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REFLEXÕES E APRENDIZAGENS
Vanda Mendes Ribeiro1

Alicia Bonamino2

Cynthia Paes de Carvalho3 

1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) mudou a forma como o Estado reco-
nhece os direitos de saúde, educação e assistência social. A educação básica passou 
a ser direito subjetivo e obrigatório. A saúde, direito social de cidadania, sendo 
que as bases do Sistema Único de Saúde (SUS) foram estabelecidas. Na assistência 
social, assegurou-se a proteção social não contributiva à população em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social. Desde a década de 1990, União, estados 
e municípios buscam colaborar e instituir normas, estruturas organizacionais e 
políticas públicas no âmbito desses novos marcos constitucionais. Este livro traz 
experiências que se voltaram para esses objetivos e que tiveram sucesso na tarefa 
de oferecer serviços públicos, enfrentando desigualdades. 

Em conjunto, os relatos das experiências dos gestores vinculados ao nível 
federal ou atuantes nos níveis estadual e municipal sobre os processos de imple-
mentação de políticas públicas de redução das desigualdades, nas áreas da saúde, 
assistência social e educação, permitem guardar memória dos avanços, das difi-
culdades e das estratégias utilizadas, propiciando reflexões e aprendizagens sobre 
o que entes federados conseguiram instituir em termos de capacidade estatal para 
assegurar direitos. 

Neste capítulo final, busca-se organizar uma das leituras possíveis sobre as 
contribuições e os desafios das experiências desses gestores de políticas públicas. 
São apresentadas, a seguir e de maneira sequencial, as reflexões propiciadas pela 
leitura dos nove relatos vinculados a experiências de gestão federal, estadual e 
municipal de implementação de políticas públicas nas áreas da saúde, da educação 
e da assistência social. 

1. Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Mestrado Profissional em 
Formação de Gestores Educacionais da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid). E-mail: <vandaribeiro2@gmail.com>.
2. Professora e pesquisadora do Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). E-mail: <alicia@puc-rio.br>.
3. Professora e pesquisadora do Departamento de Educação da PUC-Rio. E-mail: <cynthiapaesdecarvalho@puc-rio.br>.  
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2 REFLEXÕES A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS FEDERAIS

Os capítulos 5, 8 e 11 reúnem, respectivamente, os relatos das experiências dos 
gestores de políticas públicas vinculados ao nível federal: Reflexões sobre as contri-
buições do Programa Mais Médicos para a Implementação e Coordenação de Políticas 
Públicas, de Heider Aurelio Pinto; Plano de Ações Articuladas (PAR): melhoria da 
educação e redução das desigualdades, de  José Henrique Paim Fernandes e Jaana 
Flávia Fernandes; e Os desafios de gestão federal da Política Nacional de Assistência 
Social: uma entrevista com Tereza Campello.

Os três relatos denotam que essas experiências de gestão de políticas na-
cionalmente reguladas buscaram estabelecer ou consolidar um novo padrão 
de relacionamento entre o governo federal, os estados e os municípios. Dessa 
forma, objetiva-se assegurar condições para a melhoria da prestação do serviço 
em todo o território nacional e para a redução das desigualdades regionais em 
cada setor específico. 

O modelo anterior de relacionamento do governo federal com os outros entes 
acabava por contribuir para a reprodução das desigualdades já existentes. Desse 
modo, privilegia-se o atendimento de estados e municípios com maior capacidade 
técnica para apresentar projetos aderentes à política e, em geral, com mais recursos 
financeiros. Observam-se assimetrias nas posses de capacidades, que se mostram 
altamente dependentes de recursos humanos e de condições locais de implemen-
tação e que definem a qualidade do serviço que chega à população. 

O novo modelo desenvolvido esteve pautado no direito do cidadão e na 
busca da ruptura com tradicionais padrões assistencialistas de políticas sociais. Esse 
modelo tentou definir, com graus variados de articulação e sucesso, a assistência 
técnica e financeira do governo federal e a redução de assimetrias e desigualdades 
na implementação e na entrega das políticas sociais à população. 

Apesar de as três iniciativas nacionais relatadas pelos gestores se movimentarem 
nesse novo modelo, cada uma destas apresenta estruturas e formas de coordenação 
diferenciadas, que se concretizam basicamente nas relações que estabelecem entre 
os entes federativos, na diversidade de atores e de interesses envolvidos e, no caso 
do Programa Mais Médicos (PMM) e da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), também pelas relações que se determinam em torno da intersetorialidade. 

