o uso do conhecimento” (FRAGA et al., 2017). 

Verifica-se, portanto, outro fator determinante para a gestão do conhecimento que é a 

inovação. A inovação como resultado da gestão do conhecimento também é destacada por 

Almeida et al. (2016, p. 63), ao observarem haver “uma forte relação entre gestão do 

conhecimento, inovação e performance organizacional”. Nesse sentido, apontam os autores que 

“o conhecimento é considerado, portanto, um recurso de grande valor competitivo, pois 

fomenta a inovação, gerando vantagem competitiva sustentável para a empresa” (ALMEIDA 

et al., 2016, p. 64). 

Os autores Mizintseva e Gerbina (2018) também trazem a inovação como fator 

resultante da gestão do conhecimento. Para os autores, “a gestão do conhecimento leva à 

criação de novos conhecimentos, o que contribui para a formação do capital da informação e 

da inovação, que é o fator mais importante no desenvolvimento sustentável de qualquer 

empresa”. 

A gestão do conhecimento apresenta como uma de suas tarefas construir comunidades 

que envolvam trabalhadores no ciclo do conhecimento, em especial, na sua aquisição e 

aplicação. Isso pode se dar por meio da aprendizagem e trabalho colaborativo. (TSAI, 2016). 
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No entanto, é necessário proporcionar ambientes favoráveis à criatividade e à inovação 

para que o conhecimento se desenvolva com mais eficiência. “Não é possível falar em gestão 

do conhecimento em organizações onde não existam as condições adequadas para a criação 

desse conhecimento” (ALMEIDA et al., 2016, p. 64).  

A boa gestão do conhecimento pode promover competências profissionais, melhoria 

no patrimônio de conhecimento tanto individual como organizacional, além de sua aplicação 

eficaz. É preciso estabelecer uma cultura organizacional que proporcione o uso adequado de 

informações e sistemas de tecnologias da informação e comunicação e fortalecer um ambiente 

de aprendizagem. Além disso, os objetivos da gestão do conhecimento devem ser bem definido, 

tendo apoio contínuo da alta administração, melhorando, dessa forma, o desempenho 

organizacional. (HANG; YAN; SMITH, 2019). 

Especificamente, a aplicação da gestão do conhecimento na Administração Pública 

também é objeto de estudos. Echternacht e Quandt  (2017, p. 37) apontam que: 

No setor público, a Gestão do Conhecimento se concentra no uso do conhecimento, 

para melhorar os produtos e serviços prestados aos cidadãos e, a fim de melhorar a 

qualidade de vida e bem-estar, e aos seus gestores, para auxiliar o processo de tomada 

de decisões. [...] Como a Gestão do Conhecimento, o processo de inovação na 

administração pública tem como finalidade e melhoria dos serviços que se prestam 

aos cidadãos e, o sucesso das estratégias e política de estímulo a essas práticas têm, 

como resultado, um melhor desempenho dessas organizações. 

 

A gestão do conhecimento constitui em elemento de estratégia organizacional tendo 

como base à criação e agregação de valor, de modo a permitir o crescimento competitivo e 

sustentável, uma vez que proporciona a maximização dos resultados e desempenho 

organizacional por meio de melhoria de processos e da inovação. 

Melhorar a produtividade do trabalhador do conhecimento na Administração Pública 

requer uma mudança de mentalidade, onde a produtividade do conhecimento precisa estar 

focada no resultado, ou seja, no bem-estar social. Isso pode ser realizado por meio do 

compartilhamento do conhecimento e superando as barreiras de comunicação e de cooperação 

entre os departamento e hierarquias naturalmente existente nesse tipo de organização. Ao se ter 

uma política de gestão e coprodução do conhecimento é possível que os trabalhadores do 

conhecimento na Administração Pública possam obter informações mais facilmente e criar 

soluções inovadores e consistentes para os conflitos sociais (APO, 2017). 
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3 DIRETRIZES METODOLÓGICAS 

 

Neste capítulo serão apresentadas a classificação da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos que a nortearam. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa pode ser classificada quanto à abordagem metodológica, natureza, objetivo 

e método. 

Quanto à abordagem metodológica trata-se de uma pesquisa qualitativa. Gibbs (2009) 

destaca que encontrar uma definição comum e que seja aceita pelas suas diversas abordagens e 

pesquisadores de campo tem se tornado cada vez mais difícil, para este tipo de pesquisa. Isso 

porque, segundo o autor, a pesquisa qualitativa deixou de ser rotulada como pesquisa não 

quantitativa, de modo que se desenvolve por métodos próprios e característicos. Embora 

existam vários enfoques dados à pesquisa qualitativa Gibbs (2009) destaca que algumas 

características comuns são identificáveis, nas quais se buscam explicar os fenômenos sociais. 

As possíveis abordagens a serem utilizadas são descritas pelo autor, sendo elas: i) análise de 

experiências de indivíduos ou em grupos; ii) exame das interações e comunicações que estejam 

se desenvolvendo; e iii) investigação dos documentos ou traços semelhantes de experiências ou 

interações. 

Matias-Pereira (2012, p. 87) define a pesquisa qualitativa como: 

[...] parte do entendimento de que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e 

o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 

requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 

de coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais da abordagem. 

 

Taylor e Bogdan (1994) esclarecem que a pesquisa qualitativa é um modo de estudar 

o mundo empírico, cuja investigação é baseada na produção de dados descritivos das próprias 

palavras das pessoas, sejam elas faladas ou escritas, bem como pela observação. 

Destaca-se que diante as diversas abordagens, entre conceitos teóricos, 

epistemológicos e metodológicos, (GIBBS, 2009), é difícil definir um caminho padrão para o 

desenvolvimento da pesquisa qualitativa. Maxwell (2008) descreve um modelo de projeto de 

pesquisa para estudos qualitativos os quais devem conter ao menos cinco componentes, quais 
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sejam, i) objetivos; ii) enquadramento conceitual; iii) questão de investigação; iv) métodos; e 

v) validade.  

Taylor e Bogdan (1994), também identificou características similares à pesquisa 

qualitativa sendo elas: i) é uma investigação indutiva; ii) nesta metodologia o pesquisador 

enxerga as pessoas e o cenário sob uma perspectiva holística; iii) os investigadores qualitativos 

são sensíveis aos efeitos que eles mesmos causam sobre as pessoas que são objeto de seu estudo; 

iv) os pesquisadores qualitativos buscam compreender as pessoas dentro do marco de 

referências delas mesmas; v) o pesquisador suspende ou aparta suas próprias crenças, 

perspectivas e prejulgamentos; vi) para o pesquisador qualitativo todas as perspectivas são 

valiosas; vii) os métodos qualitativos são humanistas; viii) os pesquisadores dão ênfase a 

validade em sua investigação, ix) para o pesquisador todos os cenários e pessoas são dignos de 

estudo; e por fim, x) a investigação qualitativa é uma arte. 

Quanto à natureza é uma pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada é dedicada à geração 

de conhecimento para solução de problemas específicos (NASCIMENTO; SOUSA, 2015). Ela 

“abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito 

das sociedades em que os pesquisadores vivem” (GIL, 2010, p. 26). 

Em relação aos objetivos é exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória “tem 

como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser mais flexível, pois interessa 

considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado”. (GIL, 2010, p. 

27). 

As pesquisas descritivas buscam especificar ou descrever as propriedades e 

características de determinada população ou fenômeno. Podem ter como finalidade a 

identificação de possíveis relações entre variáveis (GIL, 2010; SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013). Essas pesquisas são “úteis para mostrar com precisão os ângulos ou dimensões 

de um fenômeno, acontecimento, comunidade, contexto ou situação” (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013, p. 107). 

O método utilizado baseou-se no conceito do Design Science Rearch (DSR) 

(LACERDA et al., 2013; MANSON, 2006; MARCH; SMITH, 1995), descrito no próximo 

tópico. 

A síntese da classificação da pesquisa é apresentada na figura 9 – classificação da 

pesquisa. 
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Figura 9 – Classificação da Pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos que nortearam esta 

pesquisa. 

O método utilizado na condução da pesquisa baseou-se no Design Science Rearch 

(DSR) (LACERDA et al., 2013; MANSON, 2006; MARCH; SMITH, 1995), em que se buscou 

uma consonância entre teoria e prática. Lacerda et al. (2013, p. 743) destacam que “a questão 

da relevância do conhecimento produzido e a tensão na relação teoria-prática exigem, [...], 

pesquisas efetivamente direcionadas ao projeto de artefatos que sustentem melhores soluções 

para problemas existentes”. 

O DSR, segundo os autores Lacerda et al. (2013, p. 744), “se constituiu em um 

processo rigoroso de projetar artefatos para resolver problemas, avaliar o que foi projetado ou 

o que está funcionando, e comunicar os resultados”. Tal afirmativa vai ao encontro das análises 

em políticas públicas, de modo que usar o DSR amolda-se aos objetivos propostos, uma vez 

que se busca construir um modelo que possa ser usado para entender a participação social na 

formulação de políticas públicas por meio da coprodução de conhecimento. 

Esses mesmos autores destacam que há dois objetos centrais de conhecimento em 

Design Science, quais sejam, “classes de problemas” e os “artefatos” (LACERDA et al., 2013). 

Classe de problemas é “a organização de um conjunto de problemas, práticos ou 

teóricos, que contenha artefatos avaliados, ou não úteis para a ação nas organizações” 
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LACERDA et al., 2013, p. 747). Enquanto os artefatos “geralmente são projetados para atender 

a uma necessidade ou para atingir algum objetivo” (MANSON, 2006, p. 161). 

Aplicando-se esses dois conceitos à presente pesquisa tem-se como classe de problema 

a participação da sociedade na formulação de políticas públicas e como artefato os mecanismos 

de apoio/avaliação à coprodução, a ser desenvolvido. 

A tipificação dos artefatos consiste em constructos, modelos, métodos e instanciações. 

O quadro 7 – tipificação dos artefatos – apresenta a síntese de cada um deles. 

 

Quadro 7 – Tipificação dos artefatos 
Tipos de Artefatos Descrição 

Constructos Constituem em uma conceituação utilizada para descrever os problemas e para 

especificar as respectivas soluções. Formam a linguagem especializada e o 

conhecimento compartilhado de uma disciplina ou subdisciplina. Definem os termos 

usados para descrever e pensar sobre as tarefas. 

Modelos Um modelo é um conjunto de proposições ou declarações que expressam relações 

entre os constructos. Representam situações como problema e solução. Ele pode ser 

visto como uma descrição, ou seja, como uma representação de como as coisas são. 

Na Design Science a preocupação é a utilidade de modelos. 

Métodos Um método é um conjunto de etapas usado para realizar uma tarefa. Baseiam-se em 

um conjunto de constructos subjacentes (linguagem) e uma representação (modelo) 

em um espaço de solução. Os métodos podem ser ligados aos modelos, no quais as 

etapas do método podem utilizar partes do modelo como uma entrada que o compõe. 

Além disso, os métodos são, muitas vezes, utilizados para traduzir um modelo ou 

representação em um curso para resolução de um problema. Os métodos são criações 

típicas das pesquisas em Design Science. 

Instanciações Uma instanciação é a realização de um artefato em seu ambiente. Instanciações 

operacionalizam constructos, modelos e métodos. Demonstram a viabilidade e a 

eficácia dos modelos e métodos que elas contemplam. 

Fonte: March e Smith (1995, p. 257-258); Lacerda et al. (2013, p. 749). 

 

Sob a aplicabilidade desta visão nesta pesquisa, o quadro 8 – tipificação dessa 

pesquisa, relaciona os constructos teóricos enquanto área de conhecimento aos tipos de artefatos 

considerados pelo DSR, como segue: 

 

Quadro 8 – Tipificação dessa Pesquisa 
Tipos de Artefatos Desenvolvimento 

Constructos São as dimensões e os componentes identificados no capítulo 4 

Modelos Descrição das proposições entre os construtos conforme figura 17, constante no 

capítulo 4 

Métodos Instrumento de avaliação desenvolvido no capítulo 4 

Instanciações Verificação e aplicação do modelo e método. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Importa observar os passos do processo da DSR, descritos por Lacerda et al. (2013), 

os quais constam no quadro 9 – passos do processo em DSR:  
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Quadro 9 – Passos do processo em DSR 
Etapas Descrição 

Conscientização Trata-se da compreensão da problemática envolvida. Seu principal objetivo é a 

definição e a formalização do problema a ser solucionado. 

Sugestão Etapa que consiste em atividades visando desenvolver uma, ou mais, alternativas de 

artefato para a solução dos problemas. 

Desenvolvimento É o processo de construção em si do artefato, que pode ser tanto um produto quanto 

gerar conhecimento que seja aplicável e útil para a solução de problemas. 

Avaliação A avaliação testa os artefatos (constructos, modelos, métodos e instanciações) quanto 

à sua utilidade e/ou soluções que se propôs alcançar.  

Conclusão Consiste na formulação geral do processo e sua comunicação às comunidades 

acadêmicas e de profissionais. 

Fonte: Elaborado a partir de Manson (2006); Lacerda et al. (2013) 

 

Esses passos foram divididos em etapas de execução, conforme o desenho 

metodológico utilizado, o qual pode ser visualizado pela Figura 10 – Desenho Metodológico: 

 

Figura 10–Desenho Metodológico 

 
Fonte: Elaboração própria.  

Etapa 1 - Compreensão 
da Problemática

•Definição do Problema

•Estudos Anteriores e 
lacunas

•Definição dos Constuctos

Etapa 2 - Levantamento 
Teórico

•Administração Pública

•Formação de Políticas 
Públicas

•Coprodução do 
Conhecimento

•Gestão do conhecimento

Etapa 3 - Construção do 
Modelo

•Definição dos elementos 
necessários à coprodução do 
conhecimento na formulação 
de Políticas Públicas

•Estruturação das Dimensões e 
Componentes

•Desenvolvimento do 
Instrumento de Avaliação de 
cada dimensão e componente

•Proposição do Modelo 
Conceitual Avaliativo.

Etapa 4 - Verificação do 
Modelo

•Elaboração de instrumento 
qualitativo de verificação

•Verificação do Instrumento 
por especialistas da área

•Avaliação e Incorporação 
das contribuições dos 
especialistas

•Refinamento do Modelo

Etapa 5 - Aplicabilidade do 
Modelo

•Encaminhamento do 
questionário a gestores e 
conselheiros de políticas 
públicas

•Análise dos resultados

Etapa 6 - Considerações 
Finais

•Conclusões e Identificação 
de Oportunidades de 
pesquisas futuras.
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Etapa 1– Compreensão da Problemática: nesta etapa foi contextualizado o problema. 

Identificados estudos anteriores que evidenciaram os gaps de pesquisas, os quais foram trazidos 

na introdução e definidos o tema e os construtos que nortearam a presente pesquisa, quais sejam, 

a Administração Pública, as políticas públicas, coprodução e coprodução do conhecimento. 

Etapa 2 – Na Etapa-2 foi realizada a revisão de literatura bem como a fundamentação 

teórica que fundamentam a construção do modelo avaliativo proposto. O levantamento teórico 

partiu da base conceitual do modelo de Administração Pública desenvolvido por Denhardt e 

Denhardt (2007) e Denhardt e Catlaw (2017), o qual apresenta sete princípios conceituais que 

colocam o cidadão como centro das ações do governo. Tais princípios levaram a exploração do 

conceito de coprodução e coprodução do conhecimento, sendo esse o vértice dessa tese. As 

ações de coprodução do conhecimento promovidas pelo Estado resultam na formulação de 

políticas públicas participativas. Nesse sentido, o levantamento teórico buscou esses três 

fundamentos, quais sejam, fundamentos da Administração Pública democrática baseada no 

Novo Serviço Público, formulação das políticas públicas e coprodução e coprodução do 

conhecimento. 

Visando uma melhor compreensão da aplicabilidade do termo coprodução do 

conhecimento no campo da Administração Pública, em especial em políticas públicas, e para 

verificar os estudos existentes relacionados ao tema proposto realizou-se uma revisão 

integrativa de literatura. 

Doolen (2017) esclarece que uma revisão integrativa de literatura inclui estudos 

qualitativos e quantitativos que resumem um tópico de interesse. Porém, destaca que ainda é 

importante seguir procedimentos sistemáticos. De igual modo, Cuesta-Benjumea et al. (2016) 

destacam que este tipo de revisão inclui resultados de pesquisas qualitativas, quantitativas e 

métodos misto. Além de incluir diversas metodologias, a fim de resumir as publicações de 

pesquisas empíricas e teóricas, com o intuito de se ter uma abordagem mais abrangente da 

compreensão de um dado fenômeno.  

Utilizou-se como fonte de busca a base de dados SCOPUS. Esta base de dados foi 

escolhida porque consiste em um grande banco de dados de resumos e citações com revisão por 

pares de revistas científicas, abrangendo publicações de todo mundo e por apresentar uma visão 

interdisciplinar. Desse modo, ela oferece um panorama abrangente da produção de pesquisa na 

área que se propõe investigar (SCOPUS, 2019). 
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Para encontrar artigos que se referiam ao tema proposto, a busca foi realizada em duas 

etapas. A primeira com a temática de políticas públicas, cujas palavras chaves utilizadas foram 

policies; policy; public polyce e public polyce cycle. Num segundo momento a busca realizada 

teve como escopo a coprodução do conhecimento, sendo usada a palavra-chave, coproduction 

of knowledge. 

Como critérios de exclusão usados na pesquisa foram considerados apenas 

documentos em formato de artigo e com publicação nos últimos dez anos. Além disso, foram 

excluídos os artigos que pela leitura dos resumos não apresentaram pertinência com a temática 

proposta. Na sequência, foram definidos os artigos para leitura integral, totalizando em nove 

artigos relacionados às políticas públicas e dezesseis à coprodução do conhecimento. Tais 

artigos compuseram a referência para esta revisão integrativa de literatura, juntamente com 

outras fontes utilizadas, tais como teses, dissertações, livros e publicações técnicas. 

Os principais autores utilizados na fundamentação teórica são apresentados no quadro 

10 – principais autores utilizados na fundamentação teórica. 

 

Quadro 10 – Principais autores utilizados na fundamentação teórica. 

Constructos Principais Autores 

 

Administração Pública 

Denhardt e Denhardt (2007); Sidney (2007); Rocha (2009); 

Rocha (2011); Moretto Neto, Salm e Burigo (2014); Denhardt 

e Catlaw (2017); Santos e Bastos (2017); Buta, Teixeira e 

Schurgelies (2018); Andrade e Aragão Neto (2019) 

 

Políticas Públicas 

Sidney (2007); Jan e Wegrich (2007); Dias e Matos (2012); 

Wu et al. (2014); Hassel (2015); Pérez, Molina e Royo (2015); 

Espanha (2015); Chrispino (2016); Secchi (2016); Cámara de 

Diputados (2018); Estevão e Ferreira (2018); Capella (2018); 

Oliveira e Bittencourt (2018); Secchi, Coelho e Pires (2019) 

 

Coprodução e Coprodução 

do Conhecimento 

Ostrom (1996); Denhardt e Denhardt (2007); Salm e 

Menegasso (2009); Armitage et al. (2011); Verchuere, 

Brandsen e Pestoff (2012); Urquhart et al. (2014) Moretto 

Neto, Salm e Burigo (2014); Polk (2015); Schuttenberg e Guth 

(2015);Janus (2016); Pacheco (2016); Brandsen e Honingh 

(2015); Heaton e Britten (2016); Chaebo e Medeiros (2017); 

Janus (2017); Banco Mundial (2017); APO (2017)Djenontin 

e Meadow (2018); Wybornet al. (2019); Brugnach e Özerol 

(2019); Turnhoutet al.. (2020); Miller e Wyborn (2020); Carlo 

(2020); Coletti e Dotti (2020); Miller e Wyborn (2020);  

Fonte: Elaboração Própria. 
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Etapa 3 – A Etapa-3 destinou-se a construção conceitual do modelo avaliativo 

proposto. 

O modelo proposto partiu das relações conceituais entre a Administração Pública 

Democrática na visão do Novo Serviço Público (DENHARDT; DENHARDT, 2007); e da 

coprodução (OSTROM, 1996). Considerou-se ainda a abordagem argumentativa em análise de 

política pública (SECCHI, 2016), a qual também vai ao encontro da teoria do Novo Serviço 

Público (DENHARDT; DENHARDT, 2007; DENHARDT; CATLAW, 2017) e da coprodução 

(OSTROM, 1996). Essas abordagens foram inicialmente tratadas na etapa anterior, na definição 

da fundamentação teórica. 

As argumentações dos termos levaram a identificar, inicialmente, três dimensões para 

a coprodução do conhecimento na formulação de políticas públicas, sendo elas: governança 

democrática baseada no conhecimento, contexto da política pública: formação da política 

pública, e produção do conhecimento.  

Essas dimensões foram individualmente tratadas, sendo estabelecidos, para cada uma 

delas, três componentes, cujos fundamentos, além dos já apresentados na etapa 2, foram 

definidos conforme estudos de outros autores apresentados no capítulo 4. 

Na sequência, o modelo foi encaminhado à avalição de especialistas, cuja dinâmica 

está descrita na próxima etapa. 

Etapa 4 – Após a construção do modelo, ele foi submetido à verificação de 

especialistas quanto à sua coerência e aplicabilidade. Esta etapa consistiu, portanto, em obter 

opiniões de especialistas no assunto, as quais representam componente significativo do 

processo de sua construção. Para a verificação do modelo proposto realizou-se uma pesquisa 

qualitativa junto a três especialistas que atuam a mais de 10 (dez) anos na área temática, os 

quais analisaram as questões, sugerindo exclusões e adições de conteúdo. Por meio do 

instrumento de avaliação permitiu-se verificar a relevância, clareza e oportunidade de cada 

dimensão e componentes que integram o modelo. O instrumento utilizado nesta etapa consta 

no Apêndice-1. 

