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De forma simples, o painel apresenta um panorama das contribuições de Philippe Zittoun 

(2014) – teórico cujo principal interesse são os processos de construção de narrativas políticas – 

para o campo da Análise de Políticas Públicas e a nossa compreensão a respeito do surgimento 

de políticas públicas. Herdeiro de uma corrente teórica recente, surgida nos últimos 20 anos, que 

ficou conhecida como pragmatismo francês, Zittoun defende um ponto de vista que coloca de 

lado a antiga divisão entre pensamento e ação. Dentre as diversas contribuições do autor, neste 

painel trato da forma como o mesmo descreve a construção de um problema político. No seu 

livro, The Political Process of Policy Making: a Pragmatic Aproach to Public Policy (2014), 

Zittoun argumenta que, antes de ocuparem um lugar na agenda governamental, as questões 

devem ser transformadas, através de um processo narrativo, em problemas de fato. Zittoun 

chama de problem-makers os agentes responsáveis pela criação de dispositivos de 

conhecimentos e narrativas que apontam tais problemas. Tal processo de construção narrativa se 

daria em cinco movimentos aqui rapidamente explicados. Primeiro: nomear uma situação e  

classificá-la como um problema. Diferente do que normalmente pensamos, escolher um nome 

para as coisas não é um processo natural, neutro ou objetivo, acima de tudo, é um processo 

normativo. Dar nome para um problema, cumpre a função de apontar quais são suas causas, 

além disso, indica a lacuna entre a situação de anomia, fruto do problema, e qual deveria ser a 

situação ideal. Segundo: categorizar a sociedade encontrando um grupo de vítimas. Estando 

claras as causas do problema, o próximo passo é definir quais são suas vítimas, ou, como diria 

Dewey, seu público. Simplesmente rotular uma situação ainda é um tanto genérico, mas apontar 

suas vítimas colabora para uma maior definição dos processos exatos que o compõem. Terceiro 

movimento: designar causas, autoridades e o grupo culpado. De certa forma, esta fase é um 

desdobramento, mais detalhado, da primeira fase. Agora, além de apontar causas, estas devem 

ser provadas. Quarto: a criação de um futuro apocalíptico. Identificado o problema, suas vítimas 

e causas, resta demonstrar quais serão as consequências futuras se este cenário não for alterado. 

Quinto: tomar a ação imediata necessária. Construída a narrativa que identifica problemas, 

aponta causas e vítimas, e descreve um futuro apocalíptico, é chegado o momento de agir. 

Concluindo, os trabalhos de Zittoun são de grande contribuição para a compreensão dos 

discursos que embasam nosso universo político. 
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