Em termos de relações federativas, os relatos sobre o PAR e a PNAS revelam 
a promoção de maior interação entre o governo federal e os governos estaduais e 
municipais na definição das ações a serem implementadas. Por sua vez, no PMM, 
os governos municipais e o Distrito Federal são responsáveis pelos deslocamentos 
e pelo cadastramento dos médicos nas novas equipes de atenção básica, bem como 
pela garantia de alimentação e moradia. 
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As três iniciativas desenvolvem ações incrementais para integrarem políticas 
e instituições já existentes. O PAR, por exemplo, realiza basicamente a integração 
de políticas oferecidas pelo Ministério da Educação (MEC), e sua coordenação 
envolve esse ministério e várias de suas secretarias – como a Secretaria da Educação 
Básica e a Secretaria de Educação Profissional – e várias autarquias – a exemplo 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nesse caso, destaca-se 
o fortalecimento do FNDE, que se transformou no principal órgão de execução 
da política de educação básica do governo federal. Como em outras políticas do 
MEC, a busca por disseminar uma cultura de planejamento nas várias instâncias 
do sistema educacional, seja no nível da secretaria de educação (Planejamento 
Estratégico da Secretaria – PES),4 seja da escola (Plano de Desenvolvimento da 
Escola – PDE-Escola),5 também está presente no PAR. Esse plano abrange ins-
trumentos que permitem a realização de diagnóstico da situação educacional de 
estados e municípios e que se associam ao planejamento das ações necessárias para 
aperfeiçoar as condições identificadas. Esse planejamento contempla um período 
de quatro anos e a possibilidade de revisão do documento em função de mudanças 
de cenário. Com base nas necessidades diagnosticadas por cada ente federativo, o 
PAR define e oferta assistência técnica e financeira. 

Se as três experiências envolvem coordenação federativa, apenas os relatos 
sobre a saúde e a assistência social revelam diferentes graus de materialização da 
intersetorialidade. Na saúde, o PMM materializou uma ação coordenada entre 
diferentes ministérios (Ministério da Saúde – MS, MEC, Ministério da Defesa – 
MD e Ministério das Relações Exteriores – MRE) e, principalmente, entre o MS 
e o MEC, que são os responsáveis pela coordenação do programa.  

As formas de participação da população na formulação e na implementa-
ção dessas políticas também são diferenciadas. A PNAS inclui a participação da 
população tanto na formulação como no controle social das ações das políticas, e 
essa participação é organizada por meio de representações na gestão dos sistemas 
nas três esferas de governo.

Na saúde, a forma de lançamento do PMM restringiu as possibilidades de 
discussão mais ampla com os setores do governo e da sociedade, o que prejudicou 
seu planejamento e sua divulgação e foi uma das fontes das várias críticas sofridas 

4. O PES é um processo gerencial que as secretarias de educação desenvolvem para melhorar sua capacidade insti-
tucional, buscando o alinhamento de políticas e ações, de forma a priorizar a gestão dos sistemas educacionais e a 
melhoria da aprendizagem dos alunos. 
5. PDE Escola é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento participativo e destinado a auxiliar 
as escolas públicas a melhorar sua gestão. Para as escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa recursos finan-
ceiros, com vistas a apoiar a execução de todo o seu planejamento ou de parte deste.
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pelo programa na sua origem. A restrição da participação direta estende-se também 
ao processo de implementação, que abrange apenas os entes governamentais (Lotta, 
2019). O PMM valeu-se das estruturas já constituídas no âmbito do SUS, princi-
palmente das estruturas de participação, como as conferências federais, estaduais 
e municipais e os conselhos de saúde existentes anteriormente, sem que houvesse 
a criação de novos canais de participação estruturada no programa.

Apesar das críticas, o relato reconhece que as soluções emergenciais de curto 
prazo – como a ampliação do número de médicos – foram fundamentais para a 
legitimação e a adesão ao PMM. Por sua vez, as soluções de médio e longo prazo, 
baseadas na formação de médicos no país, na abertura de novas vagas em cursos 
de graduação em medicina e residência médica e na reorientação da formação de 
médicos e especialistas conforme as necessidades do SUS, enfrentaram conflitos e 
resistências, e não alcançaram ainda o mesmo sucesso. 

3 REFLEXÕES A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS ESTADUAIS 

Os capítulos 4, 7 e 10 apresentam, respectivamente, os relatos dos gestores estaduais 
na área da saúde, A experiência dos arranjos interfederativos da saúde no estado do 
Ceará: consórcios públicos como instrumentos de fortalecimento da gestão compartilhada, 
de João Ananias Vasconcelos Neto; da educação, Firmando os alicerces da igualdade 
de oportunidades educacionais: o Programa Alfabetização na Idade Certa (Paic), de 
Maurício Holanda Maia; e da assistência social, Proteção social não contributiva: a 
experiência da gestão estadual, de Denise Colin.