Tais considerações foram consideradas e incorporadas, resultando no refinamento do 

modelo apresentado, sendo todo processo explicado no capítulo 4. 

Etapa 5 – A aplicabilidade do modelo foi realizado por meio do questionário 

elaborado, como instrumento de avaliação da utilização da coprodução do conhecimento na 

formulação de políticas públicas. Essa etapa consistiu no encaminhado a gestores e conselheiros 
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de políticas públicas, por meio do Microsoft forms. Essa dinâmica e os resultados encontrados 

também estão expostos no capítulo 4. 

Etapa 6 – A última etapa é destinada às considerações finais e identificação de 

trabalhos futuros.  



91 

 

4 CONSTRUÇÃO CONCEITUAL DO MODELO PROPOSTO 

 

Este tópico destina-se a construção conceitual do modelo, bem como as considerações 

e contribuições trazidas pelos especialistas consultados para o aprimoramento da proposta 

apresentada. 

 

4.1 CONSTRUÇÃO CONCEITUAL DO MODELO 

 

Delinear as complexidades que envolvem os atores, tecnologias, práticas, entre outros 

elementos e recursos que envolvem a coprodução na formulação de políticas públicas não é 

tarefa fácil. Assim optou pela construção de um modelo em que possa ser visualizada a 

dinâmica da Administração Pública na utilização da coprodução de conhecimento entre os 

diversos atores que atuam em políticas públicas. 

O modelo proposto parte das relações conceituais entre a Administração Pública 

Democrática na visão do Novo Serviço Público (DENHARDT; DENHARDT, 2007); e da 

coprodução (OSTROM, 1996). Considera-se ainda a abordagem argumentativa em análise de 

política pública (SECCHI, 2016), a qual também vai ao encontro da teoria do Novo Serviço 

Público (DENHARDT; DENHARDT, 2007; DENHARDT; CATLAW, 2017) e da coprodução 

(OSTROM, 1996).  

Entretanto, primeiramente cabe pontuar o que se entende por coprodução do 

conhecimento para fins de sua aplicabilidade na formulação de políticas públicas. 

Miller e Wyborn (2020) ao analisarem os campos de aplicação da coprodução, quais 

sejam, administração pública, estudos de ciência e tecnologia e ciência da sustentabilidade, 

destacam que em nível teórico as diferenças conceituais são mais aparentes do que reais. Para 

os autores a coprodução não é somente um projeto de ciência, mas também um projeto político, 

onde os processos de coprodução e resultados da produção de conhecimento reconhecem que 

o conhecimento não tem sentido se não for usado para alterar comportamentos sociais e arranjos 

sociais para melhorar os resultados. Para os autores  

[...] a coprodução é um trabalho conjunto para moldar um mundo conjunto, 

cooperativamente e por meio de coerção e resistência. De fato, como forma de 

imaginar e agir no mundo, a coprodução pode ser quase um resultado inevitável da 

disseminação de sensibilidades construtivistas na pesquisa e na sociedade. (MILLER; 

WYBORN, 2020, p. 90).  

 

Nesse sentido a coprodução envolve múltiplos produtores e múltiplos produtos. 
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A cidadania democrática implica no envolvimento ativo do cidadão na política, ou 

seja, a capacidade que ele tem de influenciar o sistema político, numa visão ampla do interesse 

público. Palavras como altruísmo, justiça, participação, deliberação, cidadania mais ativa fazem 

parte desse movimento (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

Nesse sentido, Denhardt e Denhardt (2007), observam que os gestores públicos devem 

ver os cidadãos como cidadãos, compartilhando as responsabilidades, reduzindo o controle e 

confiando na eficácia da colaboração. Devem ainda, buscar uma maior capacidade de resposta 

(responsividade) e consequentemente garantir o aumento na confiança desses cidadãos. 

Para ajudar os cidadãos a articular e atender aos interesses comuns, Denhardt e 

Denhardt (2007) apontam para a importância dos gestores públicos usarem o que chamam de 

liderança compartilhada. De modo que se permita garantir que os pontos de vista dos cidadãos 

possam ser usados na construção das políticas públicas. Essa união entre Administração Pública 

e sociedade é o que conceitua a coprodução. 

O termo de coprodução foi originalmente desenvolvido para tratar das relações entre 

os prestadores dos serviços públicos e os cidadãos, mas, como visto, avançou para também 

descrever o seu envolvimento com os formuladores de políticas e praticantes de pesquisa 

aplicada (HEATON; BRITTEN, 2016). Para Polk (2015, p. 11) “o termo coprodução foi 

escolhido para enfatizar a responsabilidade conjunta dos atores envolvidos como fontes 

relevantes de conhecimento situado, científico e contextualizado na resolução de problemas”. 

O autor complementa que “a coprodução se refere à colaboração entre diferentes grupos de 

atores, como o envolvimento dos cidadãos na cocriação de soluções para problemas” sociais. 

(POLK, 2015, p. 111). 

Já o fator de sucesso da coprodução de conhecimento é a coordenação entre os 

formuladores de políticas conscientes da agenda e especialistas externos que proporcionam 

novas fontes de conhecimento para os problemas públicos a serem resolvidos. Isso porque, 

“enquanto os especialistas sabem como produzir novos conhecimentos, os formuladores de 

políticas conhecem a dinâmica da tomada de decisão. Se as agendas de pesquisa e políticas 

estiverem alinhadas, a coprodução pode ter resultados bem-sucedidos” (COLETTI; DOTTI, 

2020, p. 14). 

Os desafios da vida em sociedade motivam a abordagem dessa pesquisa em um 

ambiente que se possa “criar espaços onde diversos enquadramentos de problemas, valores, 

mandatos, prioridades e reinvindicações de conhecimento pudessem interagir para criar 
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conhecimentos e soluções inovadoras e eficazes que contribuíssem para a mudança social” 

(POLK, 2015, p. 112). 

Em que pese existirem estudos que avaliam os resultados da coprodução, a 

identificação da sua promoção nas fases iniciais de formulação de políticas públicas mostra-se 

como peça fundamental no mosaico dos fatores de sucesso e barreiras da coprodução, 

permitindo, dessa forma, o aprimoramento no processo de formulação de políticas públicas e a 

geração de valor à sociedade pelo conhecimento produzido. 

Heaton e Britten (2016), apresentaram um estudo de caso no qual se teve como 

objetivo melhorar a compreensão da natureza e do funcionamento dos mecanismos de 

colaboração mais estreita que foram associados a projetos de sucesso na área da saúde, 

examinando a relevância da teoria da coprodução. Pelos achados, na pesquisa, os autores 

sugerem que “o estilo de colaboração mais próxima que melhor permite o aproveitamento das 

oportunidades e superação de barreiras para alcançar a tradução do conhecimento pode ser 

interpretado como uma forma de coprodução de conhecimento” (HEATON, BRITTEN, 2016, 

p. 3).  

Um dos objetivos da abordagem da coprodução do conhecimento é operacionalizar a 

ideia de responsabilização dos múltiplos atores por meio da criação de espaços abertos, 

dinâmicos, reflexivos e compartilhados, onde a aprendizagem organizacional e as comunidades 

de práticas fazem a ponte entre o conhecimento técnico e a prática, na formulação e 

implementação da política pública. “Essas comunidades de coprodução requerem diferentes 

dimensões de participação ou modos de pertencimento que possibilitem seu funcionamento 

eficaz” (POLK, 2015, p. 112). 

A criação de comunidades de coprodução e o desenvolvimento de novas maneiras de 

trabalhar em conjunto pode gerar uma base ampla de conhecimento e experiência, 

proporcionando interação e criação de processos de aprendizagem, onde diferentes tipos de 

conhecimento empírico e experiencial podem ser aproveitados para a produção de 

conhecimento utilizável e acessível. “A integração do conhecimento ocorre pelo 

reconhecimento de diferentes afirmações de conhecimento e fontes de conhecimento para que 

possam ser incorporadas em um conjunto comum de informações e compreensão 

compartilhadas em uma comunidade de prática” (POLK, 2015, p. 120). 

Como apontam Heaton e Britten (2016, p. 9), “a teoria da coprodução fornece insights 

úteis sobre as qualidades do trabalho colaborativo que inspiram os mecanismos necessários para 

gerar conhecimento que é produzido na prática”. 
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Ao mesmo tempo, estudar as políticas públicas não se refere, tão somente, às questões 

que envolvem a sua formulação, mas também considerar a sua historicidade, o surgimento das 

ideias e dos atores envolvidos. Isso porque é da relação entre atores, como o Estados, classes 

sociais e sociedade civil que surgem os agentes capazes de definir a política, onde a participação 

entre os diversos atores envolvidos de forma dialógica é fundamental no processo de sua 

implementação (ESTEVÃO; FERREIRA, 2018). 

Os policy-makers deparam-se com problemas sociais complexos os quais exigem 

soluções complexas, como salientado por Ostrom em sua teoria seminal da coprodução, e 

também trazido por Miller e Wyborn (2020). “Idealmente, a análise prescritiva de política 

pública é uma tarefa que antecede a tomada de decisão. Ela serve para apontar uma 

recomendação de alternativa, solução, política pública para o enfrentamento de um problema 

público” (SECCHI, 2016, p. 30). As soluções para tais complexidades podem ser alcançadas 

por meio do processo colaborativo de produção do conhecimento, seja ele científico ou não, 

abordado como coprodução do conhecimento, em que se exige um equilíbrio entre as 

informações científicas, as necessidades e valores locais, bem como o conhecimento local na 

tomada de decisões (DJENONTIM;MEADOW, 2018), ou seja, nesse contexto, a formulação 

de políticas públicas tende a considerar os aspectos da ciência, política e sociedade para a 

solução dos problemas. 

Conhecer os problemas e possíveis soluções baseadas em evidências e conhecimento 

em rede contribui para o aprimoramento da formulação das políticas públicas, bem como 

possibilita evitar possíveis falhas em suas concepções e execuções. Assim a coprodução do 

conhecimento na formulação das políticas públicas pode permitir que as informações básicas, 

os objetivos, as referências em evidências e conhecimento em rede possam fundamentar sua 

implementação. 

Para o processo de análise da coprodução do conhecimento na formulação de políticas 

públicas verificou-se a importância de se considerar três dimensões essenciais que se inter-

relacionam gerando uma complexidade sistêmica, das quais, ainda, podem sofrer a interferência 

de outras variáveis, tanto endógenas quanto exógenas, que contribuem para o desenho final de 

uma política pública. Essas dimensões foram identificadas na literatura investigada e se 

constituem em: (i) Governança Democrática Baseada no Conhecimento; (ii) Contexto da 

Política: Formação da Política Pública, e (iii) Produção do Conhecimento. 
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Figura 11 – Dimensões da Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Essas dimensões são a seguir explicadas. 

 

a) Governança Democrática baseada no Conhecimento 

 

Acerca da administração pública democrática, destaca-se que o conceito do Novo 

Serviço Público é uma estrutura teórica que dá prioridade à democracia, cidadania e serviço no 

interesse público. Ele parte do pressuposto que os administradores públicos reconhecem que a 

cidadania engajada e esclarecida é fundamental para a governança democrática. Assim, 

buscam-se valores compartilhados e interesses comuns por meio de um amplo diálogo e 

engajamento dos cidadãos, no alcance de objetivos públicos. Nesse sentido, assume-se que a 

responsabilidade do governo é promover a cidadania (DENHARDT; DENHARDT, 2007). 

O Novo Serviço Público exige que repensemos os processos, estruturas e regras 

organizacionais para abrir acesso e participação àqueles a quem servimos em todas as 

fases do processo de governança. Não é um plano para que uma estrutura ou um 

objetivo quantificável seja alcançado. É um ideal, baseado nos valores imensuráveis, 

porém críticos, da democracia, cidadania e interesse público. (DENHARDT; 

DENHARDT, 2007, p. 187). 

 

O Novo Serviço Público é o movimento, chamado por Denhardt e Denhardt (2007), 

no qual os agentes públicos e os cidadãos estão envolvidos num processo de governança, onde 

estão trabalhando juntos para definir e resolver problemas comuns de maneira cooperativa e 

mutuamente benéfica. Há um compromisso com o serviço público e com a agregação de valor 

social. Para Denhardt e Denhardt (2007), o que há de mais valioso na Administração Pública é 

servir ao cidadão e promover bem comum. Assim, o que realmente importa é como o poder 

público contribui para uma vida melhor para todos. 

O Novo Serviço Público é um conjunto de ideias, capituladas por Denhardt e Denhardt 

(2007), sobre o papel da Administração Pública, as quais colocam como questões centrais do 

sistema de governança, o interesse público, a governança democrática e o engajamento cívico 
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da comunidade. Tais elementos buscam provocar mudanças positivas nas organizações e 

comunidades. Esses são, portanto, os seus pilares. 

 

Figura 12– Os pilares do Novo Serviço Público. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Do modelo de Administração Pública, trazido por Denhardt e Denhardt (2007) e 

Denhardt e Catalw (2017), conceituado como o Novo Serviço Público, pode-se extrair três 

conceitos, os quais passam a fundamentar parte da estrutura desta tese, sendo eles: (1) cidadania 

ativa e coprodução (governança democrática); (2) responsividade (capacidade de resposta ao 

interesse público); e (3) accountability (compromisso cívico renovado). Onde a cidadania ativa 

fortalece a moralidade democrática, a qual tem como elementos fundamentais a responsividade 

e a accountability.  

A partir desses conceitos iniciais, extraídos dos pilares trazidos por Denhardt e 

Denhardt (2007) para conceituar o modelo de Administração Pública chamado de Novo Serviço 

Público, e considerando o conhecimento gerado pelas informações públicas como bem público, 

estabelece-se, portanto, a primeira dimensão de análise a ser verificada, qual seja, a governança 

democrática baseada no conhecimento.  

Os sete princípios apresentados por Denhardt e Denhardt (2007) para fundamentar a 

sua teoria são aqui considerados para justificar os componentes de avaliação da dimensão 

proposta. Os princípios servir cidadãos e não consumidores, procure o interesse público, pensar 

estrategicamente, agir democraticamente, servir em vez de dirigir, estão relacionados ao 

pressuposto que a administração pública deve buscar o interesse púbico e o Estado de bem-

estar, caracterizam, portanto, a confiança e a legitimidade das ações de governo. Os princípios 

valorizar a cidadania sobre o empreendedorismo e accountability referem-se aos processos de 

coprodução, onde a cidadania ativa ganha valorização nas tomadas de decisões e tem como 

objetivo final da accountability garantir a responsividade do governo às preferências e 

necessidades dos cidadãos, também integrando o componente confiança e legitimidade. Há 

Novo Serviço 
Público

Interesse Público
Governança 
Democrática

Compromisso 
Cívico Renovado
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de se destacar que a relação de confiança e legitimidade entre governo e governados também 

foi objeto de reflexão trazido por Behe, Daniel e Yakoubian (UNDERSTANDING,2018) e 

Miller e Wyborn (2020). 

A composição do tripé conceitual considera também as ponderações trazidas por 

Turnhout et al. (2020,) ao observarem a necessidade de se fazer uma reflexão acerca das 

dimensões da coprodução, quais sejam, política e poder, tendo em vista que elas são por vezes 

esquecidas nos estudos investigadas pelos autores. Como destacado por Turnhout et al. (2020, 

p.17) “esses processos na prática acabam reforçando e fortalecendo os modos tradicionais de 

produção e disseminação do conhecimento, nos quais os cientistas e outros atores são colocados 

como detentores do conhecimento, de valores ou perspectivas e como co-criadores de 

soluções”. 

Turnhout et al. (2020) destacam que o foco no poder e na política em estudos de 

coprodução tende a estar menos presente, uma vez que a lógica utilizada considera a 

coprodução como um meio pelo qual o conhecimento científico é utilizado para resolver 

problemas científicos. Nesse sentido, corre-se o risco de não abordar questão-chave da 

representação, como, participantes, valores, perspectivas, interesses e deliberação. 

Importa observar que nessa visão dos autores a ideia de trazer o poder para o debate 

considera que todas as partes interessadas têm o poder de gerar algo novo e se conectar com 

algo maior, gerado pelo todo. Sob tal visão há um enfraquecimento da ciência, dando-se lugar 

a “uma renegociação dos papeis de responsabilidade dos participantes e a redefinição dos 

objetivos e prioridade do projeto para refletir os da comunidade e capacitar as vozes tradicionais 

marginalizadas na decisão” (TURNHOUT et al., 2020, p. 17), trazendo equidade a todos os 

participantes do processo. 

Assim como Turnhout et al. (2020) destacaram a questão da política e do poder, 

Schuttenberg e Guth (2015) ao apresentaram um estudo da compreensão da coprodução do 

conhecimento e das capacidades coprodutivas também trouxeram a questão do poder e do 

empoderamento das partes interessadas como vértice do processo coprodutivo. Para esses 

autores as interações das partes interessadas facilitam uma mudança nas perspectivas de um 

problema para um enquadramento holístico e coletivo. Tais interações são elementos centrais 

para a coprodução do conhecimento, em que usá-las como mecanismo primário para a criação 

de conhecimento envolve questões relacionadas ao poder, tais como: “quais partes interessadas 

são representadas; como a capacidade das partes interessadas varia em termos de tempo, 

informação, recursos e conexões sociais e como as vozes das partes interessadas são apoiadas 
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ou suprimidas por leis e normas institucionais no contexto social mais amplo” 

(SCHUTTENBERG e GUTH, 2015, p. 2). 

Essas questões trazidas por Schuttenberg e Guth (2015) são tratadas de certa forma 

pelas autoras Behe, Daniel e Yakoubian (UNDERSTANDING,2018) como um dos elementos 

identificados na composição de um sistema de coprodução do conhecimento, qual seja a 

equidade. Ainda segundo, Schuttenberg e Guth (2015) o processo de coprodução do 

conhecimento deve permitir uma cooperação tangível em pé de igualdade, ainda que existam 

desequilíbrios de poder no contexto social mais amplo é necessário permitir voz a todas as 

partes interessadas para que a confiança, a criatividade e o entendimento compartilhado possam 

se desenvolver.  

A questão do poder tratada pela coprodução permite considerar o potencial dos 

processos para desafiar ou redistribuir a dinâmica de poder nas relações aqui verificadas, entre 

o Estado e os cidadãos. Assim os arranjos institucionais das relações entre Estado e sociedade 

moldam a natureza e a função da coprodução. Isso requer, capacitar os cidadãos, sinergia de 

compromisso entre os participantes e com o processo, incentivar os funcionários públicos e 

cidadãos a participarem do processo, mecanismos de governança que permitam monitorar o 

cumprimento e responsabilidades e governança flexível que possa permitir a experimentação e 

eventuais fracassos (WYBORN et al., 2019). 

De igual modo, Brugnach e Özerol (2019) ao analisarem estudos acerca da gestão e 

governança da água, observam que buscar soluções junto às partes interessadas se tornou uma 

prática comum, ou pelo menos um ideal comum, refletindo em um número crescente de 

políticas públicas que trazem atores acadêmicos e não acadêmicos, como usuários, burocratas, 

ativistas, jornalistas, cientistas, consultores, empresas, entre outros, em seu design, 

implementação e prática. Argumentam que nessa perspectiva, a ciência e o conhecimento 

disciplinar são considerados insuficientes para capturar a natureza complexa e interdependente 

dos problemas, no caso, relacionados à água. O que se estende a formação de políticas públicas 

demandadas. 

A associação da coprodução com o conhecimento também é abordada por Turnhout et 

al. (2020, p. 17) ao analisarem estudos, dos quais concluíram que, “existe a expectativa de que 

a coprodução resulte em conhecimento acionável que pode catalisar uma transformação mais 

ampla da governança e dos processos de produção de conhecimento”. A questão trazida pelos 

autores é se “essa expectativa está sendo atendida”. Nesse sentido, defendem que “os processos 
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de coprodução podem ser organizados como parte de uma agenda política mais ampla” 

(TURNHOUT et al., 2020, p. 17). 

Na mesma linha é o raciocínio trazido por Brugnach e Özerol (2019), os quais inferem 

que a coprodução do conhecimento melhora a interação ciência-política, levando as formas 

mais democráticas de produção de conhecimento e governança de recursos. Mas, por outro 

lado, também questionam se isso realmente ocorre. E novamente a questão do poder deve ser 

observada.  

Estevão e Ferreira (2018, p. 172) destacam que as políticas públicas são “instrumentos 

para efetivar os direitos do cidadão, intermediando o pacto entre o Estado e a sociedade”. No 

entanto, a certeza de que os direitos socais sejam efetivados depende da maior ou menor 

representatividade, ou seja, o poder que cada segmento representado possui no processo 

decisório da política.  

Nesse sentido, Estevão e Ferreira (2018) ressaltam que desde a elaboração da política 

pública até sua operacionalização há conflitos e necessidades que precisam ser harmonizadas, 

resultando em uma dinâmica de jogo de forças que se dá no âmbito das relações de poder, entre 

grupos políticos, econômicos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil. 

Percebe-se, nesse sentido que a participação ativa e democrática defendida por 

Denhardt e Denhardt (2007) e Denhardt e Catlaw (2017) vai ao encontro da argumentação 

trazida por Turnhout et al. (2020), Brugnach e Özerol (2019), Schuttenberg e Guth (2015) e 

Estevão e Ferreira (2018), ressaltando-se a necessidade da aproximação da sociedade civil, 

comunidades epistêmicas e governo na formação de políticas públicas e possível transformação 

da sociedade, por meio do conceito seminal de Ostrom (1996) da coprodução, trazendo o poder 

e a equidade das relações como ponto central a ser considerado. 

Com isso, a dimensão da governança democrática baseada no conhecimento, apresenta 

sob esses fundamentos mais um componente, qual seja, poder e equidade. 

