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Esta é a nona edição do Boletim de Análise Político-Institucional (Bapi), periódico semestral cujo 
objetivo é divulgar reflexões e estudos sobre os temas tratados na Diretoria de Estudos e Políticas  
do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea. O boletim é organizado em três seções, 
denominadas Opinião, Reflexões sobre o desenvolvimento e Notas de pesquisa.

Como o leitor poderá constatar, os artigos têm diferentes orientações temáticas e metodológicas, 
refletindo a pluralidade característica da diretoria. Mas todos abordam questões bastante atuais e 
relevantes da agenda político-institucional.

O artigo de opinião desta edição, Pensar e construir o futuro: Saúde Amanhã, coautorado 
por Paulo Gadelha e José Noronha, respectivamente, presidente e pesquisador da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), discorre sobre a importância do Brasil Saúde Amanhã, uma iniciativa 
de prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro, e aponta desafios para o setor, tendo em 
vista a conjuntura política e algumas tendências demográficas e epidemiológicas.

A seção Reflexões sobre o desenvolvimento contém dois artigos baseados em estudos da Diest. 
Cobertura universal de saúde: inclusão ou exclusão?, de Carlos Octávio Ocké-Reis, discute a proposta  
da cobertura universal em saúde, sua origem e o debate em torno dela, questionando sua capacidade de  
reduzir desigualdades de acesso e utilização e, mais amplamente, de melhorar as condições de saúde  
da população. O artigo Trajetórias individuais, criminalidade e o papel da educação, de Daniel Cerqueira,  
identifica, na primeira infância, a origem de problemas comportamentais e socioemocionais que podem 
evoluir para transgressões e crimes na adolescência, para, então, argumentar que a educação básica,  
por meio da escola, tem papel fundamental na prevenção à criminalidade.

A seção Notas de pesquisa inclui três artigos que apresentam resultados de pesquisas desenvolvidas 
na diretoria. O primeiro deles, O direito à cidade na academia e nas ruas, de Rute Imanishi Rodrigues, 
utiliza narrativas de representantes de movimentos sociais urbanos para, com o apoio da literatura 
conceitual sobre o direito à cidade e a função social da propriedade, compreender as práticas daqueles 
atores na sua luta por políticas urbanas e habitacionais mais inclusivas.

Os dois artigos seguintes apresentam pesquisas empíricas sobre execução de políticas públicas. 
Em Capacidade de gestão: coordenação interorganizacional na implementação de programas públicos 
federais no Brasil, Sheila Cristina Tolentino Barbosa reporta os resultados de pesquisa qualitativa que 
avaliou a implementação da meta física de vários programas federais, como função da maneira com 
que foram coordenados e implementados. Na mesma linha, em Cooperação vertical em investimentos 
federais realizados por municípios, Paulo de Tarso Frazão S. Linhares, Roberto Pires Messenberg, 
Rebeca Bulhões Bertoni e Nicole Carvalho de Moura apresentam resultados preliminares de análise 
quantitativa de dados relativos a programas de pavimentação e recapeamento de vias urbanas,  
que avalia o grau com que transferências federais priorizam os municípios mais necessitados e em que  
medida o sucesso na execução dos programas depende da capacidade de gestão das prefeituras.

Desejamos uma boa leitura!
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