Esses relatos denotam, primeiramente, a construção de um papel para os 
estados, na condição de entes federados, na relação com os municípios e a União, 
como agente público corresponsável pela oferta dos serviços que garantem os direitos 
sociais. Ante o objetivo de melhorar a qualidade da oferta de serviços de saúde, 
assistência social e educação, esses estados se firmaram como indutores de práticas 
de profissionalização dos agentes implementadores; introduziram novas dinâmicas 
organizacionais em suas estruturas; ajudaram na constituição de novas concepções 
sobre o que é ofertar serviço público de qualidade para todos, com padrões para 
medir essa qualidade; estabeleceram critérios de distribuição de recursos; e adotaram 
estratégias de implementação capazes de envolver variados atores e entes federados, 
que podem ser consideradas exitosas se analisados os resultados alcançados. 

A literatura sobre implementação de políticas públicas afirma que a adesão 
dos agentes implementadores às diretrizes, às concepções e às formas de opera-
cionalização das políticas é uma das condições para conseguir maiores avanços 
na concretização dos objetivos previstos (Arretche, 2001; Hill, 2003). As três 
experiências estaduais lançaram mão, de forma mais ou menos bem-sucedidas, de 
estratégias em busca de adesão tanto dos dirigentes dos entes federados quanto 
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dos agentes implementadores. Analisando o relato de Neto sobre a instituição dos 
consórcios públicos no Ceará, observa-se, no caso dessa experiência, que estratégias 
de mobilização foram sendo desenvolvidas em etapas sucessivas, começando com 
seminários e reuniões com os agentes implementadores do próprio órgão indutor 
da iniciativa (Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Sesa). Buscava-se gerar 
conhecimento sobre a iniciativa e como seria sua operacionalização, bem como 
construir o entendimento sobre qual seria exatamente o papel da esfera estadual 
diante dos municípios. Uma vez vencida essa primeira etapa, de “convencimento” 
do agente implementador estadual, passou-se à fase de mobilização dos municípios, 
na qual se contou também com reuniões, seminários, contatos diretos, discussões 
sobre questões jurídicas, negociação e pactuação. O relato sobre os consórcios indica 
ainda que havia um forte incentivo para a adesão: todas as regiões do estado do 
Ceará seriam contempladas pelas distribuições de recursos previstas na proposta. 
Aparece também uma necessidade no contexto que dava um lastro bastante concreto 
à iniciativa: a dificuldade da maior parte dos municípios em oferecer à população 
o atendimento necessário para o cumprimento do direito à saúde. 

No caso do Paic, o relato de Maia indica haver mobilização dos agentes imple-
mentadores e dirigentes em torno de ideia forte e de fácil compreensão: alfabetização 
na idade certa, para trajetória escolar adequada. Problema constituído também na 
relação com uma necessidade de contexto: a falta de capacidade das escolas para 
alfabetizar as crianças. O relato descreve as estratégias de distribuição da quota-parte 
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
como meio de trazer os prefeitos para o campo de interesse do Paic, tentando mo-
bilizá-los em torno de práticas condizentes com a melhoria da qualidade da gestão 
da educação: por exemplo, alocação de gestores educacionais nos municípios com 
critérios técnicos e interesse em acompanhar os resultados educacionais das escolas 
de suas localidades. O Prêmio Nota Dez é apresentado como meio de mobilização 
de dirigentes municipais, agentes implementadores de nível micro (professores e 
gestores educacionais). O resultado de mobilização do prêmio é descrito como 
elemento capaz de influenciar diversas dimensões. Destaque-se a simbólica, com 
a mobilização dos atores políticos de todo o estado, sendo, assim, capaz de incidir 
no capital político dos prefeitos com seus pares e eleitores. E também a dimensão 
pedagógica, colocando escolas com melhores resultados em parceria com escolas 
de piores resultados, para troca de experiências e apoio. 

A adesão dos agentes implementadores e dirigentes à experiência do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas), no Paraná, aparece colada a atuações de atores em 
torno da produção do conhecimento sobre assistência social em várias universidades do 
estado. A mobilização dos profissionais dessas universidades angariou poder de inter-
ferência na produção de legislações municipais e na disputa entre uma agenda bastante 
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tradicional de ações de assistência social e uma nova concepção advinda da CF/1988. 
O elemento de contexto que ganha destaque para obter adesão é a possibilidade de 
fortalecimento e profissionalização da área. E a constituição de espaços de negociação 
entre estado e municípios, estratégia fundamental de implementação, por enquadrar 
a disputa entre as concepções de assistência social mencionadas anteriormente. 