O conceito do Novo Serviço Público destaca, ainda, a necessidade da valorização das 

pessoas no ambiente institucional, em que devem ser consideradas a liderança, cultura e 

estrutura organizacional, esses elementos devem estar aptos a promover um ambiente favorável 

à coprodução do conhecimento. 

Assim como Denhardt e Denhardt (2007), Wyborn et al. (2019) também ressaltam a 

importância do apoio institucional aos processos de coprodução, por meio de estudos que 

destacam como os arranjos institucionais apoiam a colaboração efetiva entre o Estado e os 

cidadãos. Para os autores esse é um dos fatores que permitem a tomada de decisão colaborativa. 
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Além disso, a criação de conhecimento utilizável ou acionável, segundo Wyborn et al. 

(2019), requer atenção ao design, estrutura, organização e dinâmica dos processos de 

coprodução, onde coloca-se a atenção nos sistemas de conhecimento, os quais são definidos 

como conjuntos de arranjos sociais e institucionais para produzir, comunicar e aplicar 

conhecimento. 

A perspectiva organizacional, também é trazida por WU et al. (2014, p. 25) no 

processo de formulação de políticas públicas, a qual “exige que os gestores públicos pensem 

além de suas funções gerenciais em suas próprias organizações, focando nos desafios e nas 

oportunidades trazidas pelo contexto institucional mais abrangente do desenvolvimento de 

políticas”. 

Nesse sentido, considerando que a perspectiva institucional, com o olhar no apoio 

institucional e na liderança foram defendidos por Denhardt e Denhardt (2007), Wu et al. (2014), 

Miller e Wyborn (2020) e Djenontin e Meadow (2018), constitui-se o terceiro componente a 

ser verificado. Para a verificação desse componente buscou-se fundamento nos modelos de 

maturidade de gestão do conhecimento. 

Os modelos de maturidade consistem em utilizar-se de boas práticas para identificar, 

avaliar e gerenciar processos. É através deles que as organizações podem identificar o seu 

desempenho atual e determinar as ações necessárias para atingir aos seus objetivos e obter 

melhorias contínuas (BETANCUR; LOCHMULLER, 2013). 

Destaca-se que a revisão narrativa e conceitual dos modelos de mensuração ou 

gerenciamento do conhecimento partiu de dois estudos prévios, um realizado por Arias-Pérez, 

Tavera-Mesías e Castaño-Serna (2016) e outro por Kraemer et al. (2017). Este último estudo 

realizou uma busca sistemática de literatura acerca da temática maturidade em gestão do 

conhecimento. Arias-Pérez, Tavera-Mesías e Castaño-Serna (2016) apresentaram um quadro 

resumo dos modelos por eles identificados na literatura. 

Os modelos apresentam similaridade ao trabalharem com dimensões de análise, as 

quais são divididas em elementos facilitadores para a promoção da gestão do conhecimento 

organizacional. Verificam-se que as dimensões referem-se ao processo de gestão do 

conhecimento, sendo considerado, a identificação, aquisição, criação, 

armazenagem/codificação, compartilhamento/transferência, proteção, avaliação, aplicação e 

monitoramento (FONSECA, 2006; HSIEH; LIN; LIN, 2009; APO, 2009; HELOU, 2015; 

JANUS, 2016; ARÍAS-PÉREZ; TAVERA-MESÍAS; CASTAÑO-SERNA, 2016). 
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Como facilitadores ou aceleradores da gestão do conhecimento, os modelos utilizam a 

dimensões cultura, tecnologia, pessoas, aprendizagem e inovação, arcabouço legal, 

infraestrutura, governança, financiamento e parcerias, e liderança (FONSECA, 2006; HSIEH; 

LIN; LIN, 2009; APO, 2009; ANAND et al. 2015; HELOU, 2015; OLOGBO; NOR, 2015; 

JANUS, 2016). 

É possível extrair dessas dimensões aspectos relacionados ao apoio institucional para 

a promoção da coprodução do conhecimento, dentre as quais se utilizarão a liderança e a cultura 

organizacional. O componente de análise aqui proposto, parte da estrutura de gestão do 

conhecimento desses modelos verificados. Contudo, utiliza-se para compor a base avaliativa da 

governança democrática baseada no conhecimento a liderança e cultura, alinhando, dessa 

forma, o modelo aos princípios apresentados por Denhardt e Denhardt (2007). 

A liderança é um dos principais fatores para se impulsionar a motivação dos 

colaboradores e alcançar com sucesso o compartilhamento do conhecimento. No entanto, na 

Administração Pública, mudanças constantes de liderança tornam-se um desafio para a retenção 

de conhecimento tácito. Se o conhecimento dos indivíduos não tiver sido codificado e 

internalizado, traduzido em conhecimento organizacional, a Administração Pública pode perder 

esses ativos de conhecimento (APO, 2017). 

As constantes mudanças de lideranças também podem afetar a continuidade das 

iniciativas em gestão do conhecimento. Isso porque à medida que ocorre a rotatividade de 

lideranças na Administração Pública, se a gestão do conhecimento não estiver solidificada na 

organização, pode-se perder conhecimento, ou seja, os projetos de conhecimento podem ser 

descontinuados. Projetos de conhecimento que impactarem positivamente no desempenho e 

resultados da Administração Pública tendem a continuarem, independentemente de mudança 

na liderança (APO, 2017). 

Por outro lado, a renovação de lideranças permite a infusão de novos conhecimentos e 

oferece novas oportunidades de aprendizado e crescimento. A liderança deve garantir a criação, 

compartilhamento e aplicação de conhecimento baseado em evidências e de alta qualidade, 

tendo-se o conhecimento como o principal ativo da organização (APO, 2017). 

A cultura organizacional foi apontada como fator de sucesso à gestão do conhecimento 

nos modelos propostos por Fonseca (2006), Hsieh, Lin e Lin (2009), Anand et al. (2015), Helou 

(2015) e Janus (2016). Trata-se do ambiente organizacional, no qual se tem a gestão do 

conhecimento enraizada na dinâmica do desenvolvimento das atividades e incorporada aos 

objetivos e estratégias de negócio. 
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Assim estabelecer uma cultura significa que os processos da gestão do conhecimento 

devem se tornar o comportamento padrão da organização, de modo que o tempo gasto nesses 

processos seja parte integrante do trabalho de todos e valorizado pela organização. É necessário 

que a administração perceba que os funcionários precisam ter tempo para buscar, refletir e 

compartilhar o conhecimento (JANUS, 2016). 

Pelos fundamentos expostos, o último componente da dimensão da governança 

democrática baseada no conhecimento, refere-se, portanto, ao apoio institucional: liderança 

e cultura organizacional (DENHARDT e DENHARDT, 2007; MILLER e WYBORN, 2020; 

DJENONTIN e MEADOW, 2018). 

Extrai-se, portanto, desse contexto os componentes que visam integrar a dimensão da 

governança baseada no conhecimento, sendo eles, (i) poder e equidade; (ii) confiança e 

legitimidade; e (iii) apoio institucional: liderança e cultura organizacional. 

 

Figura 13 – Dimensão – Governança Democrática baseada no Conhecimento. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A próxima dimensão a ser considerada é o contexto da política: formação das políticas 

públicas. 
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b) Contexto da Política: Formação das Políticas Públicas 

 

Assim como Turnhout et al. (2020) defendem a necessidade do empoderamento dos 

participantes mais vulneráveis ao processo de coprodução, a política também deve ser associada 

ao contexto pelo qual está inserida, considerando-se não só o conhecimento científico como 

também outros decorrentes das comunidades de práticas. Os autores ainda sugerem, que ao 

invés de entender a coprodução como uma produção de conhecimento e uma prática política, 

as quais estão inevitavelmente arraigadas de relações de poder desiguais, e ao mesmo tempo 

pouco gerenciáveis, é preciso permitir o pluralismo, criar espaço para as diferenças e 

contestações de interesses, pontos de vista e reinvindicações de conhecimento. 

Nesse mesmo sentido, apontam Brugnach e Özerol (2019, p. 2) que “o conteúdo do 

conhecimento é inseparável do contexto e das formas de produção. Além do ideal de 

neutralidade e universalidade, o conhecimento científico, e o conhecimento técnico em 

particular, estão enredados com a política e o poder”. Os autores ainda destacam que o 

conhecimento só pode ser desenvolvido e se tornar acionável, por meio de contatos diretos com 

aqueles que estão diretamente envolvidos no problema. 

Dessa forma o contexto da política, tido como uma das vertentes nos estudos da 

coprodução do conhecimento (TURNHOUT et al., 2020), integra a base conceitual dos 

elementos necessários à coprodução na formulação de políticas públicas. Acrescenta-se a essa 

composição Calmon e Costa (2013, p.111) para os quais a formulação, implementação e 

avaliação de políticas públicas “não podem ser compreendidas de forma dissociada do seu 

contexto estratégico e institucional”. 

Vaquero (2007) destaca que a formação e implementação de políticas públicas contêm 

ações de indivíduos ou grupos, sejam públicos ou privados, que buscam a um objetivo 

previamente definido. Desse modo, ela deve ser considerada como um processo de interação 

entre o estabelecimento de metas e das ações para alcançá-las, que ocorre entre as declarações 

formais da política e o seu resultado final. O autor observa que nesse momento a política pública 

pode ser influenciada por diversas variáveis independentes, as quais identificou como atores e 

fatores, que podem apoiar, alterar ou prejudicar o objetivo inicialmente pretendido. Dentre as 

variáveis relacionadas ao fracasso da política pública, destaca o processo de comunicação, as 

capacidades e as atitudes. Essas barreiras podem ser minimizadas com o estímulo da cocriação 

por meio da coprodução do conhecimento. 
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Evidente que em se tratando de sua formulação o contexto da política deve ser 

considerado.  

A ideia de contexto é central aos estudos de agenda, que só podem ser adequadamente 

realizados em conexão com as dinâmicas mais amplas da sociedade, da política e da 

economia. Percepções sobre os problemas, sua urgência, abrangência e consequências 

mudam ao longo do tempo. Investigar agenda é compreendê-la nessa dimensão 

contextual, dinâmica, envolvendo diferentes instituições, elementos do sistema 

político e valores sociais que a envolvem. (CAPELLA, 2018, p. 32) 

 

Há dois enfoques a serem considerados na formulação e implantação da política 

pública, sendo eles, o top-down e o bottom-up. “Tanto os especialistas do enfoque top-down, 

como os do bottom-up coincidem acerca da complexidade do processo de implementação e a 

presença de um bom número de variáveis ou fatores que estão envolvidos e não somente os 

fatores burocráticos” (VAQUERO, 2007, p. 144). 

O enfoque top-down parte de um documento formalmente constituído que supõe a 

existência de objetivos claros e consistentes, os quais devem ser alcançados e que são, de certo 

modo, controlados hierarquicamente. O enfoque bottom-up considera o nível mais baixo do 

processo de formulação e implementação da política, fortalecendo a compreensão da 

organização como um elemento essencial. Se dá de baixo para cima, em que se analisa a 

capacidade de cada nível para intervir no comportamento da política, bem como, os recursos 

necessários para atingir aos objetivos (VAQUERO, 2007). 

Pelo enfoque bottom-up há interação de uma multiplicidade de atores públicos e 

privados, onde nenhum se sobressai ao outro, de modo que se encarrega de ações estratégicas 

dos atores através do tempo, com ênfase ao processo de aprendizagem da política pública ou 

policy learning (VAQUERO, 2007). 

Ocorre que por vezes as decisões são em nível top-down sem que de fato os decisores 

políticos conheçam as necessidades das comunidades assistidas. Razão pela qual a interação 

entre Estado e sociedade mostra-se fundamental na coprodução do conhecimento. Entretanto, 

esse movimento top-down tem dado espaço ao processo de políticas públicas mais 

participativos, conforme destacam Wu et al. (2014, p. 18): 

[...] o surgimento de práticas governamentais colaborativas ou de rede desenvolvidas 

a partir de processos participativos e consultivos em muitos países, especialmente na 

Europa e América Latina, ampliou a área de influência para os gestores públicos. A 

autoridade da governança não é mais apenas de cima para baixo, mas muitas vezes 

incorpora processos de baixo para cima (geralmente em paralelo), em que eles 

desempenham um papel maior e mais continuado. 
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Ainda acerca da participação dos atores na formulação da política pública Secchi 

(2016) aponta que há duas abordagens na análise de políticas públicas, quais sejam, a 

racionalista e a argumentativa. “A abordagem racionalista baseia-se em geração estruturada de 

alternativas (criatividade estruturada), com projeções políticas e econômicas densas. A escolha 

da alternativa de policy mais adequada é baseada em evidências” (SECCHI, 2016, p. 60-61). 

Esta abordagem é mais positivista quanto à realidade objetiva, em termos de diagnóstico e 

prognóstico, sendo fundamentada com base em evidências empíricas.  

Já a abordagem argumentativa, “baseia-se na participação de atores envolvidos na 

política pública, com essa abordagem de análise, a realidade é apreendida por meio do diálogo 

e da argumentação entre os atores envolvidos”. Por essa abordagem há uma “construção 

coletiva das soluções para os problemas públicos”, sendo, portanto, mais construtivista, onde 

“a realidade é socialmente construída por meio do confronto de razões e argumentos”. 

(SECCHI, 2016, p. 61).  

Fato é que a formulação de políticas públicas se caracteriza por vezes pela 

racionalidade limitada que deriva de diferentes interpretações feitas pelos atores no 

desdobramento do problema público, pela insuficiência do governo como o único ator de sua 

resolução e contingências estruturais das organizações. Por outro lado, o desenho da política e 

sua implementação nem sempre seguem um processo racional compreensível, mas que se 

embasa em processos menos empíricos em comparações sucessivas limitadas ou puramente 

incrementais (ESPANHA, 2015). 

Nesse sentido, destaca-se que “as análises racionalista e argumentativa usam 

ferramentas e métodos diversas, mas ambas confluem para um mesmo propósito: estruturar 

uma recomendação da política pública” (SECCHI, 2016, p. 65). 

Contudo, assim como também ressalta Secchi (2016) nada impede que as duas 

abordagens, quais sejam, a racionalista e a argumentativa, sejam utilizadas simultaneamente 

para a formulação de uma política pública. Para o autor, “quanto maior o uso de ferramentas 

analíticas, maiores são as chances de o trabalho resultar mais profundo e sofisticado” (SECCHI, 

2016, p. 61).  

Desse modo, a enfoque bottom-up e a análise argumentativa por se basearem na 

participação de atores envolvidos na política pública, por meio do diálogo e da argumentação 

encontram amparo nos pilares do Novo Serviço Público e consequentemente da administração 

pública democrática. 
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A perspectiva da política, na coprodução, também é trazida por Wu et al.. (2014, p.26), 

os quais retratam que “identificar os principais atores e compreender suas ideologias e 

interesses essenciais, bem como as relações entre eles, são traços fundamentais de gestores 

públicos de sucesso”. Como apontam Estevão e Ferreira (2018, p. 173) “os atores locais são 

importante no processo de elaboração e operacionalização das políticas públicas para que não 

sejam executadas apenas em função do interesse de grupos dominantes”. 

Entender a relação de poder pode possibilitar uma melhora no processo de formulação 

de políticas. Isto é possível por meio da análise de política, pois ela permite 

compreender melhor o comportamento dos atores sociais e o porquê e para quem 

determinada política foi elaborada. Para isto, o analista precisa levantar informações 

sobre o funcionamento da estrutura administrativa do Estado, sobre o processo de 

decisão, bem como a respeito das relações entre Estado e Sociedade. (ESTEVÃO; 

FERREIRA, 2018, p. 184). 

 

O trabalho de análise da política se divide em duas etapas, a análise do problema 

(problem analysis) e análise da solução (solution analysis) (SECCHI, 2016). Tal visão vai ao 

encontro da abordagem de Capella (2018) quanto à formulação de políticas públicas, uma vez 

que envolve duas fases, a definição da agenda, onde há o direcionamento da atenção aos 

problemas, e a definição de alternativas, onde o desenho da política é formulado. Essa 

perspectiva também não foge do modelo heurístico do ciclo de políticas públicas apresentados 

por diversos atores, conforme retratado no capítulo 2.  

Entretanto, cabe destacar o que observa Vaquero (2007) ao considerar que devido à 

multiplicidade de fatores que se inter-relacionam no processo de formulação da política pública 

é difícil elaborar um enfoque que contemple a todos esses fatores e que ainda sejam aplicáveis 

em diferentes contextos. De modo que, segundo o autor, nenhum modelo captura todas as 

complexidades do processo de formulação e implementação das políticas públicas. 

Embora se observe na literatura a existência do ciclo das políticas públicas com 

diversas fases, a formulação tem como norte, em todos eles, a identificação de problemas 

públicos, a definição de prioridades (agenda) e a busca por alternativas para solucionar o 

problema definido como prioridade. Wu et al. (2014, p. 21) apontam que nessa visão: 

[...] as atividades das políticas não ocorrem em ‘estágios’, com uma progressão linear 

de um para o outro. Ao contrário, são conjuntos de atividades discretas, embora inter-

relacionadas, em que os gestores públicos podem se envolver para alcançar os 

objetivos das políticas da sua sociedade e do seu governo.  

 

Tal concepção vai ao encontro do que retrata Capella (2018), razão pela qual adota-se 

como fundamento para integrar a dimensão “política” no contexto da coprodução do 
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conhecimento, os componentes (i) definição da agenda: identificação e definição do problema; 

(ii) identificação das alternativas: soluções potenciais; e (iii) desenho da política pública. 

Definição da agenda: identificação e definição do problema: a formação da agenda 

consiste em analisar quais problemas são considerados mais relevantes, ponto fundamental para 

compreender a ação ou inação do governo. “A definição de problemas constitui-se, portanto, 

em um dos elementos mais fundamentais para explicar a formação da agenda governamental”, 

onde “toda a produção de políticas públicas, está relacionada com a definição de problemas e 

essa, por sua vez, origina-se na percepção dos atores sobre problemas públicos e nos interesses 

em jogo”. (CAPELLA, 2018, p. 14/19) 

Identificação das alternativas: soluções potenciais: formular o conjunto de 

alternativas envolve identificar de forma ampla as abordagens para um problema, elaborar e 

definir as ferramentas políticas que constituem cada uma dessas abordagens, redigir a 

linguagem legislativa ou regulamentar e definir quem ou a que se aplicará a política pública e 

sua entrada em vigor (SIDNEY, 2007).  

A coprodução do conhecimento na formulação de políticas públicas legitima as 

alternativas e potencias soluções que ainda serão implementadas, uma vez que a estruturação 

da recomendação da política pública é realizada pelos atores interessados. Desse modo a partir 

da abordagem argumentativa de análise de política pública tem-se a formação de uma base de 

conhecimento que irá subsidiar a recomendação da política a ser implementada. 

Desenho da política pública:  como ressalta Sidney (2007) toda política pública 

contém um desenho a ser identificado e analisado, caracterizando a política como estruturas 

institucionais cujos elementos podem ser identificados, tais como, os objetivos, público-alvo, 

formas de implementação, regras e justificativas. “Os desenhos de políticas influenciam não 

apenas a implementação de políticas, mas também a mobilização política e a natureza da 

democracia” (SIDNEY, 2007, p. 83). 
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Figura 14 – Dimensão – Contexto da Política: Formação da Política Pública. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A próxima dimensão analisada e a produção do conhecimento. 

 

c) Produção do Conhecimento 

 

Além dessas dimensões e componentes da coprodução do conhecimento já 

identificados, os autores Schuttenberg e Guth (2015) trazem o tema da transformação ou 

integração de diversos sistemas de conhecimento. Em tal contexto, os autores defendem que a 

coprodução precisa permitir uma transformação no pensamento, de tal modo que possibilite aos 

stakeholders adotarem ideias além de suas próprias disciplinas e culturas, resultando na 

condução de novas soluções criativas.  

Seguindo a conceituação da APO (2017) a produtividade do conhecimento é um 

conceito indescritível. Esta Associação aponta que “estudiosos analisam a produtividade do 

conhecimento como uma conversão do conhecimento em valores”. Isso se dá considerando-a 

como uma maneira que indivíduos, equipes e organização alcançam melhorias, exploração e 

inovação baseadas no conhecimento. Assim, “a produtividade do conhecimento é sobre 

conseguir que as pessoas interajam de maneira eficaz” (APO, 2017). 

Segundo a APO (2017) o resultado de equipes e comunidade colaborativas eficazes 

pode levar a culturas com uma ecologia de conhecimento com base na colaboração efetiva e 

nas principais parcerias. E para ter essa cultura no setor público, apontam a necessidade da 
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transferência de conhecimento entre as partes interessadas, o que requer estratégias e metas 

claras de gestão do conhecimento. Isso pode criar novos conhecimento e levar a inovação. 

O conhecimento é um bem social e deve ser compartilhado sempre que possível. É 

essencial que as organizações públicas estimulem a inclusão de todos os interessados e o desejo 

de que os cidadãos participem e contribuam (APO, 2017) 

A APO (2017) defende que é preciso criar e fomentar uma cultura que se concentre 

nas partes interessadas, disponibilidade de recursos e manutenção de diálogos formais e 

informais, com o intuito de coletar conhecimentos internamente e com a colaboração de 

especialistas de fora do governo (como líderes comunitários, academia e outros). Mudando, 

desse modo, de uma abordagem de “governo decide tudo” para “tomada de decisão 

participativa”, ou como na visão de Denhardt e Denhardt (2007) de liderança compartilhada. 

É importante realizar consultas contínuas com a sociedade durante cada estágio do 

processo de desenvolvimento de políticas públicas e garantir que os participantes com quem 

consultam sejam representativos dos grupos de partes interessadas, devendo ser considerados 

também os grupos desfavorecidos e as razões de participação de cada indivíduo. Mecanismos 

consultivos podem equalizar o poder das partes interessadas em relação aos processos políticos 

(APO, 2017). 

