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PREFÁCIO
Roberto Rocha C. Pires1

Análises de implementação de políticas públicas são comumente identificadas com 
o estudo do Estado em ação. O campo de implementação originou-se da ambição 
de compreender o longo itinerário entre a tomada de uma decisão governamental 
e a percepção dos resultados provocados pela intervenção pública. Itinerário este 
composto por um conjunto amplo de processos, interações e ações desempenhadas 
por atores diversos, cuja complexidade deixa aturdidos pesquisadores e gestores 
públicos. Trata-se de uma dinâmica – envolvendo processos e ações entrelaçados 
e em movimento – com poder de transformação, para o bem e para o mal, dos 
objetivos, conteúdos e estratégias políticas concebidas nos gabinetes do Poder 
Executivo e nos plenários das Casas Legislativas. É esse poder de transformação 
que torna imprescindível o estudo da implementação para aqueles que desejam 
compreender a atuação do Estado tal como ela se apresenta e não apenas como 
deveria ser. Abordar a implementação é, antes de tudo, um compromisso com 
o real, tomado como base para construção de conhecimento útil e aplicado ao 
aprimoramento contínuo das políticas e serviços públicos.

A presente obra nos aproxima desse tipo de reflexão sobre o Estado em ação 
pela mão de pesquisadoras e professoras renomadas e reconhecidas no campo 
acadêmico e, também, pelas narrativas analíticas de gestoras e gestores públicas 
que tiveram papéis fundamentais na condução de processos de implementação 
concretos nas áreas de saúde, educação e assistência social, nos três níveis de go-
verno da nossa Federação. Em seu conjunto, a obra traz contribuições tanto na 
sistematização de abordagens teórico-analíticas quanto no aprendizado prático 
a partir de experiências concretas de gestão pública em nosso país. Em especial 
nessa segunda frente, as autoras e autores abordam as dinâmicas de implementação 
em sua complexidade, driblam o sentimento de impotência que inevitavelmente 
emerge nestas situações e relatam as estratégias construídas para o enfrentamento 
de variados tipos de problemas. Essa embocadura prático-analítica já se faz evidente 
nos títulos dos capítulos que compõem esse livro, os quais chamam a atenção do 
leitor para termos como “desafios”, “superação”, “inovação”, “melhoria”, “fortale-
cimento” e “resultados”.

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 
(Diest) do Ipea; e professor dos programas de mestrado profissional do Ipea e da Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap).
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Cumpre ressaltar, também, a relevância de se colocar em posição central a 
preocupação com a redução de desigualdades. Vivemos em um país em que a desi-
gualdade social é não somente extrema como também persistente. A durabilidade 
desse padrão é influenciada por múltiplos fatores, mas, certamente, tem na operação 
cotidiana do Estado e nas relações entre seus agentes e os públicos atendidos um 
dos seus sustentáculos. Torna-se, assim, urgente abordarmos as interfaces entre 
processos de implementação e mitigação ou reforço de desigualdades já existentes. 
Como fazer as políticas e os serviços públicos chegarem aos destinatários mais ne-
cessitados? Como induzir a ampliação do acesso, evitar a emergência de barreiras 
de inclusão e prevenir riscos de exclusão? Como articular os diferentes setores e 
organizações do governo na provisão de ofertas adequadas à complexidade dos 
desafios vividos cotidianamente pelos segmentos vulnerabilizados da população? 
Essas são apenas algumas das questões que a presente obra avança muito em tratar, 
a partir de experiências vividas por gestoras e gestores no enfrentamento de desafios 
de implementação de políticas públicas em contexto de extrema desigualdade.
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