Os relatos indicam que as três experiências, em seus processos de implemen-
tação, adotaram variados instrumentos, bem como novas técnicas e ferramentas 
para a implementação dos objetivos traçados. Lascoumes e Les Galès (2012, p. 22) 
propõem que esses objetos têm papel relevante na articulação dos atores em torno 
de objetivos comuns. Representam dispositivos técnicos com concepção própria 
de regulação e capacidade de orientar e tornar previsível o comportamento dos 
atores. Entre os consórcios de saúde, observa-se a instituição de contratos para 
ações comuns; a instituição dos consórcios como autarquia; o estabelecimento de 
diretrizes por meio de legislações; a gerência de acesso aos serviços de saúde com 
uso da tecnologia; as definições sobre o investimento financeiro e o papel de cada 
ente federado, medida delineadora da ação de cada um; e critérios e parâmetros 
claros de acesso aos serviços de saúde. Na experiência do Paic, vê-se a instituição 
de padrões de aprendizagem em torno dos quais todos devem tomar suas decisões, 
incluindo-se um parâmetro de idade para alfabetização; avaliações externas, como 
seus exames de diagnóstico e de monitoramento; metas; materiais didáticos estru-
turados, cujos conteúdos se articulam a uma rotina predefinida; visitas às escolas 
e às salas de aula; currículo centralizado; formação continuada articulada com os 
padrões de aprendizagem e o currículo; métricas e critérios para premiação das 
escolas; e métricas e critérios para distribuição da quota-parte do ICMS. 

No caso do Suas, no Paraná, chamam a atenção as comissões intergestores para 
unir entes federados; os pactos de aprimoramento – que estabelecem princípios, 
prioridades e metas em uma perspectiva de “todos juntos”; os planos decenais, 
como norteadores das ações; orientações técnicas e normatizações; padronização de 
nomenclaturas; e padrões e normas de cofinanciamento. Os exemplos mencionados 
anteriormente parecem típicos dispositivos, instrumentos/técnicas/ferramentas, 
que enquadram as ações dos agentes implementadores e dos dirigentes dos entes 
federados na relação com objetivos comuns, ampliando a capacidade estatal e 
propiciando maior profissionalização da ação pública, devido a padrões, critérios 
e normas que visam dinamizar o serviço público em perspectiva distinta daquela 
própria dos mecanismos clientelistas, descritos pela literatura.

Essas experiências alcançaram ampla gama de resultados, na visão de seus ges-
tores (elaboradores dos relatos que compõem os capítulos deste livro). Maia expõe 
o crescimento dos resultados educacionais de aprendizagem em curto espaço de 
tempo. O Paic vem sendo estudado por uma variedade de pesquisadores, de áreas 
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distintas, sendo que alguns citam a ampliação de equidade educacional: escolas de 
municípios com menos influência econômica expandiram mais suas proficiências 
(Padilha et al., 2013); e também alunos com menor nível socioeconômico e grupos 
sociais menos favorecidos, como pretos e pardos (Kasmirski, Gusmão e Ribeiro, 
2017). Esse último estudo evidenciou, por meio do uso do método dif em dif, que o 
Paic explica parte desses resultados. Neto, em seu relato sobre os consórcios de saúde, 
indica que o atendimento especializado em saúde chegou a regiões desassistidas, com 
garantia de acesso à população de municípios mais pobres; houve racionalização de 
recursos humanos e financeiros, e dotaram-se municípios pobres de equipamentos 
modernos. A implementação do Suas, de acordo com Colin, gerou adesão, ainda 
que em estágios diferenciados; edição de marcos regulatórios; instâncias de pactua-
ção e deliberação sobre as políticas de assistência social; profissionalização da área; e 
instalação de formas de vigilância e controle social. 