Como já retratado no capítulo 2, dessa tese, seguindo a APO (2017) o impacto da 

produtividade do conhecimento nas funções da administração pública, em especial nas políticas 

públicas, pode ser observado na (i) formulação de políticas (ex-ante): o aumento da 

produtividade do conhecimento aumenta a probabilidade de que políticas de alto impacto sejam 

emitidas em tempo hábil; (ii) definição da agenda: identificar corretamente os problemas 

públicos para ter um alto impacto no desenvolvimento requer que os formuladores de políticas 

conheçam as lacunas nas políticas atuais e nas necessidades de desenvolvimento; (iii) 

formulação de políticas: os formuladores de políticas precisam considerar às políticas existentes 

para facilitar o desenvolvimento nacional. O uso de dados concretos, técnicas de análise, e 

conhecimentos transversais adquiridos a partir de consultas com partes interessadas 

relacionadas, devem ser utilizados nesta fase; (iv) implementação: os fatores críticos de sucesso 

da política dependem de uma comunicação clara e capacitação das agências de implementação; 

(v) avaliação: na avalição da eficácia, do impacto e da sustentabilidade da política é preciso 

considerar às perspectivas dos stakeholders. 

Os autores defendem que a produtividade, a qualidade e o conhecimento devem 

coexistir para que haja melhor desempenho da organização, com isso apontam alguns 
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benefícios que podem ocorrer, sendo eles: evita repetir os mesmos erros; evita reinvenções 

desnecessárias; manter e transferir conhecimento crítico, capturar novos conhecimentos, 

reduzir o tempo gasto na produção de produtos ou serviços, e cria conhecimento avançado e 

inovador (APO, 2017). 

A produtividade do conhecimento além de otimizar a utilização dos diversos tipos de 

recursos disponíveis pode minimizar as lacunas de conhecimento, permitindo a entrega de 

produtos e serviços com maior valor e qualidade, em menor tempo, o que contribui 

significativamente para a maximização de valor para os cidadãos, por meio da melhoria do ciclo 

e impacto da política pública e inovação do setor público (APO, 2017). 

Nesse sentido, mostra-se relevante avaliar se a Administração Pública fomenta a 

participação social no desenvolvimento de suas atividades, e em especialmente, aqui tratado, 

na formulação das políticas públicas. Para tal avaliação utilizar-se-á as dimensões propostas 

pela APO (2017) as quais buscam evidenciar os resultados da produtividade do conhecimento. 

Os componentes da dimensão da produção do conhecimento são, portanto: (i) 

conhecimento individual; (ii) conhecimento de equipe; (iii) conhecimento organizacional; (iv) 

conhecimento social; (v) produtividade; (vi) qualidade; (vii) valor para os cidadãos; e (viii) 

crescimento institucional (APO, 2017). 

 

Figura 15– Dimensões da Produção do Conhecimento. 

 
Fonte: Elaborado a partir de APO (2017). 
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aumentados em razão do aprendizado e da inovação que surgem com os processos de 

Produtividade 
do 

Conhecimento

Produtividade 
do 

Conhecimento

Conhecim
ento 

Individual

Conhecim
ento 

Individual

Conhecim
ento da 
Equipe

Conhecim
ento da 
Equipe

Conhecim
ento 

Organizac
ional

Conhecim
ento 

Organizac
ional

Conhecim
ento 

Social

Conhecim
ento 

Social

Produtivid
ade do 

Conhecim
ento

Produtivid
ade do 

Conhecim
ento

QualidadeQualidade

Valor 
para o 

Cidadão

Valor 
para o 

Cidadão



111 

 

conhecimento. O conhecimento individual contribui para o conhecimento em equipe, 

organizacional e social, o que resulta em melhor desempenho e maior produtividade (APO, 

2017). 

Conhecimento da Equipe: O conhecimento da equipe está relacionado ao 

conhecimento das pessoas que a compõem. Promover o aprendizado e o compartilhamento de 

conhecimento em equipe melhora a capacidade da equipe e permite que novos conhecimentos 

sejam criados (APO, 2017). 

Conhecimento Organizacional: O conhecimento organizacional está relacionado em 

como a organização concentra seus esforços para melhorar os processos e sistemas internos, 

bem como, aprimorar as competências e incentivar ações inovadoras, com objetivo de se ter 

mais eficácia organizacional. As organizações do setor público, devem considerar as 

capacidades intelectuais individuais, de equipe e de partes interessadas (APO, 2017). 

Conhecimento Social: O conhecimento social refere-se ao conhecimento coletivo de 

partes interessadas (stakeholders) que contribuam para o crescimento inclusivo e sustentável. 

(APO, 2017). 

A capacidade da sociedade refere-se ao conhecimento coletivo de indivíduos, 

organizações e instituições que podem ser aproveitados para o crescimento inclusivo. 

Networking e colaboração podem estimular o potencial criativo de indivíduos e 

organizações para aproveitar a enorme oportunidade na sociedade para o crescimento 

e desenvolvimento. (APO, 2009, p. 98). 

 

Produtividade: A produtividade se concentra no uso otimizado de recursos, onde as 

decisões tomadas são baseadas em conhecimento, de modo a agregar valor à sociedade. (APO, 

2017). 

Qualidade: A qualidade significa atender as expectativas explícitas e implícitas, 

levando à satisfação da relação entre governo e cidadãos. A melhoria da qualidade é o resultado 

dos processos de conhecimento. 

Valor para os cidadãos: “A gestão do conhecimento efetiva pode proporcionar uma 

ampla variedade de benefícios aos cidadãos como resultado de maior eficiência e economia 

para o setor público” (APO, 2017, p. 46). Além disso proporciona uma maior transparência e 

responsabilidade das organizações públicas, uma vez que promove a participação e 

envolvimentos dos cidadãos na formulação das políticas públicas (APO, 2017). 

Crescimento Institucional: O crescimento institucional para a organização pública 

refere-se à eficácia e relevância sustentada, aumentando a confiança da população (APO, 2017). 
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Desse modo, essa dimensão baseia-se nos componentes de produção de conhecimento, 

a partir das considerações propostas pela APO (2009, 2017), com o desenvolvimento de uma 

estrutura, cujas variáveis foram identificadas como sendo fundamentais para a implementação 

do modelo avaliativo. Assim, consideram-se os elementos vistos na literatura como estruturas 

facilitadoras que precisam estar presentes em um ambiente favorável para que a coprodução de 

conhecimento ocorra (BOSUA; SCHEEPERS, 2017). 

Com isso fecha-se o tripé proposto identificando os elementos da coprodução do 

Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas que os compõem, sendo eles: (i) 

governança democrática baseada no conhecimento; (ii) contexto da política; e (iii) produção de 

conhecimento. A figura-16 - Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas 

Públicas - demonstra a estrutura conceitual do modelo proposto nesta tese. 

 

Figura 16 – Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas: Visão Inicial 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir é apresentado um quadro com as dimensões e os componentes do modelo e 

suas fontes de fundamentos. 
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Quadro 11 – Fundamentos do modelo de Coprodução do Conhecimento na Formulação de 

Políticas Públicas. 
Dimensões Componentes Fundamento 

Governança Democrática 

baseado no Conhecimento  

- Poder / Equidade 

- Confiança e legitimidade 

- Apoio Institucional: liderança e cultura 

organizacional 

Ostrom (1996) 

Denhardt e Denhardt (2007) 

Heaton e Britten (2016) 

Denhardt e Catlaw (2017) 

Wyborn et al. (2019) 

Turnhout et al. (2020) 

Miller e Wyborn (2020) 

Contexto da Política: 

Formação da Política 

Pública 

- Definição da agenda: Identificação e 

definição do problema 

- Alternativas: soluções potenciais 

- Desenho da Política Pública 

Wu et al. (2014) 

Secchi (2016) 

Secchi et al. (2018) 

Capella (2018) 

Carlo (2020)  

Produção do Conhecimento. - Conhecimento Individual, Equipe, 

Organizacional e Social 

- Produtividade do Conhecimento Qualidade 

- Valor para os Cidadãos e Crescimento 

APO (2017) 

Janus (2017) 

Miller e Wyborn (2020) 

Fonte: Elaborado própria a partir dos autores citados. 

 

A identificação ou o mapeamento das lacunas de conhecimento (análise ex ante) são 

necessários à Administração Pública formadora da política, podendo ser o ponto de partida para 

a criação do programa de criação, produção e compartilhamento do conhecimento, de modo 

que as avaliações periódicas são necessárias para verificar se a coprodução do conhecimento 

está sendo executada e agregando valor em termos de aplicabilidade do conhecimento criado e 

incorporado pelo indivíduo e pela organização pública executora da política na realização das 

atividades operacionais. Evitando, dessa forma, a geração de conhecimentos que nem sempre 

são relevantes ou utilizados pelos grupos de interesses, mas sim, preencher a lacuna na produção 

e utilização do conhecimento, incentivando a inovação em atenção as prioridades que refletem 

às necessidades das comunidades locais e os interesses e experiências dos parceiros 

coprodutores. Busca-se com isso a condução para a implementação de uma base colaborativa 

na tradução do conhecimento utilizado para a formulação de políticas públicas. 

A partir dessa identificação conceitual foi elaborado o primeiro modelo avaliativo, o 

qual consiste em um questionário que visa verificar a promoção da coprodução do 

conhecimento na formulação de políticas públicas. As questões de análise foram elaboradas 

com base nos modelos trazidos pelos autores APO (2009), Helou (2015), Janus (2016, 2017) e 

Brasil (2018). 

Esse primeiro formato foi encaminhado a um grupo de especialistas a fim de se obter 

contribuições para o aprimoramento do modelo proposto (Apêndice A). Essa etapa é 

apresentada no próximo tópico. 
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4.2 CONSIDERAÇÕES DOS ESPECIALISTAS E DESENVOLVIMENTO 

 

O modelo avaliativo foi encaminhado a um grupo de especialistas, os quais foram 

consultados para a validação do modelo. Dentre as considerações e contribuições trazidas 

destaca-se que o modelo “leva a uma compreensão do ciclo da política pública, desde a 

identificação do problema, o processo de monitoramento, mas, sobretudo acerca de como a 

sociedade participa desse processo de formulação se utilizando dos conhecimentos acumulados 

pela realidade concreta vivida, como também a sistematização do conhecimento ao longo desse 

processo. Outro ponto importante destacado no questionário é a participação social na arena 

pública e como suas demandas são atendidas ou estão alinhadas com a formulação da política” 

(Especialista 2).  

Em que pese tal observação ir ao encontro do objetivo proposto, foram sugeridas 

algumas ações de complementação do modelo, sendo elas: 

(i) considerar a importância dos conselhos de políticas. Isso porque, de acordo com o 

Especialista 2 “os conselhos se constituem em um importante espaço de diálogo entre poder 

público e sociedade, seja organizada ou não. Lá, muitos dos problemas/questões sociais que 

afetam diretamente a população são apresentados, quais são apontados como prioridade e se 

transforma em uma política pública. Também é um espaço de muitos saberes e acúmulo de 

conhecimento e procedimentos, contribuindo com a pluralidade das discussões”.  

(ii) analisar os questionamentos sob a percepção de seu propósito;  

(iii) em relação à identificação do problema público complementar em quais 

instrumentos ou onde ele será identificado;  

(iv) necessidade de identificar os atores da política a ser avaliada, tanto os beneficiários 

como por quem é definida a agenda;  

(v) destacar a importância de se ter gestão do conhecimento. De acordo com o 

Especialista 1 é “interessante reforçar o aspecto da necessidade de uma base de dados com 

política de Estado, e promovida a devida transparência. Ao longo do tempo e de diferentes 

governos podem ser adotadas várias políticas públicas para o enfretamento de um mesmo 

problema”. Ainda de acordo com esse especialista, “a continuidade [da política] pode acontecer 

com outra ‘roupa’, ou seja, diferentes nomes de políticas para o enfrentamento da mesma 

situação. Um novo governo pode chamar uma política pública parecida com outro nome. Me 
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parece importante constar alguma questão tratando do problema em si. Métricas e critérios de 

avaliação do grau de resolução do problema”.  

(vi) definir conceitualmente alguns dos termos usados; e  

(vii) identificar com quem as informações serão buscadas. 

A partir das considerações promovidas pelos especialistas o modelo foi refinado, 

buscando-se atender a todas as propostas sugeridas. Cada uma dessas sugestões são a seguir 

analisadas. 

Destaca-se que em relação a analisar os questionamentos sob a percepção de seu 

propósito, observa-se que o objetivo do modelo é avaliar a existência da coprodução de 

conhecimento na formulação de políticas públicas, como medida de análise ex ante à 

implementação de determinada política, podendo servir como instrumento de gestão 

governamental à tomada de decisão e também como instrumento avaliativo de comparação ao 

desenho na execução da política, como medida de análise ex post. Porém, não se configura 

como instrumento de avaliação da qualidade e efetividade de uma política implementada. Fator, 

este, que pode ser objeto de estudos futuros. 

Quanto à identificação de atores e beneficiários, embora se entenda de fundamental 

importância à identificação, assim como os definidores da agenda, no caso concreto da 

avaliação de uma determinada política pública, optou-se por defini-los, no modelo proposto, de 

forma genérica como, formuladores e executores da política, sendo estes, agentes públicos e/ou 

governantes e gestores, e cidadania ativa, utilizando-se os conselhos gestores de políticas 

públicas, conforme sugerido pelo especialista 1. 

A respeito dos conselhos gestores de políticas, cabem algumas considerações a fim de 

fundamentar a composição teórica do modelo. Assim sendo, tem-se que são órgãos colegiados 

e paritários entre o governo e a sociedade que atuam como instrumentos mediadores na relação 

sociedade/Estado. São peças centrais no mosaico do pensamento político democrático, atuando 

como canais de participação, sendo responsáveis pela interlocução Estado/Sociedade. São 

regidos por lei, e possuem atribuições consultivas, deliberativas e/ou de controle (GOHN, 2002; 

PEREIRA et al., 2016; ALVES; RIGÃO, 2017; OLIVEIRA et al., 2018). 

Constituem-se, portanto, em entidades permanentes de composição paritária entre 

sociedade e governo, criados por legislação específica na busca de objetivos comuns, sendo 

responsáveis pela gestão de determinada política pública, permite, dessa forma um diálogo 

constante entre seus representantes, na formulação, execução e controle das políticas públicas 

(ALVES; RIGÃO, 2017; SANTIN; PANDOLFO, 2016; GOMES, 2015). 
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A atuação dos conselhos de políticas públicas permite identificar uma reconfiguração 

do sentido da democracia, uma vez que permite uma aproximação dos entes públicos com a 

sociedade e demonstra que a relação entre política e democracia é factível em sua concordância 

prática (ALVES; RIGÃO, 2017, p. 11). 

Constituem, portanto, em espaços públicos de captação de demandas e negociação de 

interesses específicos dos diversos grupos sociais e de deliberação que visam auxiliar a tomada 

de decisão pela Administração. A composição paritária permite um rearranjo institucional da 

democracia, ao utilizar de práticas participativas, consultivas e deliberativas para a efetivação 

de direitos, sendo tido, também, como uma forma de ampliar a participação dos segmentos com 

menos acesso à Administração Pública (RONCONI; DEBETIR; MATTIA, 2010; ALVES; 

RIGÃO, 2017). 

A natureza de atuação pode ser dividida em quatro tipos, sendo eles: 

conselho consultivo Aquele em que seus integrantes têm o papel apenas de estudar e 

indicar ações ou políticas sobre sua área de atuação.  

conselho deliberativo Aquele que efetivamente tem poder de decidir sobre a 

implantação de políticas e/ou a administração de recursos relativos à sua área de 

atuação.  

conselho fiscalizador Aquele que fiscaliza a implementação e o funcionamento de 

políticas e/ou a administração de recursos relativos à sua área de atuação.  

conselho normativo Aquele que estabelece normas e diretrizes para as políticas e/ou 

a administração de recursos relativos à sua área de atuação. (IBGE, 2020, p. 80). 

 

A função deliberativa demonstra a democracia participativa nas decisões, em que se 

busca poder e autonomia suficiente para discutir, contestar, deliberar e estabelecer diretrizes no 

que tange à formulação e execução de políticas públicas. Inclui-se, portanto, a essas definições 

o caráter representativo dos conselhos, haja vistas que são representantes dos interesses da 

sociedade, no exercício dos aspectos democráticos da representação (GOMES, 2015; ALVES; 

RIGÃO, 2017). 

É por meio dos conselhos que a sociedade participa nas discussões sobre o 

planejamento e na gestão das mais variadas políticas, as quais são responsáveis pela promoção 

de direitos fundamentais em diferentes áreas, tais como, saúde, assistência social, educação, 

trabalho, entre outras (OLIVEIRA et al., 2020). “Sua novidade histórica consiste em apostar na 

intensificação e na institucionalização do diálogo entre governo e sociedade – em canais 

públicos e plurais – como condição para uma alocação mais justa e eficiente dos recursos 

públicos” (TATAGIBA, 2005, p.1). 

Uma vez que a atuação dos conselhos é fundamentada em princípios democráticos, 

tais como participação, representação, deliberação, publicidade e autonomia, a expectativa de 
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seu funcionamento é ampliada, tendo-se como possibilidade o aumento da participação social 

nas deliberações públicas, através de uma sociedade informada e articulada. Nesse sentido, traz 

importância também ao debate sobre accountability, uma vez que está presente nos três níveis 

de governo, e de forma especial no âmbito dos municípios, atrelado, portanto à governança 

local (OLIVEIRA et al., 2020). 

Destaca-se que Gohn (2002, p. 17) ao analisar o conceito dos conselhos gestores, 

destacou o termo “governança local”, como sendo: 

[...] um sistema híbrido que busca articular elementos do conceito de governo local 

com os de poder local. Refere-se a um sistema de governo que envolve um conjunto 

de organizações, públicas (estatais e não estatais) e organizações privadas. Ou sejam 

trata-se de um sistema que poderá envolver, entre outros, as ONGs, os movimentos 

sociais, o terceiro setor de uma forma geral, assim como entidades privadas e órgãos 

públicos estatais. A governança local diz respeito ao universo de parcerias, a gestão 

compartilhada entre diferentes agentes e atores, tanto da sociedade civil como da 

sociedade política. 

 

Para Gohn (2002, p. 20) “os novos mecanismos participativos incluídos na governança 

local se baseiam no engajamento popular como um recurso produtivo central: a participação 

dos cidadãos provê informações e diagnósticos sobre os problemas públicos, geram 

conhecimentos e subsídios à elaboração de estratégias de resolução dos problemas e conflitos 

envolvidos”. O autor complementa ainda que “Eles contribuem para o desenvolvimento de 

competências e habilidades a partir das experiências que vivenciam” (GOHN, 2002, p. 20). 

Os aspectos de governança também são trazidos por (ALVES; RIGÃO, 2017, p. 8), ao 

observarem que “não se pode olvidar que a questão dos Conselhos se insere diretamente na área 

da governança democrática. Por meio dos Conselhos de Políticas Públicas inaugurou-se uma 

nova era de gestão, pautada na interação entre Estado e Sociedade”.  

A relação de poder, também, mostra-se presente. “Os conselhos representam a 

institucionalização concreta de uma proposta descentralizada que prevê compartilhamento de 

poder entre Estado e sociedade civil” (BERCLAZ, 2013, p. 96), alinhado-se dessa forma as 

perspectivas de Turnhout et al. (2020) e Schuttenberg e Guth (2015).  

Por certo não se almeja o fim da representação nem o exercício pleno do poder pela 

cidadania, mas o que se quer é uma gestão compartilhada entre sociedade civil e 

sociedade política, capazes de interagir para otimizar a aplicação do dinheiro público 

e a concretização dos direitos fundamentais. (SANTIN; PANDOLFO, 2016, p. 215). 

 

Para Gomes (2015) a composição colegiada dos conselhos, com representantes do 

governo e da sociedade, permite dizer que as decisões são tomadas em discussões de ideias 

entre os indivíduos com o mesmo grau de autoridade, em que se pode prevalecer o melhor 

argumento. Para o autor isso implica em um pressuposto a ser confirmado, qual seja, “que esse 
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formato de instância democrática gera, de fato, decisões mais eficientes e mais democráticas, 

quando comparadas àquelas resultantes de um processo de simples agregação de preferências 

como uma votação” (GOMES, 2015, p. 901-902). O autor sustenta esse pressuposto ao 

enumerar algumas características de um processo de argumentação pública e livre, cuja 

autoridade e poder se igualam, no processo de tomada de decisão, sendo elas:  

1. Revela informações que não são públicas, distribuindo melhor as informações;  

2. Diminui ou supera o impacto da “bounded rationality”5, propiciando inclusive mais 

criatividade nas soluções;  

3. Reduz a prevalência das preferências dos atores que possuem “endowments” 

(recursos, capacidades, informação, autoridade) iniciais superiores;  

4. Desestimula comportamentos auto interessados devido à exigência das justificações 

ocorrerem em público, o que torna o interesse público a única justificativa aceitável;  

5. Desestimula dissimulações, uma vez que o discurso em prol do bem comum induz 

a alguma necessidade de consistência nos atos privativos, devido à necessidade de 

lidar com a dissonância cognitiva que discurso e atos divergentes podem trazer;  

6. Legitima a escolha feita, uma vez que alcança consensos maiores e reforça o 

compromisso com sua implantação e suas consequências. Os participantes se veem na 

decisão;  

7. É desejável per se, pois melhora a qualidade intelectual e moral dos participantes, 

disseminando princípios de “publiclife”, além de propiciar certas habilidades e/ou 

virtudes, como eloquência, retórica, empatia, cortesia, imaginação, raciocínio, 

preparação;  

8. Alcança decisões mais eficientes, uma vez que são tomadas a partir de 

argumentação racional justificada com informações e submetidas a múltiplas visões. 

(GOMES, 2015, p. 902). 