O alcance desses resultados não ocorreu sem dificuldades e conflitos de interes-
ses. O relato da implantação do Suas é ímpar nesse quesito, por evidenciar a disputa 
pela concepção de assistência social entre uma visão mais tradicional de dirigentes 
estaduais e seus agentes implementadores – que faziam uso da assistência social para 
uma agenda própria no âmbito da gestão estadual – e os profissionais da assistência 
social organizados em fóruns de discussão da sociedade civil e presentes nas univer-
sidades do estado, que apoiavam concepção de proteção social não contributiva e 
profissionalizada. Sem percentual constitucional de vinculação orçamentária definido, 
o relato de Colin mostra a assistência social como área bastante sujeita às disputas 
por recursos financeiros; situação essa que, segundo Colin, dificultou decisões sobre 
normatização. Tratando-se de área com apelo filantrópico e voluntarista, com uma 
grande marca de “primeiro-damismo” na administração estadual, como indica Colin, 
foi difícil a consolidação de novos padrões de profissionalização, devido às implica-
ções nas relações de poder estabelecidas entre a administração estadual e as entidades 
que prestavam serviços e também na ligação direta dos dirigentes com a população 
mais vulnerável. Colin cita ainda a questão da certificação das entidades recebedoras 
de recursos e prestadoras de serviços à população, uma forma de profissionalização 
que igualmente gerou conflitos, com formas tradicionais de alocação de recursos e 
relações políticas. Outro ponto de conflito se refere à disputa de espaço com a área 
da criança e do adolescente, cujas normas e modos de financiamento datam dos 
anos 1990, após a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Muito 
importante também salientar a dificuldade do desequilíbrio, apontado por Colin, na 
definição dos papéis dos entes federados. Em sua visão, os municípios e a União têm 
papéis mais claros para a consecução da concepção de assistência social presente na 
CF/1988; os primeiros como prestadores diretos dos serviços e a segunda, na coor-
denação e arrecadação. O Estado teria um papel mais enfraquecido na decisão e no 
protagonismo. Essa situação que gerou disputa de espaço e dificuldade na definição 
da cooperação e do cofinanciamento.
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Na experiência de implementação dos consórcios de saúde no Ceará, Neto 
indica como dificuldades a presença da discricionariedade de agentes implementa-
dores, que – até então, na ausência de normas e instrumentos de enquadramento 
da ação pública – selecionavam beneficiários e tomavam decisões segundo seus 
interesses e/ou em função de indicações políticas. Ressalta que o modelo de gestão 
pautado na autonomia de cada gestor dos entes federados fortaleceu resistências, 
sobretudo dos municípios mais ricos, que já possuíam os recursos necessários para 
a oferta de todos os serviços de saúde, situação que implicava um atendimento dos 
serviços de saúde iníquo à população do estado. 

No caso do Paic, Maia refere-se à inércia do poder público perante a incapaci-
dade de gerar serviços educacionais de qualidade como dificuldade a ser enfrentada 
pelo novo modelo de política implementado pelo programa. Cita ainda a relação 
com a União, que – ao implementar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (Pnaic), um programa desenhado à luz do Paic – não compreendeu a im-
portância de garantir a possibilidade de diferenças de métodos de ação em torno 
da alfabetização na idade certa nas distintas localidades do país. 

Os relatos das três experiências explicitam também o que, para seus ela-
boradores, foram condições de contexto importantes para a implementação da 
experiência. Na experiência dos consórcios de saúde no Ceará e na implementação 
do Suas, Neto e Colin afirmaram ser primordial a existência de intencionalidade 
comprometida com distribuição de recursos que favoreçam o enfrentamento das 
desigualdades. Maia, no caso do Paic no Ceará, trata de outras questões: a impor-
tância da existência prévia de elementos de capacidade estatal coerentes com os 
objetivos da nova política no que concerne à colaboração entre estado e municípios; 
o fato de ter sido possível contar com a experiência de Sobral no uso dos principais 
instrumentos e estratégias adotados pelo Paic; e a mobilização prévia que havia no 
estado em torno da ideia de alfabetização na idade certa.

As três experiências estaduais em foco neste livro denotam esforços de  
colaboração entre entes federados – sobretudo entre estados e municípios – pela 
implementação dos direitos estabelecidos na CF/1988. A análise dos relatos traz 
indicativos de que há algumas características comuns que interferiram na capaci-
dade de implementação das iniciativas: estabelecimento de espaços de negociação e 
mediação de interesses e conflitos; adoção de instrumentos, ferramentas e técnicas 
que foram capazes de dar rumo claro às tomadas de decisão e ações dos agentes 
implementadores e dirigentes estaduais e municipais, colocando-os em torno de 
objetivos comuns; medidas de profissionalização dos agentes implementadores; 
valorização, no processo de adesão, de situações que indicavam claras necessidades 
nos distintos contextos; definição do papel dos entes federados nas colaborações; 
concepções e conceitos bem-definidos e passíveis de comunicação; presença de 
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atores comprometidos com a intencionalidade de enfrentamento de desigualdades; 
e, por fim, distribuição de recursos de forma a ser possível indicar vantagens para 
boa parte dos envolvidos.