 

Com a descentralização e maior autonomia dos entes federativos e incentivos aos 

institutos da democracia, tendo a sociedade envolvida nos processos decisórios, os conselhos 

passam a ser considerados como um instrumento de accountability social. No entanto Oliveira 

et al. (2018) observa que a simples abertura desse espaço e ampliação da participação não 

significa que os conselhos contribuam de fato para a accountability social, pois para tal 

exercício é necessário, ainda, uma sociedade civil consciente do seu papel, e mobilizada com o 

propósito social, o que vai ao encontro do compromisso cívico renovado defendido por 

Denhardt e Denhardt (2007). 

De igual modo, Ronconi, Debetir e Mattia (2010), destacam que embora se constituam 

como fóruns institucionalizados em diversas áreas de políticas, a existência dos conselhos 

gestores não é garantia de participação nos processos de decisão de determinada política 

pública.  

O que se percebe atualmente é que há uma elevada quantidade de conselhos em todos 

os níveis da federação, mas muitos deles quais não possuem o efetivo caráter de 

integração entre a administração e a população. Há uma subutilização deste 

importante instrumento de participação popular, que ocorre por desinteresse da 

população em integrá-los e, até mesmo, por desconhecimento, por não compreender 

qual o seu papel dentro dos conselhos. (SANTIN; PANDOLFO, 2016, p. 218). 
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As dificuldades também foram apontadas por Bezerra (2020, p. 68), sendo elas:  

[...] a exigência de qualificação técnica e política aos participantes/representantes da 

sociedade civil, igualdade de representação participativa nesses espaços. E o desafio 

de os representantes da sociedade civil estarem instrumentalizados suficientemente 

para não serem cooptados em seus posicionamentos, diante dos interesses dos que 

representam o Estado. 

 

Santin e Pandolfo (2016) observam que a pouca utilização desse instituto pela 

comunidade se dá pela ausência de vontade de participação mesmo em assuntos de interesse, 

como também pela ausência do sentimento de confiança nos institutos participativos. Isso 

porque são muitas vezes coordenados pelo próprio Estado, ou exigem disfunções burocráticas 

a ponto de impossibilitar a visualização de resoluções de problemas com a efetiva participação 

da sociedade. 

Tatagiba (2005) aponta que as falhas de atuação dos conselhos, em especial nos 

processos deliberativos, podem ser fundadas em variados motivos. No entanto, destaca que “a 

grande maioria dos estudos aponta a baixa capacidade de inovação das políticas públicas a partir 

da participação da sociedade civil nos conselhos, sugerindo que essa participação assume 

contornos mais reativos que propositivos” (TATAGIBA, 2005, p. 2). Ainda segundo a autora, 

tais motivos estão “relacionados à dinâmica de funcionamento dos conselhos” e elenca algumas 

proposições que justificam essa dinâmica, sendo elas: “a centralidade do Estado na elaboração 

da pauta, a falta de capacitação dos conselheiros, problemas com a representatividade, 

dificuldade em lidar com a pluralidade de interesses, manutenção de padrões clientelistas na 

relação entre Estado e sociedade, recusa do Estado em partilhar o poder” (TATAGIBA, 2005, 

p. 2).  

Em que pese os desafios identificados, Ronconi, Debetir e Mattia (2010, p. 6) apontam 

que: 

[...] a literatura tem apontado que mesmo apresentando limites os Conselhos têm sido 

um espaço de encontro entre o Estado e a sociedade civil. Os limites referem-se dentre 

outros à partilha do poder, à exigência de qualificação técnica e política dos 

conselheiros, à rotatividade da representação nesses espaços, à clareza do papel da 

representação e ao compartilhamento de projeto político participativo e democrático.  

 

Todas essas limitações são apontadas como princípios norteadores do Novo Serviço 

Público, conceituados por Denhardt e Denhardt (2007) e Denhardt e Catlaw (2017). O desafio 

dos governantes apontado por Santin e Pandolfo (2016) está na capacidade de se gerar alianças 

em ações conjuntas com outros atores, sejam eles estatais ou não, tendo-se como objetivo a 

busca de construir um ambiente que possibilidade que a gestão seja compartilhada. E nesse 
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sentido, os conselhos gestores tem importante papel da “formulação congestionada das políticas 

públicas” (SANTIN; PANDOLFO, 2016, p. 228). 

Seguindo o entendimento de Gohn (2002), os conselhos gestores são, portanto, 

instrumentos de expressão, representação e participação, dotados de potencial de transformação 

política e consequentemente da realidade social, na qual estão inseridos. Quando efetivamente 

representativos, podem contribuir para um novo formato às políticas públicas, uma vez que se 

relacionam diretamente ao processo de formação das políticas e tomada de decisões.  

De igual modo, aponta Bezerra (2020, p. 69) ao destacar que “os espaços de 

participação popular devem ser encarados como espaços de possível transformação do Estado 

e da sociedade, mediante o papel dos sujeitos sociais e coletivos envolvidos”.  

Os estudos apresentados por Bezerra (2020), Nunes e Cançado (2020), Oliveira et al 

(2018), Alves e Rigão (2017), Tatagiba (2004), tratam a constituição dos conselhos de políticas 

públicos como espaços públicos de participação popular e democracia participativa, além da 

busca pela equidade do poder. Tal posicionamento vai ao encontro dos princípios norteadores 

do Novo Serviço Público, e, por conseguinte, alinham-se às considerações até aqui 

apresentadas. Contudo, esses estudos não abordam à atuação dos conselhos como geradores de 

conhecimento para o desenvolvimento da política. É nesse sentido que o enfoque conceitual se 

apresenta, ao se considerar não só o espaço público de participação social, mas também a 

cidadania ativa, exercida pelos conselhos, e tendo-os como corresponsáveis pela formação da 

política pública, agregando, dessa forma, valor à sociedade. Na visão do mapa estrutural, 

elaborado a partir dos conceitos aqui estudados, os conselhos de políticas públicas passam a ser 

as vias para a promoção da coprodução do conhecimento na formulação da política pública, 

juntamente com a ação estatal. Tal visão é corroborada por Ronconi, Debetir e Mattia (2010, p. 

7) ao concluírem que “os Conselhos podem ser considerados um espaço, ainda em construção, 

de atuação conjunta entre Estado e sociedade civil, aonde projetos políticos podem ser 

compartilhados. Sob essa ótica, os Conselhos podem ser um espaço para a coprodução do bem 

público”. Nesse sentido, a atuação dos conselhos, ainda seguindo a linha de Ronconi, Debetir 

e Mattia (2010, p. 8), proporciona que “os cidadãos deixam de apenas executar as políticas 

públicas, e passam a fazer parte do processo de formulação, implementação e avaliação” das 

políticas. 

Com isso, “a sociedade civil passa a participar efetivamente da gestão das políticas 

públicas (formalização, implementação e avaliação), constituindo-se assim em real espaço de 

construção da cidadania” (SANTIN; PANDOLFO, 2016, p. 217). Os conselhos “podem 
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transformar-se em espaços produtores de um novo modo de se formular as políticas públicas e 

dar uma ‘nova cara’ às alternativas propostas pelo poder público, que terá subsídios diretamente 

das pessoas afetadas pelas políticas públicas”. (SANTIN; PANDOLFO, 2016, p. 225). 

“Com isso, a sociedade civil atua de modo a auxiliar nas decisões para a realização de 

interesses gerais, a fim de otimizar as decisões administrativas” (SANTIN; PANDOLFO, 2016, 

p. 214). Isso se dá por meio de uma interação contínua entre os diversos atores, sendo eles, o 

Estado, demais instituições públicas e políticas e a própria sociedade, conjugando dessa forma 

as práticas participativas com as práticas representativas no exercício da Administração 

Pública. (SANTIN; PANDOLFO, 2016). 

No que tange ao compartilhamento do conhecimento, Santin e Pandolfo (2016, p. 226) 

destacam que “no tocante ao aspecto educativo, o desenvolvimento de espaços abertos para a 

participação da população nos moldes dos conselhos gestores é capaz de promover uma 

verdadeira revolução cultural dentro de uma sociedade”. Ainda, neste sentido, Gomes (2015, p. 

902) observa que “o caráter setorial dos conselhos contribui para a especialização das 

informações necessárias à tomada de decisão devido à redução do escopo em análise”.  

Embora o estudo de Gomes (2015) apresente considerações tímidas sobre a 

contribuição dos conselhos em compartilhar conhecimento a fim de encontrar soluções para os 

problemas públicos e demandas da sociedade, haja vista que também foca no critério da 

participação democrática, é possível identificar, pelo contexto exposto pelo autor, a promoção 

da coprodução que se dá ao considerar que: 

O caráter deliberativo do conselho e seu funcionamento continuado favorecem a 

interação “face a face”, o compartilhamento de dificuldades e soluções, o 

conhecimento e a identificação com o outro, a promoção de respeito, confiança e 

empatia mútuos. Favorecem, portanto, condições para uma relação cooperativa ou de 

“soma positiva” que, estrategicamente, devem ser preservadas. (GOMES, 2015, p. 

906). 

 

Tatagiba (2005, p.2) destaca que “avaliar a capacidade deliberativa dos conselhos e o 

seu impacto no processo de produção das políticas públicas é uma tarefa que ainda só pode ser 

feita de maneira tentativa, seja pelo fato de se tratarem de experiências muito recentes, seja pela 

dificuldade em estabelecer parâmetros seguros para a análise”.  

A desmotivação identificada na participação dos conselhos pode ser suprimida pela 

implantação de programas de produtividade do conhecimento, como retratado pela APO (2017) 

ao considerar que é natural que as pessoas terem resistência a realização de ações que não geram 

benefícios ou ganhos diretos. A isso os autores chamam de motivação externa ou extrínseca, 
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cujo o problema está em que ela geralmente não dura mais do que a motivação intrínseca, 

tornando-se, dessa forma em um desafio para os iniciadores da produtividade do conhecimento. 

Para que os programas de produtividade do conhecimento sejam efetivos, o seu 

desenho deve levar em consideração as recompensas ou reforços positivos para promover 

atitudes favoráveis e apoio ao programa, do contrário, a maioria dos usuários não terá motivação 

para se envolver. É preciso que se crie uma consciência entre as partes interessadas e envolvidos 

das potenciais recompensas intrínsecas que podem obter se estiverem envolvidos no programa. 

Verifica-se na passagem de Gohn (2002, p. 21) haver os elementos de participação 

ativa, equidade e poder, ao observar que a atuação dos conselhos pode: 

[...] contribuir para a ressignificação da política de forma inovadora. Seu impacto na 

sociedade não será dado por índices estatísticos, mas por uma nova qualidade 

exercitada na gestão da coisa pública [...]. Isso tudo pressupõe transformar o Estado 

num campo de experimentação institucional em que coexistam soluções institucionais 

e coletivos permanentes de cidadãos organizados, todos participando sob igualdade 

de condições dada. 

 

Ainda que Lopes (2019) chame a atenção para as limitações dos conselhos de políticas 

na coprodução das políticas públicas eles ainda representam de forma estruturada as demandas 

da sociedade em determinada temática de atuação do Estado. Razão pela qual consideram-se 

os conselhos gestores de políticas públicas específicas como principais agentes da sociedade na 

intervenção efetiva das políticas públicas, seja na sua formulação, implementação, 

monitoramento, controle e/ou avaliação. 

Percebe-se com isso que a institucionalização dos Conselhos de políticas públicas está 

alinhada aos componentes identificados para que ocorra a coprodução do conhecimento na 

formulação de políticas públicas, corroborado pela passagem de Santin e Pandolfo (2016, p. 

212), ao considerem se tratar “de mecanismo participativo destinado a aperfeiçoar as políticas 

públicas do país, fazendo com que sejam realizadas de acordo com os interesses e as 

necessidades reais daquela comunidade”. Por tais considerações, a perspectiva dos conselhos 

gestores de políticas públicas, incorpora-se ao desenho do modelo proposto. 

A perspectiva trazida pelo especialista 1, no que tange a diferentes governos ao longo 

do tempo, também é uma abordagem considerada por Wu et al. (2014, p. 19), em que “os 

formuladores de políticas públicas no nível superior [...] enfrentam, prazos muito mais curtos 

no cargo e têm proporcionalmente mais dificuldade em influenciar a direção e o conteúdo da 

criação de políticas em longo prazo”. De igual modo, a problemática também é trazida pela 

APO (2017), na qual se apontam que as mudanças constantes de liderança representam um 

grande desafio para a retenção de conhecimento. A menos que o conhecimento político e 
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tecnológico dos indivíduos tenha sido codificado, internalizado e traduzido em conhecimento 

organizacional, a Administração Pública perde esses ativos de conhecimento, que podem ser 

considerados como estratégicos. Somente dessa forma, os sucessores poderiam utilizar esse 

aprendizado organizacional e se basear no conhecimento adquirido pela organização, sem ter 

que reinventar a roda por diversas vezes. No entanto, conforme apontam os autores, em alguns 

casos, a equipe do setor público é privada da oportunidade de otimizar o conhecimento do 

estoque que reside dentro da organização. No momento da rotatividade, a menos que o 

conhecimento individual tenha sido transformado em conhecimento organizacional, pode-se 

incorrer na perda desses ativos de conhecimento. Dessa forma, os projetos de conhecimento 

precisam ter influência estratégica sobre as funções centrais das organizações públicas, em que 

devem se concentrar nos principais processos e comunidades-chave para reduzir as lacunas de 

conhecimento, desenvolver capacidade e melhorar a produtividade. 

Isto significa é que a gestão do conhecimento precisa estar engajada nos principais 

líderes desde o início dos projetos e obter sua adesão para levá-los a liderar projetos estratégicos 

que contribuam para a permanência do conhecimento. Dessa forma, os projetos que impactaram 

positivamente o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas continuarão a ser 

apoiados, independentemente de mudanças na liderança (APO, 2017). 

O acúmulo de conhecimento e experiência no processo de políticas, assim como o 

entendimento das práticas de políticas de outros países e/ou setores é chamado por Wu et al. 

(2014, p. 26) como “perspicácia nas políticas”. Para os autores, “essa mistura de conhecimento 

e experiência forma uma base sólida para o julgamento da viabilidade das políticas públicas: o 

que vai funcionar e o que não vai. Os gestores públicos são, no geral, particularmente fracos no 

desenvolvimento da perspicácia” (WU et al., 2014, p. 26). 

A introdução da gestão do conhecimento na organização pública, desta forma, é uma 

maneira de suprimir essa falta identificada. 

Em relação à gestão do conhecimento, aponta-se que essa temática foi abordada 

conceitualmente na fundamentação da dimensão da governança baseada no conhecimento, 

componente apoio institucional: liderança e cultura organizacional. De igual modo a dimensão 

da produção do conhecimento, em certa medida, também busca trazer essa temática ao modelo. 

No entanto, não traz os aspectos relacionados à memória e compartilhamento do conhecimento 

organizacional. Por tal motivo, a dimensão Gestão do Conhecimento foi redesenhada e incluída 

no mapa estrutural do modelo, sendo as dimensões e seus componentes reestruturados, para 
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adequação dos conceitos. Acerca dessa nova dimensão cabem algumas considerações, as quais 

fundamentam sua inclusão e composição. 

Ologbo e Nor (2015) observam que algumas organizações têm o recurso do 

conhecimento bem distribuído, enquanto outras ainda se encontram num estágio inconsciente 

da sua existência. Assim, destacam que é necessário modelos coerentes e práticos de gestão do 

conhecimento que possam efetivamente construir, organizar, sustentar e alavancar os recursos 

intelectuais e de conhecimento. 

Os mesmos autores, Ologbo e Nor (2015) apontam existir uma baixa taxa de adoção 

de gestão do conhecimento, destacando que tal fato pode ser explicado pela inexistência de um 

modelo detalhado para o desenvolvimento estratégico de gestão do conhecimento. Isso ocorre 

porque a gestão do conhecimento é uma filosofia recente e diversificada dentro de ambientes 

organizacionais. Além disso, a gestão do conhecimento se caracteriza pela sua multiplicidade, 

com abrangência de disciplinas multidisciplinar, tais como, aprendizagem organizacional, 

networking, capital intelectual, comunidades de prática e construção e interação social, 

tornando-se difícil e complexa a sua prática. 

O campo da gestão do conhecimento abrange, portanto, uma infinidade de áreas. O 

conhecimento não é algo que possa ser separado do ser humano, ele faz parte de uma rede de 

atividades distribuídas e inter-relacionadas nas organizações e com as práticas sociais dos 

indivíduos (MARTIN et al., 2005). 

A importância do conhecimento tem sido reconhecida pelas organizações e 

contribuído para estudos de gestão, processos, metodologias, ferramentas, entre outros. 

Contudo, em que pese o aumento de estudos nessa área, a gestão do conhecimento não é tarefa 

simples a ser realizada e sim complexa diante à subjetividade do conhecimento (JANNUZZI; 

FALSARELLA; SUGAHARA, 2016). 

A gestão do conhecimento sob uma perspectiva estratégica busca ao objetivo de se 

obter benefícios a longo prazo e sob a perspectiva da inteligência estratégica se fundamenta em 

dois conceitos: o trabalho colaborativo e a organização como um todo (PALLARES-

RODRÍGUEZ, 2016). Dessa forma, a gestão do conhecimento é considerada, por Arif et al. 

(2016), como ferramenta essencial da estratégia organizacional, a fim de se gerenciar 

efetivamente o conhecimento interno e criar vantagem competitiva sustentável. 

Büyüközkan, Parlak e Tolga (2016) ao avaliarem as ferramentas de gestão do 

conhecimento, tiveram como motivação guiada pela revisão da literatura, onde identificaram 
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que o problema de seleção das ferramentas de gestão do conhecimento representa alta incerteza 

e disponibilidade. 

A gestão do conhecimento quando abrange as comunidades de práticas, de modo a 

compartilhar soluções para problemas ou conflitos comuns favorece aos gestores a tomada de 

decisões futuras baseadas em experiências, o que aumenta a probabilidade de ações bem 

sucedidas. 

O Compartilhamento do conhecimento por meio de comunidades de práticas significa 

que experiências e conhecimentos são compartilhados de formas criativas, e podendo levar a 

novas abordagens para solução de problemas e inovação (MARTIN et al., 2005). 

A Era do Conhecimento cria uma nova mentalidade na sociedade, no intuito de 

desenvolver práticas em comunidades do conhecimento humano, direcionando às 

pessoas a trabalharem em equipe na busca de solução para os problemas. Neste 

contexto, o conhecimento torna-se um elemento fundamental das organizações e por 

isso, saber como administrá-lo, torna-se um grande desafio. (RIBEIRO et al., 2017, p. 

5). 

 

Apesar do avanço nas discussões acerca dos estudos relacionados ao conhecimento, as 

teorias ainda se voltam para a aquisição, armazenagem e utilização do conhecimento existente 

nas organizações (JANNUZZI; FALSARELLA; SUGAHARA, 2016).  

De igual modo, Nooshinfard e Nemati-Anaraki (2014) observam que as organizações 

tendem a enfatizar mais os sistemas e ferramentas do que o que julgam ser o principal 

instrumento de sucesso organizacional, qual seja, o compartilhamento de conhecimento dentro 

e entre as organizações. 

Jannuzzi, Falsarella e Sugahara (2016) observam que a falta de uma consonância 

conceitual e de uma estrutura amplamente aceita em relação à gestão do conhecimento é questão 

ainda presente no momento atual. Entretanto, afirmam os autores (JANNUZZI; 

FALSARELLA; SUGAHARA, 2016, p. 101) que “é consensual o entendimento de que a gestão 

do conhecimento envolve a criação de valor dos ativos intangíveis de uma organização” e no 

caso das políticas públicas, para a sociedade. 

Ainda, em relação, às sugestões trazidas pelos especialistas, esclarece-se que às 

métricas e critérios de avaliação do grau da resolução do problema trata-se de fases posteriores 

à formulação da política pública, ao considerarmos a teoria do ciclo das políticas públicas. 

Como a proposta desse estudo limitou-se a avaliação da coprodução até a fase da formulação, 

tal abordagem poderá ser objeto de trabalhos futuros de modo sequencial ao que aqui se propõe. 

Por sugestão do especialista 2, viu-se a necessidade de incluir a identificação de qual 

ator seria o responsável pelas respostas avaliativas, tendo-se como sugestão a percepção dos 
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formuladores e executores da política pública, ou seja, os agentes públicos e/ou governantes, e 

a percepção da sociedade, por meio da ação da cidadania ativa, que no caso, aplicou-se, também 

por sugestão a participação dos conselhos gestores de políticas. 

Pelas considerações exposta o mapa estrutural e o modelo avaliativo foram 

redesenhados, chegando-se ao artefato que se propõe, a ser utilizado para avaliar a coprodução 

do conhecimento na formulação de políticas públicas. 

 

Figura 17 – Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

O instrumento de avalição consta no Apêndice B, o qual consiste em um questionário 

que visa verificar a promoção da coprodução do conhecimento na formulação de políticas 

públicas, por meio da estrutura analítica apresentada na figura 17 – Coprodução do 

conhecimento na formulação de políticas públicas – cujos elementos conceituais identificados 

fundamentam a base avaliativa. As questões de análise foram elaboradas a partir dos modelos 

trazidos pelos autores APO (2009), Helou (2015), Janus (2016, 2017) e Brasil (2018). 
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Conforme destaca a APO (2017) se as atividades e resultados não são acompanhados 

ou medidos se terá dificuldade em entender o que está funcionando ou não, assim como quais 

são os benefícios, dessa ação, para a organização. Entretanto, os atores também apontam que 

medir a produtividade do conhecimento não é uma tarefa fácil, sendo, portanto, um desafio para 

uma organização, onde vários projetos estão sendo implementados simultaneamente, em saber 

como isolar e medir a contribuição de um trabalhador de conhecimento ou de uma equipe de 

conhecimento para o sucesso ou a falha no desempenho geral da organização, e no caso aqui, 

da política pública. Dessa forma, as medidas podem fornecer uma avaliação da situação atual, 

onde se quer estar e quais as informações vitais sobre as rotas necessárias para chegar a esse 

objetivo. O propósito do que é medido pode ser:  

• Determinar se os esforços estão atingindo seus objetivos, identificar os resultados 

operacionais e mensurá-los em relação à proposta de valor original. 