4 REFLEXÕES A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS

O capítulo 3, Inovações nas práticas de gestão do SUS: desafios para reduzir desigual-
dades em saúde, de Adriano Massuda; o capítulo 6, Superando desafios, produzindo 
resultados: experiências na gestão municipal das políticas de educação, de Carla Rabello; 
e o capítulo 9, Gestão local do Sistema Único de Assistência Social e o enfrentamento 
às desigualdades sociais em Maracanaú (CE), de Ieda Castro, apresentam as refle-
xões de gestores municipais sobre suas experiências com a implementação local 
de políticas públicas. 

Uma das primeiras observações que se destaca na leitura dos relatos dos gestores 
municipais é a diversidade dos contextos municipais em que foram realizadas as 
experiências de implementação de políticas descritas. No caso da política de saúde, 
o contexto foi uma capital de estado da região Sul com 1,7 milhão de habitantes 
(Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE), em cujo contexto se vivencia, na gestão municipal, considerável impacto de 
políticas federais e estaduais. No caso da política de assistência social, o contexto foi 
uma cidade que integra a região metropolitana (RM) de uma das capitais da região 
Nordeste com 209 mil habitantes (Censo Demográfico 2010), qualificada como 
“cidade dormitório” pela autora. No caso da política educacional, o contexto foi 
uma cidade do interior de um estado do Sudeste, que mesmo próxima da capital 
não integra a RM – a segunda maior do país – e possuía quase 164 mil habitantes 
no censo, sobre a qual a autora chama a atenção para certo isolamento e escasso 
acesso a informações sobre as políticas do governo central e, inclusive, do estadual.

Além disso, cabe ressaltar que os relatos apresentados se alimentaram de dife-
rentes formações e experiências profissionais, sobretudo no que se refere à relação 
prévia dos autores com a realidade do atendimento da saúde, da assistência social 
e da educação de cada contexto, inclusive em termos da duração diferenciada de 
cada experiência e da autonomia de cada agente no que concerne ao contexto po-
lítico local. Esses contrastes tornam a leitura extremamente instigante, no sentido 
de buscar elementos comuns e realçar as diferenças em perspectiva de possibilitar 
reflexão mais densa e multidimensional sobre os processos de implementação, para 
além das especificidades das áreas temáticas de cada política. Essa é a proposta 
dessa breve reflexão.

Embora as duas últimas cidades não se mostrem tão distantes, em termos 
populacionais, o fato de uma integrar uma RM e a outra se caracterizar como 
um polo do interior – com área rural que ostenta considerável produção agrícola, 
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inclusive – marca diferenças importantes no que toca ao acesso às informações 
sobre as políticas federais – como no caso de Teresópolis – que podem configurar 
oportunidades em perspectiva indutora de mudanças nas políticas sociais locais. 
Esse aspecto poderia reforçar o interesse da pesquisa sobre implementação também  
a se debruçar sobre a consideração de tipologias de municípios, ou de contextos 
municipais, para estabelecer contrastes heuristicamente relevantes e possibilitar 
também o aprimoramento das ferramentas de análise, com o objetivo de ampliar a 
compreensão dos processos locais de implementação, como parece sugerir a reflexão 
de Celina Souza e Flávio Fontanelli no capítulo 2 deste livro.

As características distintas dos três casos municipais apresentados parecem 
impactar sobremaneira as condições objetivas de construção de parcerias com ou-
tras esferas governamentais: as possibilidades de seleção, engajamento e fixação de 
profissionais qualificados para compor os quadros burocráticos locais e, desse ponto 
de vista, reforçar as capacidades estatais locais tão relevantes para os processos de 
implementação de políticas, como diversas pesquisas indicam – como é o caso de 
Gomide, Pereira e Machado (2017), entre outros. Assim, o peso de certos fatores –  
como planos de carreira de servidores, proporção de pessoal contratado e efetivo, 
regularidade de realização de concursos públicos etc. – aparece com pesos diferentes 
segundo o “tipo” de município, sobretudo no que se refere às possibilidades de atrair e 
manter quadros tecnicamente competentes, como explicitado no caso de Maracanaú.