• Para determinar como os processos, métodos e ferramentas estão sendo usados e 

aceitos, meça o nível de atividade e pergunte aos usuários como esses novos processos 

e ferramentas são úteis para melhorar suas tarefas e vidas diárias. 

• Para determinar se o conhecimento capturado é útil para os outros, meça as taxas 

adotadas e faça uma revisão e reflexão posterior para coletar feedback valioso. (APO, 

2017, p. 94). 

 

A APO (2017) aponta três tipos de medições, sendo elas, a de resultados, cuja medição 

deve ser baseada em resultados e não somente em aspectos financeiros; a de atividades, para 

medir as taxas de uso e participação em novas atividades de conhecimento para melhorar a 

produtividade do conhecimento, e a experiência do passado, com o intuito de medir os 

resultados positivos e negativos de experiências anteriores para que se possa levá-los em 

consideração em ações futuras. 

O modelo proposto enquadra-se no tipo de medição “atividades”. De acordo com a 

APO (2017) essa medida aborda com que frequência as partes interessadas estão acessando, 

contribuindo, elaborando e aplicando conhecimento que podem melhorar e aprimorar a 

transferência de conhecimento e a produtividade do conhecimento. 

Cabe destacar que de acordo com a APO (2017) as medidas baseadas em atividades 

fornecem informações úteis sobre acessibilidade, utilização, qualidade de conteúdo e recursos 

de design dos sistemas. No entanto, não fornecem informações sobre o impacto dessas 

atividades nos resultados.  

Os níveis de coprodução do conhecimento, aqui propostos, podem ser avaliados em 

inicial, intermediário e participativo. 

Considerando, portanto, o questionário avaliativo, os níveis de coprodução do 

conhecimento podem ser pontuados para a identificação de seu estágio. Assim, na pontuação 
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máxima considera-se que a Administração Pública promove a coprodução, de modo que se 

classifica como participativa. Considerando que as respostas são duais, “sim” ou “não”, 

estabeleceu-se 0 (zero) ponto para as respostas “não”, e 1 (um) ponto para as respostas “sim”, 

chegando-se a pontuação máxima equivalente à 36 pontos. 

O total da pontuação possível, qual seja, 36 pontos, foram divididos, portanto, em três 

categorias, determinando os níveis considerados como inicial, intermediário e participativo, os 

quais são evidenciado na figura 18 -  Níveis de Coprodução do Conhecimento na Formulação 

de Políticas Públicas. 

 

Figura 18 – Níveis de Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A soma da pontuação das dimensões é o que vai determinar o nível de coprodução do 

conhecimento. Entretanto, para fins de análise é possível considerar as dimensões 

individualmente, para identificar qual delas é mais desenvolvida e estimulada pela 

Administração Pública na formulação de uma determinada política pública. A tabela 1 - 

Avaliação das Dimensões da Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas 

Públicas, mostra as pontuações totais por dimensões e seus componentes. 

 

Tabela 1 – Avaliação das Dimensões da Coprodução do Conhecimento na Formulação de 

Políticas Públicas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Inicial [de 1 a 12 pontos]

Intermediário [de 13 a 24 
pontos]

Participativo [de 25 a 36 pontos]

Governança Democrática 

baseada no Conhecimento

Total de 

Pontos 

Possíveis

Contexto da Política: 

Formação da Política Pública

Total de 

Pontos 

Possíveis

Produção do Conhecimento

Total de 

Pontos 

Possíveis

Gestão do Conhecimento

Total de 

Pontos 

Possíveis

Poder e Equidade 3

Definição da Agenda, 

Identificação e Definição do 

Problema

3
Conhecimento Individual, 

Equipe, Organizacional e Social
3

Apoio Institucional: Liderança e 

Cultura Organizacional
3

Confiança e Legitimidade 3
Identificação das Alternativas: 

Soluções Potenciais
3

Produtiviade do Conhecimento e 

Qualidade
3 Memória Organizacional 3

Accountability, Transparência e 

Responsividade
3 Desenho da Política Pública 3

Valor para os Cidadãos e 

Crescimento
3

Compartilhamento do 

Conhecimento
3

Total da Dimensão 9 Total da Dimensão 9 Total da Dimensão 9 Total da Dimensão 9

Total de pontos possíveis das 

Dimenssões
36
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A análise é apresentada por meio de gráfico radar, onde, cada raio representa uma 

dimensão do modelo avaliativo. A amplitude de cada raio corresponde à magnitude da 

dimensão em relação à sua pontuação máxima, conforme exposto na tabela 1 – avaliação das 

dimensões da coprodução do conhecimento na formulação de políticas públicas. As junções 

dos raios formam a área de um polígono de quatro lados. Assim, o centro do gráfico corresponde 

a 0 (zero) ponto, ou 0%, e a partir do momento que se aproxima das extremidades, maior será 

o percentual de aderência aos componentes das dimensões. 

Dessa forma, quanto maior for a área do polígono, maior será a promoção da 

coprodução do conhecimento na formulação da política pública avaliada. Um polígono com 

forma assimétrica evidencia que uma ou mais dimensões é melhor desenvolvida em detrimento 

das demais, de modo que há um desequilíbrio entre as dimensões avaliadas.  

 

4.3 APLICABILIDADE DO MODELO 

 

Conforme o modelo proposto, para que haja a coprodução de conhecimento na 

formulação de políticas públicas é necessária a ocorrência de alguns elementos tidos como 

essenciais, os quais foram divididos em quatro dimensões, sendo elas, (i) governança 

democrática baseada no conhecimento; (ii) contexto da política: formação da política pública; 

(iii) produção do conhecimento; e (iv) gestão do conhecimento. A partir da identificação desses 

elementos elaborou-se um instrumento avaliativo, por meio de um questionário, para identificar 

qual o nível de coprodução de conhecimento a política pública foi formulada. 

De acordo com a proposição trazida, o questionário pode ser respondido tanto por 

gestores da política pública a ser avaliada, como por representantes da sociedade, o que no 

presente estudo ficou representado pelos conselhos de políticas públicas. 

O nível de coprodução de conhecimento deve ser avaliado individualmente por cada 

política pública, mas um conjunto de avaliações da mesma política pode trazer inferências 

acerca da maturidade de conhecimento no processo de sua formulação. 

Esta etapa da pesquisa buscou avaliar de forma individualizada a aplicabilidade do 

modelo, sendo considerado 0 (zero) ponto para respostas “não” e 1(um) ponto para respostas 

“sim”, cuja pontuação máxima é de 36 pontos, conforme a figura 18 - Níveis de Coprodução 

do Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas. 
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Desse modo, o questionário foi encaminhado a um grupo de gestores e conselheiros 

das políticas públicas de assistência social, educação e saúde, por meio do sistema eletrônico 

Microsoft forms, tendo sido respondido por cinco conselheiros e quatro gestores da assistência 

social, um gestor da saúde e dois gestores da educação. Por solicitação dos respondentes a 

identificação será ocultada. Os resultados encontrados são a seguir expostos. 

 

a) Política Pública de Assistência Social 

 

O nível da coprodução de conhecimento na formação de política pública em assistência 

social foi avaliado por cinco conselheiros, sendo dois de municípios do Estado do Paraná, dois 

de municípios do Estado de Santa Catarina e um de município do Estado do Pará, e quatro 

gestores, um de município do Estado de Santa Catarina, um de município do Estado do Paraná, 

um de município do Estado de Goiás, e um de município do Estado do Ceará.  

 

Política Pública de Assistência Social de Município do Paraná: Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

Para a política pública de assistência social de um município do Paraná, representada 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o nível de coprodução da 

formulação da política pública é inicial, com o total de 4 pontos. Há que se destacar que na 

percepção do respondente no processo de formulação da política houve participação da 

sociedade, mas a política foi toda definida pelo governo. O gráfico 1 - Política Pública de 

Assistência Social de Município do Paraná: Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, representa as dimensões avaliadas. 
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Gráfico 1 – Política Pública de Assistência Social de Município do Paraná: Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 2 pontos; confiança e 

legitimidade – 0 ponto; e accountability, transparência e responsividade – 0 ponto. 

Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 0 ponto; identificação das alternativas: soluções potenciais – 1 ponto; e desenho da política 

pública – 0 ponto. 

Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 1 ponto; produtividade e qualidade 

– 0 ponto; valor para os cidadãos e crescimento - 0 ponto. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 0 ponto; memória 

organizacional – 0 ponto; e compartilhamento do conhecimento – 0 ponto. 

A área do polígono apresentada no gráfico evidencia haver um desequilíbrio entre as 

dimensões avaliadas, em que as dimensões produção do conhecimento e gestão do 

conhecimento obtiveram pontuação muito distante da pontuação máxima possível. Destaca-se 

que a dimensão gestão do conhecimento, na percepção do respondente, não é utilizada em 
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nenhum de seus componentes na formulação das políticas municipais dos direitos da pessoa 

com deficiência. 

As demais dimensões, quais sejam, governança democrática baseada no conhecimento 

e contexto da política, também tiveram seus componentes avaliados distantes da pontuação 

máxima, tendo sido o componente poder e equidade melhor avaliado com 2 (dois) pontos. 

Em razão das quatro dimensões terem sido avaliadas com pouca aderência à utilização 

da coprodução do conhecimento na formulação da política pública, o seu nível classifica-se 

como inicial. 

 

Política Pública de Assistência Social de Município do Paraná: Conselho Municipal dos do 

Idoso 

 

A política pública de assistência social de um município do Paraná, representada pelo 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, o nível de coprodução da formulação da política 

pública é intermediário, com o total de 23 pontos. Há que se destacar que na percepção do 

respondente no processo de formulação da política houve participação da sociedade, mas a 

políticas foi toda definida pelo governo. O gráfico a seguir representa as dimensões avaliadas. 

 

Gráfico 2 – Política Pública de Assistência Social de Município do Paraná: Conselho 

Municipal do Idoso 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 3 pontos; confiança e 

legitimidade – 3 pontos; e accountability, transparência e responsividade – 3 pontos. 

Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 3 pontos; identificação das alternativas: soluções potenciais – 3 pontos; e desenho da política 

pública – 3 pontos. 

Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 2 pontos; produtividade e qualidade 

– 0 ponto; valor para os cidadãos e crescimento - 0 ponto. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 0 ponto; memória 

organizacional – 1 ponto; e compartilhamento do conhecimento – 2 pontos. 

A área do polígono apresentada no gráfico evidencia uma bilateralidade assimétrica 

entre as dimensões avaliadas. As dimensões governança democrática baseada no conhecimento 

e contexto da política foram avaliadas em todos os seus componentes com a pontuação máxima. 

Entretanto, as dimensões produção do conhecimento e gestão do conhecimento não tiveram 

essa mesma valoração, distanciando-se da pontuação máxima possível. Razão pela qual a 

assimetria verificada. 

Em que pese haver uma assimetria entre as dimensões, o nível de coprodução do 

conhecimento na formulação da política pública analisada classifica-se como intermediário. 

Necessitando, dessa forma, que as dimensões produção do conhecimento e gestão do 

conhecimento sejam desenvolvidas. 

 

Política Pública de Assistência Social: Conselho de Assistência Social de município “A” de 

Santa Catarina 

 

Para a política pública de assistência social do município “A” de Santa Catarina, 

representada pelo Conselho de Assistência Social, o nível de coprodução da formulação da 

política pública é intermediário, com o total de 21 pontos. Há que se destacar que na percepção 

do respondente no processo de formulação da política houve a opinião e os interesses da 

sociedade foram considerados no desenho da política. O gráfico a seguir representa as 

dimensões avaliadas. 



134 

 

 

Gráfico 3 – Política Pública de Assistência Social: Conselho de Assistência Social de 

município “A” de Santa Catarina 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 3 pontos; confiança e 

legitimidade – 2 pontos; e accountability, transparência e responsividade – 2 pontos. 

Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 2 pontos; identificação das alternativas: soluções potenciais – 3 pontos; e desenho da política 

pública – 2 pontos. 

Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 3 pontos; produtividade e qualidade 

– 1 ponto; valor para os cidadãos e crescimento - 2 pontos. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 1 ponto; memória 

organizacional – 0 ponto; e compartilhamento do conhecimento – 0 ponto. 

A área do polígono apresentada no gráfico evidencia pequena assimetria entre as 

dimensões avaliadas. As dimensões governança democrática baseada no conhecimento, 

contexto da política e produção do conhecimento foram avaliadas de modo a inferir a sua 

utilização no processo de formação da política pública. Entretanto, a dimensão gestão do 
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conhecimento não apresentou essa mesma valoração, distanciando-se da pontuação máxima 

possível, sendo considerado tão somente o componente liderança e cultura organizacional. 

Em que pese haver uma assimetria entre as dimensões, o nível de coprodução do 

conhecimento na formulação da política pública analisada classifica-se como intermediário. 

Necessitando, dessa forma, que a dimensão gestão do conhecimento seja melhor desenvolvida. 

 

Política Pública de Assistência Social: Conselho de Assistência Social de município “B” de 

Santa Catarina 

 

Para a política pública de assistência social do município “B” de Santa Catarina, 

representada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, o nível de coprodução da 

formulação da política pública é inicial, com o total de 2 pontos. Há que se destacar que na 

percepção do respondente no processo de formulação da política houve pouca participação da 

sociedade. O gráfico a seguir representa as dimensões avaliadas. 

 

Gráfico 4 – Política Pública de Assistência Social: Conselho de Assistência Social de 

município “B” de Santa Catarina 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 0 ponto; confiança e 

legitimidade – 1 ponto; e accountability, transparência e responsividade – 1 ponto. 
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Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 0 ponto; identificação das alternativas: soluções potenciais – 0 ponto; e desenho da política 

pública – 0 ponto. 

Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 0 ponto; produtividade e qualidade 

– 0 ponto; valor para os cidadãos e crescimento - 0 ponto. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 0 ponto; memória 

organizacional – 0 ponto; e compartilhamento do conhecimento – 0 ponto. 

A área do polígono apresentada no gráfico é totalmente assimétrica em relação às 

dimensões avaliadas. Nenhum dos componentes das dimensões contexto da política, produção 

do conhecimento e gestão do conhecimento foram considerados na formulação da política 

pública avaliada. A dimensão governança democrática baseado no conhecimento apresentou 

dois componentes pontuados, ambos com 1 (um) ponto cada, sendo eles, confiança e 

legitimidade, e accountability, transparência e responsividade. 

Em razão da baixa aderência das dimensões, observa-se que não há o estímulo da 

utilização da coprodução do conhecimento na formulação da política pública. Dessa forma, o 

seu nível classifica-se como inicial, carecendo de melhorias em todas as dimensões avaliadas. 

 

Política Pública de Assistência Social de um município do Pará: Conselho de Assistência Social 

 

Para a política pública de assistência social de um município do Pará, representada 

pelo Conselho Municipal, o nível de coprodução da formulação da política pública é inicial, 

com o total de 1 ponto. Há que se destacar que na percepção do respondente no processo de 

formulação da política houve pouca participação da sociedade. O gráfico a seguir representa as 

dimensões avaliadas. 
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Gráfico 5 – Conselho de Assistência Social: município do Pará 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 0 ponto; confiança e 

legitimidade – 0 ponto; e accountability, transparência e responsividade – 0 ponto. 

Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 0 ponto; identificação das alternativas: soluções potenciais – 0 ponto; e desenho da política 

pública – 1 ponto. 

Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 0 ponto; produtividade e qualidade 

– 0 ponto; valor para os cidadãos e crescimento - 0 ponto. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 0 ponto; memória 

organizacional – 0 ponto; e compartilhamento do conhecimento – 0 ponto. 

A área do polígono apresentada no gráfico é totalmente assimétrica em relação às 

dimensões avaliadas. Nenhum dos componentes das dimensões governança democrática 

baseada no conhecimento, produção do conhecimento e gestão do conhecimento foram 

considerados na formulação da política pública avaliada. Destaca-se que a dimensão contexto 

da política teve somente um componente valorado, qual seja, desenho da política pública. Em 

razão da baixa aderência das dimensões, observa-se que não há o estímulo da utilização da 
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coprodução do conhecimento na formulação da política pública. Dessa forma, o seu nível 

classifica-se como inicial, carecendo de melhorias em todas as dimensões avaliadas. 

 

Política Pública de Assistência Social de um município do Paraná: Gestor da Assistência Social 

 

A política pública de assistência social também foi avaliada por um gestor de um 

município do Paraná. Neste caso o nível de coprodução da formulação da política pública foi 

apontado como participativo, com o total de 32 pontos. Há que se destacar que na percepção do 

respondente no processo de formulação da política houve participação da sociedade, mas a 

políticas foi toda definida pelo governo. O gráfico a seguir representa as dimensões avaliadas. 

 

Gráfico 6 - Gestor da Assistência Social Município do Paraná 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 3 pontos; confiança e 

legitimidade – 3 pontos; e accountability, transparência e responsividade – 2 pontos. 

Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 2 pontos; identificação das alternativas: soluções potenciais – 2 pontos; e desenho da política 

pública – 3 pontos. 
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Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 2 pontos; produtividade e qualidade 

– 3 pontos; valor para os cidadãos e crescimento - 3 pontos. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 3 pontos; memória 

organizacional – 3 pontos; e compartilhamento do conhecimento – 3 pontos. 

Pode-se considerar que a área do polígono apresentada no gráfico é simétrica. A 

valoração dos componentes, permitiu que houvesse um equilíbrio no desenvolvimento das 

quatro dimensões, elevando o nível da política pública avaliada ao participativo. 

Em situações como essa, é possível avançar na análise para avaliar se a política pública 

atende às demandas sociais, e os aspectos necessários para ser considerada efetiva. Ou ainda, 

se a promoção da coprodução do conhecimento na formulação da política pública contribui ou 

não para o sucesso da política implementada. 

 

Política Pública de Assistência Social de um município de Santa Catarina: Gestor da Assistência 

Social 

 

A política pública de assistência social de um município de Santa Catarina avaliada 

por um gestor também apresentou o nível de participativo na coprodução da formulação da 

política pública, com o total de 25 pontos. Há que se destacar que na percepção do respondente 

no processo de formulação da política a opinião e os interesses da sociedade foram considerados 

no desenho da política. O gráfico a seguir representa as dimensões avaliadas. 
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Gráfico 7 - Gestor da Assistência Social Município de Santa Catarina 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 3 pontos; confiança e 

legitimidade – 3 pontos; e accountability, transparência e responsividade – 3 pontos. 

Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 3 pontos; identificação das alternativas: soluções potenciais – 2 pontos; e desenho da política 

pública – 2 pontos. 

Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 3 pontos; produtividade e qualidade 

– 0 ponto; valor para os cidadãos e crescimento - 1 ponto. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 3 pontos; memória 

organizacional – 1 ponto; e compartilhamento do conhecimento – 1 ponto. 

A área do polígono apresentada no gráfico evidencia uma assimetria entre as 

dimensões avaliadas.  Os componentes produtividade e qualidade, e valor para os cidadãos e 

crescimento, da dimensão produção do conhecimento ainda precisam ser motivados. Assim 

como, também os componentes da dimensão gestão do conhecimento, quais sejam, memória 

organizacional e compartilhamento do conhecimento. Em que pesem as duas dimensões de 

gerenciamento do conhecimento ainda carecem de maior atenção para o desenvolvimento da 
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coprodução, verifica-se que a somatória dos pontos das quatro dimensões classifica a 

coprodução do conhecimento, da política avaliada, em nível participativo. 

 

Política Pública de Assistência Social de um município de Goiás: Gestor da Assistência Social 

 

A avaliação, também realizada por um gestor, da política pública de assistência social 

de um município de Goiás, apresentou um o nível de coprodução da formulação da política 

pública de 33 pontos, caracterizando-se como participativo. Há que se destacar que na 

percepção do respondente no processo de formulação da política houve pouca participação da 

sociedade. O gráfico a seguir representa as dimensões avaliadas. 

 

Gráfico 8 – Gestor da Assistência Social Município de Goiás 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 3 pontos; confiança e 

legitimidade – 3 pontos; e accountability, transparência e responsividade – 3 pontos. 

Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 3 pontos; identificação das alternativas: soluções potenciais – 3 pontos; e desenho da política 

pública – 3 pontos. 
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Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 3 pontos; produtividade e qualidade 

– 3 pontos; valor para os cidadãos e crescimento - 2 pontos. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 3 pontos; memória 

organizacional – 1 ponto; e compartilhamento do conhecimento – 3 pontos. 

Pode-se considerar que a área do polígono apresentada no gráfico é simétrica. A 

valoração dos componentes, permitiu que houvesse um equilíbrio no desenvolvimento das 

quatro dimensões, elevando o nível da política pública avaliada ao participativo. 

Em situações como essa, é possível avançar na análise para avaliar se a política pública 

atende às demandas sociais, e os aspectos necessários para ser considerada efetiva. Ou ainda, 

se a promoção da coprodução do conhecimento na formulação da política pública contribui ou 

não para o sucesso da política implementada. 

 

Política Pública de Assistência Social de um município do Ceará: Gestor da Assistência Social 

 

Com a avaliação do gestor da política pública de assistência social de um município 

do Ceará, o nível de coprodução da formulação dessa política pública é participativo, com o 

total de 27 pontos. Há que se destacar que na percepção do respondente no processo de 

formulação da política a opinião e os interesses da sociedade foram considerados no desenho 

da política. O gráfico a seguir representa as dimensões avaliadas. 
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Gráfico 9 – Gestor da Assistência Social Município do Ceará 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 3 pontos; confiança e 

legitimidade – 3 pontos; e accountability, transparência e responsividade – 3 pontos. 

Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 3 pontos; identificação das alternativas: soluções potenciais – 2 pontos; e desenho da política 

pública – 3 pontos. 

Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 3 pontos; produtividade e qualidade 

– 0 ponto; valor para os cidadãos e crescimento - 2 pontos. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 3 pontos; memória 

organizacional – 2 pontos; e compartilhamento do conhecimento – 0 ponto. 

A área do polígono apresentada no gráfico evidencia pequena assimetria entre as 

dimensões avaliadas. As dimensões governança democrática baseada no conhecimento e 

contexto da política foram avaliadas em suas pontuações máximas, de modo a inferir a sua 

utilização no processo de formação da política pública. Entretanto, na dimensão gestão do 

conhecimento o componente memória organizacional apresentou uma desvalorização em 

relação aos demais componentes, distanciando-se, dessa forma, da pontuação máxima possível. 
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Em que pese haver uma pequena assimetria da dimensão gestão do conhecimento em 

relação às demais, o nível de coprodução do conhecimento na formulação da política pública 

analisada classifica-se como participativo. 

 

b) Política Pública de Educação 

 

A política pública de educação foi avaliada por dois gestores de um município do 

Paraná. Com total de 34 pontos o nível de coprodução da formulação da política pública é 

participativo, para o gestor 1. Enquanto que para o gestor 2, com 15 pontos, o nível é 

intermediário. Há que se destacar que na percepção do gestor 1 no processo de formulação da 

política a opinião e os interesses da sociedade foram considerados no desenho da política. 

Enquanto que para o gestor 2 houve muito pouca participação da sociedade. O gráfico a seguir 

representa as dimensões avaliadas. 

 

Gráfico 10 – Gestores da Educação Município do Paraná 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações pelos gestores 1 e 2, respectivamente, poder e 

equidade – 9 e 6 pontos; confiança e legitimidade – 3 e 2 pontos; e accountability, transparência 

e responsividade – 3 e 2 pontos. 
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Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 3 e 1 pontos; identificação das alternativas: soluções potenciais – 3 e 1 pontos; e desenho da 

política pública – 3 e 2 pontos. 

Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 3 e 1 pontos; produtividade e 

qualidade – 3 e 0 pontos; valor para os cidadãos e crescimento – 3 e 1 pontos. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 3 e 2 pontos; memória 

organizacional – 3 e 0 pontos; e compartilhamento do conhecimento – 2 e 1 pontos. 

A política de educação de um município do Paraná foi avaliada por dois gestores. Em 

que pese tratar da mesma política é possível perceber o entendimento diverso entre eles. Para 

um, a área do polígono é simétrica, evidenciando um equilíbrio participativo nas quatro 

dimensões. Para outro, a área é assimétrica, onde as dimensões produção do conhecimento e 

gestão do conhecimento aparecem pouco valoradas.  

 

c) Política Pública de Saúde 

 

A política pública de saúde foi avaliada por um gestor do Estado do Paraná. A 

pontuação obtida, qual seja 33 pontos, demonstra um nível participativo na coprodução de 

conhecimento na formulação da política. Há que se destacar que na percepção do respondente 

no processo de formulação da política a opinião e os interesses da sociedade foram considerados 

no desenho da política. O gráfico a seguir representa as dimensões avaliadas. 
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Gráfico 11 – Gestor da Saúde do Estado do Paraná 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os componentes da dimensão Governança Democrática baseada no Conhecimento 

foram avaliados com as seguintes pontuações, poder e equidade – 3 pontos; confiança e 

legitimidade – 2 pontos; e accountability, transparência e responsividade – 3 pontos. 

Os componentes da dimensão Contexto da Política: Formação da Política Pública 

foram avaliados da seguinte forma, definição da agenda: identificação e definição do problema 

– 3 pontos; identificação das alternativas: soluções potenciais – 3 pontos; e desenho da política 

pública – 3 pontos. 

Os componentes da dimensão Produção do Conhecimento foram assim avaliados, 

conhecimento individual, equipe, organizacional e social – 3 pontos; produtividade e qualidade 

– 3 pontos; valor para os cidadãos e crescimento - 2 pontos. 

Os componentes da dimensão Gestão do Conhecimento foram pontuados da seguinte 

forma, apoio institucional: liderança e cultura organizacional – 2 pontos; memória 

organizacional – 3 pontos; e compartilhamento do conhecimento – 3 pontos. 

Pode-se considerar que há um equilíbrio entre as dimensões avaliadas, de modo que 

se verifica a utilização da coprodução do conhecimento na formulação da política pública. Em 

que pese a área do polígono apresentada no gráfico se relativamente simétrica, em que todas as 

dimensões foram bem avaliadas, a dimensão contexto da política atingiu a pontuação máxima, 

o que proporcionou a assimetria gráfica.  Desse modo, percebe-se que a valoração dos 
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componentes, permitiu que houvesse um equilíbrio no desenvolvimento das quatro dimensões, 

elevando o nível da política pública avaliada ao participativo. 

Em situações como essa, é possível avançar na análise para avaliar se a política pública 

atende às demandas sociais, e os aspectos necessários para ser considerada efetiva. Ou ainda, 

se a promoção da coprodução do conhecimento na formulação da política pública contribui ou 

não para o sucesso da política implementada. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Dos resultados encontrados cabem algumas considerações. Importa observar que a 

análise da coprodução do conhecimento na formulação de políticas públicas não se faz pela 

justaposição das informações relativas a cada um dos componentes identificados, mas deve-se 

também considerar as relações que se resultam entre elas. 

Em que pese cada política pública ter a suas peculiaridades observa-se que há 

percepções diferentes entre governo e sociedade (na figura dos conselhos). Há também um grau 

maior de importância dado ao processo democrático, no que tange à participação social na 

formulação da política pública, do que à importância dada ao gerenciamento do conhecimento, 

tanto no que se refere ao valor agregado à sociedade, por meio da produção do conhecimento, 

quanto à criação e preservação do conhecimento organizacional. Isso revela que o processo de 

formulação da política pública está mais enraizado nos aspectos do contexto político e 

democrático do que em critérios de conhecimento para o enfrentamento dos problemas 

públicos. Como destacado por Miller e Wyborn (2020) a coprodução do conhecimento é 

também um projeto político, na construção conjunta de resultados para a sociedade, 

envolvendo, portanto, comportamentos como a cidadania democrática, defendida por Denhardt 

e Denhardt (2007).  

Especificamente em relação ao modelo proposto, no que se refere à dimensão 

governança democrática baseada no conhecimento, pelos resultados das políticas avaliadas é 

possível destacar que o jogo político de poder e equidade prevalece entre os governantes, cujo 

compartilhamento de responsabilidade ainda é pouco utilizado, prejudicando, de certa forma, a 

eficácia nos processos colaborativos. De igual modo, considera-se que a confiança e a 

legitimidade são fortalecidas quando a participação social na formulação da política pública é 

incentivada, visando garantir ao interesse público. 
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Em que pesem existirem mecanismos legais a fim de garantir os aspectos de 

accountability, transparência e responsividade na formulação de políticas públicas, esses 

elementos ainda não são em sua totalidade observados, gerando uma possível desconfiança da 

sociedade em relação às ações do governo em resposta às demandas coletivas da sociedade. 

Destacam Denhard e Denhardt (2007) que promover essa dinâmica é uma tarefa 

complexa que envolve a confiança do cidadão e a capacidade de reposta do governo, além de 

atribuir os propósitos e responsabilidades. A questão central é se os cidadãos confiam ou não 

no governo ao buscarem garantir o interesse público. 

Nesse sentido, os governos devem trabalhar para desenvolver essa capacidade, o que 

em parte requer a confiança no trabalho do governante. Denhardt e Denhardt (2007) apontam 

que tanto a confiança quanto a cidadania são construídas com base na crença da ação do governo 

em resposta ao interesse público. Assim, a confiança e a atuação governamental se reforçam 

mutuamente. Por outro lado, a confiança diminuirá se as pessoas acreditarem que as demandas 

individuais e não coletivas geram respostas governamentais. A percepção que as políticas 

públicas implementadas estão focadas no interesse público é fundamental para que haja a 

confiança do cidadão no governo. 

No que tange ao contexto da política e sua formulação, embora o modelo proposto não 

vise avaliar a efetividade da política pública implementada, é possível dizer que muitas das 

falhas de uma política estão associadas em seu planejamento inicial. A utilização da coprodução 

do conhecimento em sua formulação pode significar um instrumento para seu aprimoramento. 

O contexto e a produção do conhecimento devem ser considerados como um processo contínuo 

de interação entre a identificação do problema, as possíveis soluções e as ações para alcançá-

las, em que essa dinâmica é traduzida pelo desenho da política pública em documentos formais 

elaborados pelos representantes do governo. 

Porém, como destacado por Espanha (2015) e evidenciado pelas políticas públicas 

analisadas, o desenho da política e sua implementação nem sempre seguem um processo 

racional compreensível, mas que se embasa em processos menos empíricos em comparações 

sucessivas limitadas ou puramente incrementais. 

Assim como os resultados, os processos de conhecimento devem ser considerados na 

coprodução. O aumento da produtividade do conhecimento possibilita a melhoria da qualidade 

das políticas públicas e dos impactos na sociedade, além de promover inovação. Como 

destacado por Janus (2016) as políticas públicas influenciam fortemente a qualidade de vida 

dos cidadãos. No entanto, as organizações públicas acumulam uma vasta experiência para o 
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desenvolvimento, mas não se preocupam em reter essas experiências de forma a permitir que 

fossem compartilhadas e aprimoradas. Dessa forma, os aprendizados que não são 

documentados não perdidos ao longo do tempo.  

Pelos resultados das políticas públicas avaliadas nota-se pouco incentivo no aumento 

da produtividade do conhecimento, em indivíduos, equipes, organizações e no âmbito social, 

agregando pouco valor ao crescimento e ao cidadão. 

É necessário avaliar as lacunas de compartilhamento do conhecimento, considerando 

as comunidades que já tenham enfrentado a mesma situação ou similar, elencando as ações a 

serem adotadas com indicadores que possam avaliar o desenvolvimento das atividades 

definidas pela agenda pública. 

A produção do conhecimento para a resolução de problemas públicos requer a 

participação de diversos atores que acabam se envolvendo direta ou indiretamente, na busca do 

interesse comum, sejam esses agentes públicos, comunidades de prática ou membros da 

sociedade. 

Seguindo Janus (2017) as organizações que apresentam um maior nível de sucesso 

proporcionam a suas equipes conhecimento correto, no momento certo, por meio do 

compartilhamento. Isso se dá por meio da estruturação de gestão do conhecimento dentro da 

organização, a qual deve ser incentivada pelos líderes que possuem maior poder de decisão. 

Os resultados evidenciam que duas das dimensões propostas pelo modelo, quais sejam, 

produção do conhecimento e gestão do conhecimento, não recebem o mesmo grau de 

importância das demais dimensões no processo de formulação de políticas públicas. 

Ainda que se entenda ser arriscado generalizar os resultados, por se tratarem de 

políticas diversas, há que se observar que as dimensões produção do conhecimento e gestão do 

conhecimento são pouco utilizadas no processo de formulação da política. O que acaba por 

corroborar a fragilidade da Administração Pública no gerenciamento do conhecimento 

produzido, trazida pelos especialistas consultados quando do refinamento do modelo proposto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A coprodução é uma maneira de permitir que as pessoas interessadas participem do 

processo político, mudando a forma como as ações do governo são planejadas e executadas 

para melhor atender a sociedade. É uma abordagem para compartilhar poder de forma 

equitativa, entre governo, sociedade e outras entidades que visam a um objetivo comum, qual 

seja, a solução de um problema público. 

A seguir são apresentadas as conclusões do trabalho e as sugestões para a sua 

continuidade. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

Conhecer os problemas e possíveis soluções baseadas em evidências e conhecimento 

em rede contribui para o aprimoramento da formulação das políticas públicas, bem como 

possibilita evitar possíveis falhas em suas concepções e execuções. Assim a coprodução do 

conhecimento na formulação das políticas públicas pode permitir que as informações básicas, 

os objetivos, as referências em evidências e conhecimento em rede possam fundamentar sua 

implementação. 

O presente estudo buscou investigar as conexões entre os fundamentos do Novo 

Serviço Público, defendidos por Denhardt e Denhardt (2007) e Denhardt e Catlaw (2017), o 

conceito da coprodução e coprodução do conhecimento e a formulação de políticas públicas. A 

partir da pergunta de pesquisa, “Quais os elementos fundamentais para a promoção da 

coprodução do conhecimento na formulação das políticas públicas?”, identificou-se os 

elementos necessários para a promoção da coprodução do conhecimento, os quais foram 

estruturados em quatro dimensões propostas para um modelo avaliativo, a saber: (i) governança 

democrática baseada no conhecimento; (ii) contexto da política: formação da política pública; 

(iii) produção de conhecimento; e (iv) gestão do conhecimento. 

A partir dessa identificação os objetivos específicos, a) identificar as conexões dos 

elementos necessários para a coprodução do conhecimento; e b) relacionar a formulação das 

políticas públicas, passam a ser atendidos, por meio da conceituação de cada uma das dimensões 

propostas. 

A governança democrática baseada no conhecimento baseia-se nos valores 

compartilhados e interesses comuns, por meio do diálogo entre Estado e sociedade, 
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promovendo a cidadania e estruturas organizacionais participativas, cujo, trabalho conjunto 

objetiva definir e resolver problemas sociais de maneira cooperativa e mutuamente benéfica.  

Ainda, na identificação e definição das perspectivas e valores os cocriadores de 

soluções têm o poder de gerar algo novo e se conectar com o todo maior, o que importa em 

trazer equidade a todos os participantes do processo, onde as interações facilitam a mudança de 

perspectivas em relação a um problema público para um enquadramento holístico e coletivo, 

gerando dessa forma a coprodução do conhecimento. 

Mesmo que existam desequilíbrios de poder no contexto social, o processo de 

coprodução do conhecimento deve permitir a cooperação tangível em nível de igualdade, em 

que todas as partes interessadas tenham voz ativa, para garantir, dessa forma, o 

desenvolvimento da confiança, criatividade e entendimento compartilhado. 

A partir disso, a solução encontrada passa a ter legitimidade perante a sociedade. A 

garantia da confiança e legitimidade se dá pelas responsabilidades dos administradores 

públicos, onde o interesse público deve ser seguido, mesmo em situações que envolvam 

julgamentos e normas sobrepostas, tendo como chave o envolvimento, o empoderamento e o 

diálogo com os cidadãos. Isso também se concretiza por meio dos instrumentos de 

accountability, transparência e responsividade das ações governamentais. 

Dessa forma, a primeira dimensão a ser avaliada, qual seja, governança democrática 

baseada no conhecimento, se divide em três componentes, sendo eles (i) poder e equidade; (ii) 

confiança e legitimidade; e (iii) accountability, transparência e responsividade. 

No contexto da política: formação da agenda, a política deve ser associada ao contexto 

pelo qual está inserida, considerando-se não só o conhecimento científico como também outros 

decorrentes das comunidades de prática, em que o conhecimento só pode se tornar acionável 

por meio de contatos diretos com aqueles que estão envolvidos no problema. 

Nessas interações, dos atores envolvidos na formulação da política pública, são 

estabelecidas metas e ações que buscam alcançá-las, por meio de declarações formais da 

política e seu resultado final, por meio da definição da agenda pública, implementação da 

política e posterior monitoramento e avaliação. 

No processo de formação da política pública há duas etapas a serem consideradas, 

quais sejam, a análise do problema (problem anlysis) e a análise de solução (solutions analysis). 

A definição da agenda pública, consiste, portanto, em direcionar a atenção ao problema, às 

alternativas e construir o desenho da política a partir dessas definições. 
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Dessa forma, a segunda dimensão é definida, sendo ela, o contexto da política: 

formação da política pública, em que se consideram, três componentes constitutivos, (i) 

definição da agenda: identificação e definição do problema; (ii) identificação das alternativas: 

soluções potenciais; e (iii) desenho da política pública. 

Seguindo à conceituação dos elementos identificados, a produção do conhecimento 

ocorre por uma conversão do conhecimento em valores, por meio da interação eficaz de pessoas 

no alcance de melhorias, exploração e inovação baseadas no conhecimento. 

A produtividade do conhecimento além de otimizar a utilização dos diversos tipos de 

recursos disponíveis pode minimizar as lacunas de conhecimento, permitindo a entrega de 

produtos e serviços com maior valor e qualidade, em menor tempo, o que contribui 

significativamente para a maximização de valor para os cidadãos, por meio da melhoria do ciclo 

e impacto da política pública e inovação do setor público (APO, 2017). 

Para que os programas de produtividade do conhecimento sejam efetivos, o seu 

desenho deve levar em consideração as recompensas ou reforços positivos para promover 

atitudes favoráveis e apoio ao programa, do contrário, a maioria dos usuários não terá motivação 

para se envolver. É preciso que se crie uma consciência entre as partes interessadas das 

potenciais recompensas intrínsecas que se podem obter caso estiverem envolvidos no programa. 

Nesse sentido, a produção de conhecimento na formulação de políticas públicas agrega 

valores à sociedade, uma vez que a interação contínua das partes interessadas pode criar uma 

nova cultura de desenvolvimento da política que permite que ela se torne sustentável ao longo 

do tempo, não sendo, dessa forma, prejudicada por trocas de lideranças. Assim, a 

implementação da política pública e sua avaliação de continuidade ou descontinuidade passam 

a ser ecologicamente autossustentável, por meio de colaboradores participativos, sejam eles 

agentes governamentais ou não. 

Seguindo as definições trazidas pela APO (2017), a terceira dimensão a ser avaliada, 

qual seja, produção do conhecimento, considera a produtividade do conhecimento, na 

otimização de recursos para a definição da agenda pública e identificação das alternativas de 

soluções para os problemas públicos, baseadas em conhecimento. Com isso, define-se os seus 

componentes, em (i) conhecimento individual, equipe, organizacional e social; (ii) 

produtividade do conhecimento e qualidade; (iii) valor para os cidadãos e crescimento. 

Se o conhecimento produzido não for codificado, internalizado e traduzido em 

conhecimento organizacional, a Administração Pública acaba perdendo esses ativos de 

conhecimento. A gestão do conhecimento, considerada como a quarta dimensão, precisa estar 
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engajada nos principais líderes desde o início dos projetos até a sua propagação, de modo que 

as soluções que impactarem positivamente o desenvolvimento e a implementação de políticas 

públicas continuem a serem apoiadas independentemente das mudanças de lideranças. Nesse 

sentido, os projetos de conhecimento na formulação de uma política pública, devem ser 

considerados como fatores de estratégia, com a participação de comunidades de prática que 

possam reduzir as lacunas de conhecimento existentes, desenvolvendo dessa forma, 

capacidades e melhorando a eficácia das políticas públicas. 

A gestão do conhecimento é tida, portanto, como ferramenta de estratégia 

organizacional, da qual a Administração Pública pode se utilizar para gerenciar o conhecimento, 

criando, dessa forma, um sistema sustentável e criativo de compartilhamento de experiências e 

de conhecimento, de modo a aumentar a probabilidade de ações bem sucedidas e soluções 

inovadoras.   

A definição da dimensão gestão do conhecimento, é composta pelos componentes, (i) 

apoio institucional: liderança e cultura organizacional; (ii) memória organizacional; e (iii) 

compartilhamento do conhecimento. 

Sob a visão desse arranjo é que se define, portanto, as dimensões avaliativas à 

promoção da coprodução do conhecimento na formulação de políticas públicas. 

Com base nesses elementos, esse estudo propôs um modelo avaliativo da promoção 

da coprodução do conhecimento na formulação de políticas públicas, subdividindo essas 

dimensões em componentes que se inter-relacionam na construção das alternativas à resolução 

do problema público identificado e a ser tratado. O modelo proposto atende ao objetivo de 

elaborar um modelo que permita avaliar os elementos facilitadores da coprodução do 

conhecimento na formulação de políticas públicas. 

Seguindo ao cumprimento dos objetivos específicos previamente definidos, o modelo 

passou por revisão de especialistas da área, a fim de verificar sua aplicabilidade. As 

contribuições, por eles trazidas, foram incorporadas ao modelo estrutural, chegando-se ao 

modelo que se propõe, por meio de um questionário avaliativo que pode ser respondido tanto 

pelo gestor da política pública a ser avaliada, como por representantes da sociedade, o que para 

esta tese definiu-se os conselhos gestores de políticas públicas.  

Pelo modelo avaliativo proposto, o nível de coprodução de conhecimento deve ser 

avaliado individualmente por cada política pública, mas um conjunto de avaliações da mesma 

política pode trazer inferências acerca da maturidade de conhecimento no processo de sua 

formulação.  
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O modelo foi aplicado em políticas de assistência social, educação e saúde. Os 

resultados evidenciam que duas das dimensões propostas pelo modelo, quais sejam, produção 

do conhecimento e gestão do conhecimento, não recebem o mesmo grau de importância das 

demais dimensões no processo de formulação de políticas públicas. 

Ainda que se entenda ser arriscado generalizar os resultados, por se tratarem de 

políticas diversas, há que se observar que as dimensões produção do conhecimento e gestão do 

conhecimento são pouco utilizadas no processo de formulação da política. O que acaba por 

corroborar a fragilidade da Administração Pública no gerenciamento do conhecimento 

produzido, trazida pelos especialistas consultados quando do refinamento do modelo proposto. 

Alinhado a esse pensamento e trazendo as observações de Polk (2015) um dos 

objetivos da coprodução do conhecimento é operacionalizar a ideia de responsabilização dos 

múltiplos atores por meio da criação de espaços abertos, dinâmicos, reflexivos e 

compartilhados, onde a aprendizagem organizacional e as comunidades de práticas fazem a 

ponte entre o conhecimento técnico e a prática, na formulação e implementação da política 

pública. 