Outro aspecto interessante como traço comum é a questão da participação 
social no processo de implementação, assinalada nas três situações. Os três relatos 
trazem descrições ou referências a processos participativos. No caso de Curitiba, 
que tem no planejamento estratégico sua espinha dorsal, a gestão participativa e a 
participação comunitária foram marcas importantes da gestão da implementação da 
política – expressas em rotinas semanais de reunião em todas as fases do processo, 
do diagnóstico e da elaboração do planejamento até o monitoramento permanente 
de sua implementação. Em Maracanaú, a perspectiva da participação integrou o que 
a autora denomina diálogo social, criação de espaço de discussão com diferentes 
agentes, em particular, diferentes grupos de interesses com relação à política de 
assistência social: entidades filantrópicas e comunitárias, parlamento municipal e 
lideranças comunitárias. Nesse caso, os espaços de participação (fóruns, encontros 
e, inclusive, espaços de planejamento estratégico nos diferentes níveis de gestão, 
das unidades de atendimento territoriais aos níveis hierarquicamente superiores 
de gestão) foram também campos de negociação de sentidos sobre a política e de 
construção de consensos. Dessa forma, foi possível obter ou consolidar o necessário 
apoio político e o engajamento dos diferentes atores na implementação da política, 
em certa medida na contramão dos questionamentos levantados na literatura latino-
-americana, no texto de Souza e Fontanelli sobre relevância da democracia para o 
fortalecimento das capacidades estatais. Aparentemente, no caso da experiência de 
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Maracanaú, os espaços públicos de debate inspirados e/ou induzidos pelas dire-
trizes da política parecem ter oportunizado o empoderamento político do núcleo 
gestor para negociar consensos em prol de mudanças institucionais nos processos 
de implementação. No caso da política educacional de Teresópolis, a convocação 
à participação também se alinhou, em boa medida, à política (PDE) e até mesmo 
à legislação (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB/1996), fomentando 
reuniões e encontros dos diferentes agentes escolares e extraescolares (famílias, 
comunidades, gestores e, inclusive, agentes de outros setores sociais) em torno da 
discussão do projeto político-pedagógico (PPP) das escolas e da implementação 
de diferentes ações (Programa de Saúde do Profissional da Educação – PSPE, 
atuação intersetorial de prevenção de catástrofes ambientais e Programa Educação 
Integrada), com potencial de reflexo relevante nos resultados educacionais. Nesse 
caso, os espaços de participação parecem ter contribuído para o alinhamento e o 
desenvolvimento de perspectiva de complementaridade – também intersetorial – 
das iniciativas em benefício dos usuários do sistema educacional.

Nos três municípios, também desponta como aspecto comum a implementação 
dos instrumentos institucionais ou a institucionalização de processos organizacionais 
(redefinição dos organogramas, criação de cargos e funções, desenvolvimento de 
processos de diagnóstico compartilhado da situação da área identificando aspectos 
críticos, demandas de intervenção político-administrativa, definição de metas e 
estratégias, bem como instrumentos de monitoramento e avaliação). Em cada caso, 
esses esforços no campo institucional alcançaram maior ou menor organicidade 
e estabilidade, eventualmente estabelecendo, de forma deliberada, um modelo de 
operacionalização da política. Tanto no caso de Curitiba como no de Maracanaú, 
respeitando-se suas respectivas características contextuais, parece ter sido esse o 
caso, provavelmente também porque os processos foram desenvolvidos a partir 
dos burocratas de mais alto escalão, com forte apoio político dos prefeitos. Em 
Teresópolis, o processo – dirigido com menor apoio hierárquico, mas com forte 
coesão da equipe – parece ter alcançado menor grau de institucionalização, em que 
pese a relevância dos resultados da política também nesse município. 

Nas três experiências, a questão da formação e qualificação dos servidores foi 
outra preocupação comum, registrando processos de formação continuada, defi-
nição de critérios de seleção e formação dos agentes implementadores, bem como 
fomento a processos públicos de seleção de novos gestores dos serviços – inclusive 
com participação dos usuários (Teresópolis e Curitiba), valorização e incentivo à 
formação também acadêmica (Maracanaú), entre outros aspectos. Nesse âmbito, 
Lotta (2019) e Bichir, Simoni e Pereira (2019), como assinala Renata Bichir no 
capítulo 1 deste livro, apontam a desigual distribuição de capacidades estatais para 
implementação e a necessidade de mais estudos sobre os desafios de implementação 
de políticas intersetoriais e integradas (Lotta, Galvão e Favareto, 2016). Cabe nesse 
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ponto assinalar a dificuldade de reter os quadros técnicos escolhidos (Maracanaú) e, 
ainda, o investimento no estudo e na interlocução com agentes de outros setores, e 
até mesmo instâncias federativas, com o objetivo de compreender as oportunidades 
ofertadas nas políticas federais e destas usufruir, que chegaram, por vezes, a induzir 
a criação de equipes específicas para o gerenciamento dos projetos oportunizados 
pelas outras instâncias federativas, como no caso de Teresópolis, que integrou ao 
organograma da secretaria a coordenação do Programa Mais Educação e a Coor-
denação de Articulação Pedagógica dos Programas Federais, com ênfase no PAR.