Os processos de coprodução e resultados da produção de conhecimento não tem 

sentido se o conhecimento não for usado para alterar comportamentos e arranjos sociais para 

melhorar os resultados das políticas públicas implementadas (Miller e Wyborn, 2020). 

Busca-se com essa discussão propor uma reflexão de como a produção e aplicação do 

conhecimento sustenta as decisões na formulação de políticas públicas, primeiramente no início 

da política e se possível, mais a frente avaliar a implementação, execução, bem como resultados 

e impactos dessa intervenção. 

Como exposto na introdução, a coprodução dos serviços públicos está ancorada pela 

urgência de uma gestão pública mais transparente, eficiente, que se justifica com uma maior 

participação e controle social. Assim, os aspectos democráticos são ressaltados. Porém, a 

produtividade do conhecimento, por vezes, não é mencionada como elemento a ser preservado 

e gerenciável. 

O que se percebe pela literatura investigada é que os estudos apontam para uma ênfase 

na coprodução e na governança democrática, por meio da participação entre Estado e sociedade, 

mas o gerenciamento do conhecimento perde importância no processo de formulação de 

políticas públicas, como também pôde ser observado pelos casos das políticas públicas 

avaliadas. 
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Como exposto na introdução, uma fiscalização de políticas e programas de governo, 

entre o período de 2017 a 2019, realizada pelo TCU evidenciou que há 53% de falhas no 

planejamento das políticas públicas, onde a adoção de boas práticas na formulação de políticas 

públicas, com análise ex ante e planejamento, ainda não são uma realidade universal. Deve-se 

incluir a este fato, portanto, como ausência de boas práticas, o gerenciamento do conhecimento 

produzido, tanto na fase de planejamento como pelas fases que seguem as execuções das 

políticas públicas, cujos componentes aqui identificados não foram retratados pelas políticas 

avaliadas, sendo eles, (i) conhecimento individual, equipe, organizacional e social; (ii) 

produtividade e qualidade; (iii) valor para os cidadãos e crescimento; (iv) apoio institucional: 

liderança e cultura organizacional; (v) memória organizacional; e (vi) compartilhamento do 

conhecimento. 

A ausência de integração do conhecimento produzido pode justificar, de certa forma, 

a ineficiência das políticas públicas, gerando dessa forma a falta de confiança e legitimidade, 

assim como de accountability, transparência e responsividade, elementos esses essenciais para 

que a coprodução do conhecimento ocorra na formulação de políticas. 

A identificação ou o mapeamento das lacunas de conhecimento (análise ex ante) são 

necessários à Administração Pública formadora da política, podendo ser o ponto de partida para 

a criação do programa de criação, produção e compartilhamento do conhecimento, de modo 

que as avaliações periódicas são necessárias para verificar se a coprodução do conhecimento 

está sendo executada e agregando valor em termos de aplicabilidade do conhecimento criado e 

incorporado pelo indivíduo e pela organização pública executora da política na realização das 

atividades operacionais. Evitando, dessa forma, a geração de conhecimentos que nem sempre 

são relevantes ou utilizados pelos grupos de interesses, mas sim, preencher a lacuna na produção 

e utilização do conhecimento, incentivando a inovação em atenção às prioridades que refletem 

às necessidades das comunidades locais, os interesses e as experiências dos parceiros 

coprodutores. Busca-se com isso a condução para a implementação de uma base colaborativa 

na tradução do conhecimento utilizado para a formulação de políticas públicas. 

A criação de valor é o conhecimento produzido e agregado para a Administração 

Pública e para o indivíduo, atores da política, na busca de melhoria de um processo ou da 

solução de um problema, o qual foi desenvolvimento por meio de uma atividade conjunta entre 

esses colaboradores. Isso pode ser mensurado pelo impacto que a produção e agregação do 

conhecimento gera no desempenho da política pública em relação à meta ou objetivo a ser 

atingido e não só em termos de resultados financeiros. 
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A reflexão que se prepondera é o quanto de capital intelectual é perdido pela 

Administração Pública, no médio e longo prazo, por ausência de gerenciamento desse ativo 

intangível. 

 

5.2 SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Observa-se que o objetivo do modelo é avaliar a existência da coprodução de 

conhecimento na formulação de políticas públicas, como medida de análise ex ante à 

implementação de determinada política, podendo servir como instrumento de gestão 

governamental à tomada de decisão e também como instrumento avaliativo de comparação ao 

desenho na execução da política, como medida de análise ex post. Porém, não se configura 

como instrumento de avaliação da qualidade e efetividade de uma política implementada. Fator, 

este, que pode ser objeto de estudos futuros. 

Outros desafios e questões de pesquisa surgem, tais como a produção de conhecimento 

necessário para compreender e diagnosticar as necessidades que as sociedades enfrentam, as 

quais podem ser geridas criativamente com o apoio de conhecimentos produzidos pelo instituto 

da coprodução. 

Outras ações de pesquisas podem avançar em questões chaves que determinam ou 

avaliam como a coprodução acontece e quais são seus efeitos na implementação de políticas 

públicas.  

Pesquisas como a aqui apresentada e as que possam vir a tratar dessas questões 

levantadas podem contribuir para o aprimoramento da ação governamental, utilizando-se de 

diferentes tipos de diagnósticos que visem avaliar os efeitos das políticas públicas na realidade 

social assistida. 

Entende-se que o modelo proposto nessa tese é parte inicial de um sistema de avaliação 

da coprodução do conhecimento em políticas públicas, de modo que o avanço da pesquisa pode 

consistir na elaboração de diagnósticos das demais fases do ciclo heurístico de políticas públicas 

até o estágio da avaliação da efetividade e legitimidade, ou sucesso/insucesso da coprodução 

na manutenção dos problemas públicos. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Validação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

 

 

Prezado Colaborador (a), 

 

 

Com o objetivo de assegurar a confiabilidade na futura coleta de dados e análise, venho 

solicitar a sua colaboração para validação do instrumento avaliativo, referente à tese de 

doutorado intitulada “Coprodução do Conhecimento na Formulação de Políticas Públicas”, sob 

a orientação do Prof. Dr. Rogério Cid Bastos, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

e Gestão do Conhecimento, da Universidade Federal de Santa Catarina.  

O objetivo da pesquisa é elaborar um instrumento de análise que visa avaliar em que 

medida a Administração Pública promove a coprodução do conhecimento na formulação das 

políticas públicas. Para tanto, utilizou-se como norte os pilares da Administração Pública 

Democrática, na visão do Novo Serviço Público (Denhardt e Denhardt, 2007), a formulação de 

políticas públicas e a coprodução do conhecimento, cujos conceitos fundamentam as dimensões 

valorativas aqui propostas. 

Nesse sentido, foi desenvolvido um modelo conceitual com os elementos identificados 

na literatura tidos como essenciais à prática da coprodução do conhecimento. O modelo 

proposto, sobretudo, tem por fim identificar a utilização de conhecimento nas atividades que 

antecedem a implementação da política pública pelo Estado, e se há alguma lacuna de 

conhecimento que possa ser respondida pela coprodução de conhecimento. 

O modelo é composto de 3 (três) dimensões, sendo que cada dimensão apresenta 3 

(três) componentes de avaliação. A figura que segue retrata sua estrutura. 
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Assim, solicito sua colaboração no sentido de analisar a descrição de cada item deste 

instrumento avaliativo, a partir dos critérios de relevância, clareza e objetividade, assinalando 

“S” para sim e “N” para não. Entendendo-se que o item precisa ser revisto, modificado ou 

aprimorado há um espaço destinado às sugestões. 

Agradeço antecipadamente sua colaboração e estou à disposição para os 

esclarecimentos necessários. 

 

 

 

Vanessa dos Santos 

Doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC) 

e-mail: assenav.san@gmail.com 
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Instrumento de Validação 

 

Prezado Colaborador(a),  

 

Assinale seu grau de concordância ou discordância com cada uma das questões, a partir 

dos critérios de relevância, clareza e objetividade, assinalando “S” para sim e “N” para não. 

Entendendo-se que o item precisa ser revisto, modificado ou aprimorado há um espaço 

destinado às sugestões. 

As questões estão distribuídas, conforme a distribuição dos componentes no modelo 

proposto pela tese. 

 

Dimensão: Contexto da Política: Formação da Política Pública 

O que se busca avaliar: A perspectiva da política pública. 

 

Componente: Definição da agenda: Identificação e Definição do Problema 

O que se busca avaliar: O enquadramento do problema e definição da agenda. 

 

Perguntas a serem avaliadas 

Questão 1: O problema público está claramente identificado e definido em termos conceituais 

e materiais? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 2: As causas do problema foram identificadas? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

 

Questão 3: O público-alvo ou beneficiários de uma possível intervenção foram identificados? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Questão 4: A política pública está aderente à agenda de prioridades políticas da sociedade? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 5: Existem políticas públicas adotadas anteriormente para combater o mesmo 

problema? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 6: Se sim, foram identificadas as razões pelas quais houve a continuidade ou 

descontinuidade dessa política? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

 

Componente: Identificação das Alternativas: Soluções Potenciais 

O que se busca avaliar: A participação social da elaboração das alternativas 

 

Perguntas a serem avaliadas: 

Questão 1: As alternativas de possíveis soluções foram levantadas e analisadas? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 2: A política a ser implementada foi deliberada com a participação entre Estado e 

sociedade? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Questão 3: Foram utilizados mecanismos participativos, tais como a participação de 

instituições representativas na formação da política? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 4: Os objetivos, estratégias, linhas de ação, diretrizes e metas definidas correspondem 

com o problema público e suas causas?  

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 5: Foram consideradas políticas públicas em outras localidades que trataram do 

mesmo problema? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 6: As diretrizes da política pública correspondem aos resultados esperados? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

 

Componente: Desenho da Política Pública 

O que se busca avaliar: Se há coerência entre o desenho da política pública e o problema 

identificado 

 

Perguntas a serem avaliadas: 

Questão 1: A formulação da política pública apresenta objetivos, metas e diretrizes de ações 

bem definidos? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Questão 2: Os recursos necessários para a implementação da política pública foram 

considerados? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 3: Há um plano de estratégia para a implementação da política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 4: Os atores e as responsabilidades foram definidos? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 5: O desenho normativo da política pública foi consistente com o problema público e 

seus fatores causais?  

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 6: Os atores envolvidos na implementação estão de acordo e compreendem o desenho 

da política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Dimensão: Governança Democrática baseada no Conhecimento 

O que se busca avaliar:Se a Administração Pública fomenta a participação e controle social no 

desenvolvimento de suas atividades, e em especialmente, aqui tratado, na formulação das 

políticas públicas. 

 

Componente: Poder e Equidade 

O que se busca avaliar: Como o poder e a responsabilidade são considerados na formulação da 

política pública. 

 

Perguntas a serem avaliadas: 

Questão 1: Os agentes públicos e privados envolvidos na atuação da política pública foram 

identificados? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 2: Há o apoio dos cidadãos por entenderem que a proposta é relevante e pode ser 

implementada? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 3: Há o apoio de lideranças políticas para a implementação da política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 4: As partes interessadas participaram ou se manifestaram na elaboração da política 

pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Questão 5: A Administração Pública promove a capacitação para os agentes sociais? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 6: Nas decisões sobre a formação da política pública são consideradas as opiniões das 

partes interessadas de forma equitativa? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Componente: Confiança e legitimidade: Accountability Ativa da Coprodução do 

Conhecimento 

O que se busca avaliar:A efetividade e legitimidade dos processos de formulação da política 

pública. 

 

Perguntas a serem avaliadas: 

Questão 1: Há mecanismos de transparência, com ampla divulgação dos dados e informações 

da política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 2: O desenho da política pública atende aos anseios da sociedade? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 3: O conhecimento produzido pela organização, tais como estudos, relatórios, 

avaliações e resultados, material de capacitação, etc., é de livre acesso aos stakeholders? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 



176 

 

Questão 4: O conhecimento produzido pela organização é codificado em uma linguagem de 

fácil compreensão, ou seja, é inteligível? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 5: A participação social e das partes interessadas na política pública aconteceu de 

maneira formal? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 6: Os mecanismos de controle institucional e social foram traçados? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Componente: Apoio Institucional: liderança e cultura organizacional 

O que se busca avaliar: A capacidade organizacional para o desenvolvimento coprodutivo da 

política pública 

 

Perguntas a serem avaliadas: 

Questão 1: A Administração Pública vê a coprodução do conhecimento como fator estratégico 

e de sucesso para a política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 2: A Administração Pública reconhece a importância de alinhar a gestão do 

conhecimento aos objetivos estratégicos da organização? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Questão 3: A coprodução do conhecimento está vinculada a possíveis resultados da política 

pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 4: Os gestores encorajam e reconhecem um comportamento exponencial de 

compartilhamento de conhecimento, tanto interna quanto externamente à organização? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 5: A coprodução do conhecimento é discutida durante as avaliações da política 

pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 6: A Administração Pública possui um clima organizacional propício para a 

participação e para o compartilhamento de conhecimentos no desenvolvimento da política 

pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Dimensão: Produção do Conhecimento 

O que se busca avaliar: A produtividade de conhecimento gerado pela coprodução na 

formulação da política pública 

  

Componente: Conhecimento Individual, equipe, organizacional e social 

O que se busca avaliar: Se há o compartilhamento dos diversos tipos de conhecimento na 

formulação da política pública. 

 

Perguntas a serem avaliadas: 

Questão 1: Existe algum critério de avaliação para reconhecer se o conhecimento produzido 

foi plenamente entendido e aplicado pelo público-alvo? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 2: A organização identifica a necessidade dos colaboradores em situações idênticas 

ou semelhantes por experiências já vividas por algum membro da equipe? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 3: A organização consegue identificar o porquê, quando e como um conhecimento 

precisa ser compartilhado? Ou seja, há uma estratégia de compartilhamento de conhecimento? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 4: A organização consegue identificar como o conhecimento compartilhado será 

usado? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Questão 5: Experiências e Evidências são compartilhadas, de modo que possam ser utilizadas 

na formação de políticas públicas e traçar diretrizes para solução de problemas sociais? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 6: A sociedade, administração pública e entidades privadas podem efetivamente 

aprender e utilizar o conhecimento compartilhado? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 
 

Componente:Produtividade do Conhecimento e Qualidade 

O que se busca avaliar: Se a Administração Pública fomenta o compartilhamento do 

conhecimento. 

 

Perguntas a serem avaliadas: 

Questão 1: Existe alguma estratégia para fomentar o compartilhamento do conhecimento que 

resulta em alto impacto das ações aprendidas na formulação e execução da política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 2: O conhecimento compartilhado preenche alguma lacuna necessária para a 

realização de alguma ação ou atividade da política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 3: A Administração Pública incentiva o desenvolvimento proativo de atividades 

inovadoras de compartilhamento de conhecimento, seja interno e/ou externo? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Questão 4: A organização consegue identificar se houve maior produtividade, em relação ao 

tempo reduzido de ciclos de trabalho, eficiência nos gastos e processos de inovação? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 5: A Administração promove a comunicação entre os setores envolvidos na política 

pública para que o conhecimento e experiências possam ser compartilhados? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 6: São definidos critérios de mensuração da qualidade para as ações que serão 

executadas após um conhecimento ser compartilhado? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

 

Componente: Valor para os Cidadãos e Crescimento 

O que se busca avaliar: Se a coprodução do conhecimento gerou valor à sociedade. 

 

Perguntas a serem avaliadas: 

Questão 1: A política pública promoveu alguma alteração na formação da agenda do governo? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 2: As políticas públicas, ações sociais e demais atividades voltadas à sociedade que 

tiveram o compartilhamento de conhecimento são monitoradas? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 
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Questão 3: A eficiência na cadeia de valor do conhecimento produzido é facilmente 

identificada na execução da política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 4: Existe uma rede de colaboradores para o desenvolvimento e monitoramento da 

política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 5: Existe um canal formal de comunicação entre Estado e Sociedade para receber e 

fornecer informações sobre a política pública? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

Questão 6: Os resultados da política pública podem ser facilmente percebidos pela sociedade 

e pelos beneficiários? 

Relevância Clareza Objetividade 

Sim Não Sim Não Sim Não 

      

Sugestões: 

 

 

  



182 

 

APÊNDICE B – Instrumento de Pesquisa 

 

COPRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

    

Identificação do Município: 

 

 

Identificação da Secretaria responsável pela política pública: 

 

 

Identificação do Respondente: 

 

 

Gestor Público   Conselho da Política Pública 

 

Permite a divulgação da identificação: 

 

Sim    Não 

 

 

Identificação da Política Pública: Descreva os objetivos/finalidades da política pública a ser 

avalia e se possível qual problema ela visa atender. 
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Dimensão: Governança Democrática baseada no Conhecimento 

Componente:Poder e Equidade 

Pergunta Sim Não 

Foram utilizados mecanismos participativos, tais como a participação de 

instituições representativas e dos conselhos na formação da política? 

  

A Administração Pública promove a capacitação para os agentes sociais e 

conselhos da política? 

  

Nas decisões sobre a formação da política pública são consideradas as 

opiniões das partes interessadas de forma equitativa? 

  

 

Componente: Confiança e Legitimidade 

Pergunta Sim Não 

Os agentes públicos e privados envolvidos na atuação da política pública 

foram identificados? 

  

Há o apoio dos cidadãos por entenderem que a proposta é relevante e pode 

ser implementada? 

  

Há o apoio de lideranças políticas para a implementação da política pública?   

 

Componente: Accountability, Transparência e Responsividade 

Pergunta Sim Não 

Há mecanismos de transparência, com ampla divulgação dos dados e 

informações da política pública? 

  

O desenho da política pública atende aos anseios da sociedade?   

Os mecanismos de acompanhamento e controle, tanto institucional, quanto 

social da política foram traçados? 

  

 

Dimensão: Contexto da Política: Formação da Política Pública 

Componente: Definição da agenda: Identificação e Definição do Problema 

Pergunta Sim Não 

O problema público e suas causas foram claramente identificados e 

definidos?  

  

O público-alvo ou beneficiários da política pública foram identificados?   

A política pública está aderente à agenda de prioridades políticas da 

sociedade? 

  

 

Componente: Identificação das Alternativas: Soluções Potenciais 

Pergunta Sim Não 

Os recursos necessários (financeiro, pessoal, físico, etc.) para a 

implementação da política pública foram considerados? 

  

Foram consideradas políticas públicas já existentes ou de outras localidades 

que trataram do mesmo problema? 

  

As diretrizes da política pública correspondem 

 aos resultados esperados? 
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Componente: Desenho da Política Pública 

Pergunta Sim Não 

A formulação da política pública apresenta objetivos, metas e diretrizes de 

ações bem definidos? 

  

Os atores e as responsabilidades foram definidos?   

O desenho normativo (lei, decreto, plano de ação e outros) da política 

pública atende ao problema público e seus fatores causais?  

  

 

Dimensão: Produção do Conhecimento 

Componente: Conhecimento Individual, Equipe, Organizacional e Social 

Pergunta Sim Não 

A Administração Pública identifica a necessidade dos colaboradores em 

situações idênticas ou semelhantes por experiências já vividas por algum 

membro da equipe? 

  

O conhecimento, experiências e vivências são integrados ao 

desenvolvimento da política pública? 

  

A sociedade, administração pública e entidades privadas podem 

efetivamente aprender e utilizar o conhecimento compartilhado? 

  

 

Componente: Produtividade e Qualidade 

Pergunta Sim Não 

Existe alguma estratégia para fomentar o compartilhamento do 

conhecimento que resulta em alto impacto das ações aprendidas na 

formulação e execução da política pública? 

  

A Administração Pública incentiva o desenvolvimento proativo de 

atividades inovadoras de compartilhamento de conhecimento, seja interno 

e/ou externo? 

  

A Administração promove a comunicação entre os setores envolvidos na 

política pública para que o conhecimento e experiências possam ser 

compartilhados? 

  

 

Componente: Valor para os Cidadãos e Crescimento 

Pergunta Sim Não 

Existe uma rede de colaboradores para o desenvolvimento e monitoramento 

da política pública? 

  

Existe um canal formal de comunicação entre Estado e Sociedade para 

receber e fornecer informações sobre a política pública? 

  

Os resultados da política pública podem ser facilmente percebidos pela 

sociedade e pelos beneficiários? 
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Dimensão: Gestão do Conhecimento 

Componente: Apoio Institucional: liderança e cultura organizacional 

Pergunta Sim Não 

A Administração Pública vê a coprodução do conhecimento como fator 

estratégico e de sucesso para a política pública? 

  

A Administração Pública possui um clima organizacional propício para a 

participação e para o compartilhamento de conhecimentos no 

desenvolvimento da política pública? 

  

Os gestores encorajam e reconhecem um comportamento exponencial de 

compartilhamento de conhecimento, tanto interna quanto externamente à 

organização? 

  

 

Componente: Memória Organizacional 

Pergunta Sim Não 

O conhecimento relevante para a política pública é identificado e 

transformado em material de apoio, tais como apostilas, manuais, etc.? 

  

O conhecimento adquirido após a execução de tarefas e de conclusão de 

projetos é registrado e compartilhado? 

  

A organização possui infraestrutura de TIC´s*, uma plataforma ou 

ferramenta que apoia o desenvolvimento de capacidades para facilitar o 

compartilhamento de conhecimento? 

  

*Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

Componente: Compartilhamento do Conhecimento 

Pergunta Sim Não 

A Administração Pública usa um conjunto abrangente de instrumentos e 

atividades de compartilhamento de conhecimento para projetar programas 

direcionados a resultados? 

  

Existe um processo de acompanhamento do compartilhamento do 

conhecimento para garantir que as soluções sejam adaptadas, ampliadas ou 

replicadas em situações similares? 

  

O conhecimento produzido pelo desenvolvimento da política pública, tais 

como estudos, relatórios, avaliações e resultados, material de capacitação, 

etc., é de livre acesso aos interessados? 
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