Ainda no que se refere às burocracias locais e à sua formação, cabe assinalar as 
consideráveis diferenças entre as áreas e os municípios, seja em razão das diferentes 
ofertas locais de formação acadêmica, seja pelas diferentes tradições de cultura 
organizacional de cada área e pelo acúmulo de capacidades técnico-burocráticas 
que se logrou desenvolver após a redemocratização do país. As capacidades esta-
tais para formulação e implementação de políticas (Gomide, Pereira e Machado, 
2017) apresentam-se bastante diferenciadas, tanto no que toca à dimensão técnico-
-administrativa como no que concerne à dimensão político-relacional.

No plano municipal, parece lícito dizer que se verificou grande desenvolvi-
mento das qualificações técnicas na área da saúde – em particular no campo da 
saúde coletiva – e da assistência social – que precisou desconstruir o discurso sobre 
a assistência como benesse e caritativa para reconstruí-lo como dever do Estado e 
direito social. Por sua vez, na área educacional, o desenvolvimento e a consolidação 
da perspectiva do direito de todos à educação básica ainda parece um processo 
incompleto e carente de maior qualificação técnica, como o relato da gestora de 
Teresópolis parece indicar, o que explica o considerável esforço de investimento na 
análise dos dados e em indicadores educacionais e sua socialização com os agentes 
implementadores, sobretudo nas escolas. Como assinala Renata Bichir no capítulo 
1 deste livro, no contexto do arranjo político-institucional federativo consagrado 
em 1988, com autonomia política até mesmo para municípios, em um sistema 
político multipartidário e fragmentado, a questão da descentralização e das relações 
federativas pode denotar sentidos diversos conforme a área da política. De fato, 
como se observou anteriormente, cada área da política social tem uma história 
política própria, em que se definem também o lugar e o peso político dos diferentes 
atores federativos. Nesse sentido, parecem coexistir diferentes lógicas de indução e 
cooperação entre entes federados segundo a área da política a ser implementada, e 
o poder de indução do governo central configura-se de forma diferente, inclusive 
do ponto de vista técnico e político, o que se expressa em normativas centrais 
mais ou menos detalhadas, controles mais ou menos eficientes e repartição/dis-
tribuição de recursos com maior ou menor potencial, com o objetivo de garantir 
a implementação da política nos municípios. Também nesse aspecto, ser ou não 
capital, pertencer ou não a uma RM também integram a equação do potencial de 
indução e cooperação.
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A questão sobre as relações agente-principal e o insulamento maior ou menor 
das burocracias, no que concerne à ingerência política das hierarquias sociais e 
políticas locais, assinalada por Celina Souza e Flávio Fontanelli no capítulo 2 deste 
livro, aparece de forma bastante interessante nas três experiências. Em Curitiba 
e em Maracanaú, o insulamento parece ter durado apenas o tempo do mandato 
dos respectivos prefeitos (no caso de Curitiba, quatro anos; no de Maracanaú, 
oito anos), mas nesses períodos as conquistas no campo da implementação e da 
institucionalização das políticas parecem ter sido expressivas e alcançadas a partir 
de trabalho estratégica e tecnicamente consistente, sem perder de vista as injunções 
e as buscas de negociação e consenso com os atores políticos locais. A equipe da 
secretaria em Maracanaú logra ainda certo apoio político direto para suas ações, 
por meio de emendas parlamentares. No caso de Teresópolis, mesmo com a enorme 
instabilidade política local (diversos prefeitos se sucederam, alguns cassados por 
corrupção) e o desastre humano, socioeconômico e ambiental causado pelas chu-
vas de 2011 – no meio do período analisado –, a área educacional parece ter sido 
politicamente menos valorizada – ao menos enquanto possibilidade de barganha 
político-eleitoral – e deixado as equipes técnicas insuladas, mantendo os serviços 
funcionando em conjuntura de grande turbulência social e política.

À guisa de considerações finais, registramos a relevância de aprofundamento 
e multiplicação de estudos sobre os múltiplos fatores que afetam a implementação, 
como pudemos visualizar de forma transversal nessas reflexões a partir das três 
experiências municipais de implementação de políticas que integram este livro. 
Como lembra Menicucci (2018), as diferentes burocracias e capacidades estatais 
envolvidas, bem como os arranjos e os instrumentos das políticas por estas atua-
lizados em cada contexto específico, apontam dimensões técnicas e políticas que 
favorecem, em maior ou menor grau – conforme a área e as peculiaridades dos 
contextos culturais e organizacionais locais –, a coordenação federativa e a consis-
tência dos processos de implementação.
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