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Os avanços alcançados pelas políticas públicas voltadas à redução das desigualdades 
e, de forma mais ampla, pelo sistema de promoção e proteção social brasileiro têm 
sido objeto de diversos estudos focados em compreender os processos de consoli-
dação da política social no país e suas repercussões sobre as políticas de educação, 
saúde e assistência social na esteira das mudanças institucionais que acompanha-
ram os novos paradigmas previstos pela Constituição Federal de 1988 – CF/1988 
(Arretche, 2018; Menicucci e Gomes, 2018).  

Na mesma direção, é crescente o esforço para refletir sobre as particularidades 
e especificidades dos desafios enfrentados pelo poder público nos três níveis da 
Federação para garantir que os processos de formulação, implementação e mo-
nitoramento das políticas desenvolvidas no país correspondam adequadamente 
à crescente complexificação das demandas por parte da população no que se 
refere à melhoria de indicadores educacionais, melhoria das condições de acesso 
e qualidade aos serviços de saúde, ampliação de benefícios socioassistenciais, 
consolidação da rede de seguridade social e proteção ao trabalhador, além das 
agendas de enfrentamento à pobreza e redução das desigualdades, entendidas em 
suas acepções multidimensionais. 

Este livro3 se inscreve nesses debates, dialogando com concepções centrais 
que permeiam as análises sobre políticas de proteção social e de redução de 
desigualdades implementadas no país nas áreas de educação, saúde e assistência 
social, tendo como objetivo entender como avanços e desafios na trajetória de 
consolidação dessas políticas têm afetado as suas possibilidades de implemen-
tação. Estes temas não constituem em si uma novidade, entretanto a intenção 
dos capítulos dispostos ao longo desta publicação é discutir como estas questões 
dialogam, a partir da implementação de políticas de saúde, educação e assistência 
social, com experiências vivenciadas pelos gestores responsáveis pela execução 
dessas ações, nos três níveis federativos. 
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Tem sido recorrente na literatura a avaliação de que a CF/1988 inaugura 
um momento de reconfiguração da atuação do Estado sobre as políticas sociais. 
A partir da Constituição, são formuladas novas estratégias de operacionalização, 
novos parâmetros de execução e novas formas de relacionamento com a população 
definida como seu público-alvo, baseadas na ideia de expansão de direitos sociais 
e no estabelecimento de diretrizes para a consolidação de serviços públicos que 
garantam mais acesso e distribuição de recursos em uma lógica de universalismo.  

Desde os anos 1990, gestores públicos têm se empenhado em implementar 
políticas considerando essas diretrizes. Pesquisas mostram que, em várias áreas go-
vernamentais e níveis federativos, esforços de implementação de políticas públicas 
geraram resultados em termos de redução de desigualdades (Arretche, 2015; 2018). 
De modo complementar, a literatura sobre implementação de políticas públicas 
ressalta a relevância de aspectos próprios da execução para a eficiência e a eficácia 
das políticas, como adesão dos agentes implementadores, capacidade desses agentes 
de realizarem adaptações aos contextos nos quais estão inseridos, capacidade de 
negociação, compreensão dos objetivos das políticas, entre outros fatores (Faria, 
2012; Lotta, 2015).  

Fomentar a reflexão entre gestores públicos que tenham atuado na imple-
mentação de políticas públicas, às quais são atribuídos resultados exitosos no 
enfrentamento das desigualdades, pode contribuir para a melhor compreensão de 
meios necessários para lidar com os fatores mencionados anteriormente. Sobretudo 
quando considerados os grandes desafios do país ante os objetivos de ampliação 
da equidade entre as diferentes camadas da população.

Obviamente, cada uma das áreas governamentais aqui analisadas é marcada 
por especificidades e níveis variados de consolidação de suas redes e estruturas de 
gestão. Um exemplo dessas distinções, apontado frequentemente, é o da assistência 
social, em que o modelo que passa a referenciar a ação pública e privada após a 
CF/1988 distinguia-se substantivamente da concepção e da lógica que pautavam 
o setor até então. Discute-se, em muitos casos, que este movimento teria ocorrido 
de maneira diferenciada na assistência social em relação à educação e à saúde, por 
exemplo, que já operariam sobre bases que guardavam mais similaridades com 
as novas demandas oriundas da CF/1988 (Sposati, 2015; Satyro e Cunha, 2014; 
Vaitsman, Andrade e Farias, 2009; Jaccoud, Bichir e Mesquita, 2017; Couto, 2015).

Apesar dessas diferenças, é possível argumentar que os elementos trazidos no 
corpo da Carta constitucional exigiram o reposicionamento do Estado ante a garan-
tia de direitos sociais; como decorrência disso, a atuação do aparato governamental 
foi orientada, de modo geral, em três frentes: i) alterações jurídico-legais do marco 
legal vigente em cada um desses setores; ii) estruturação da rede de equipamentos 
públicos, pautada pela expansão de cobertura e melhoria na qualidade dos serviços; e 
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iii) profissionalização dos agentes públicos responsáveis pela implementação dessas 
políticas nos três níveis federativos.

A CF/1988 é, nesse sentido, entendida como divisor de águas nos processos 
de criação e expansão das capacidades estatais voltadas para lidar com as novas 
exigências previstas para a área social (Menicucci e Gomes, 2018). Ao longo da 
década de 1990, ocorreram avanços importantes focados na dimensão federativa 
das políticas sociais, em especial na entrada dos municípios como atores imple-
mentadores cruciais dessas ações (Arretche, 2015). Além dos desafios trazidos 
pelos processos de descentralização das políticas sociais, gestões nacionais e 
subnacionais enfrentaram, ao longo dos anos 2000, questões estruturantes na 
operacionalização das políticas sociais ligadas a limitações técnicas, orçamentárias 
ou de arranjos de gestão. Aspectos tratados, em grande parte, nos capítulos que 
compõem esta publicação. 

Além disso, após a chegada ao poder, no nível federal, da coalizão responsável 
pelas eleições dos ex-presidentes Lula e Dilma, a agenda de combate à pobreza 
e os esforços de redução das desigualdades foram apontados como prioridade 
governamental, e as trajetórias de diferentes programas e iniciativas atreladas de 
alguma maneira a esta agenda passaram por processos de inovação institucional, 
reestruturação, fortalecimento ou expansão, tanto na esfera federal quanto nas 
demais instâncias federativas. 

O foco na redução da pobreza, no combate à fome e nos esforços de amenizar 
as desigualdades em suas diversas dimensões constituiu uma inflexão substantiva 
nas políticas sociais ao exigir das instâncias governamentais maior capacidade de 
formulação, coordenação e implementação em relação a essas temáticas. Ao serem 
entendidas como políticas associadas, em algum sentido, à agenda de redução das 
desigualdades e enfrentamento à pobreza, áreas denominadas sociais assumiram 
centralidade no escopo estatal. Simultaneamente ao reposicionamento intragover-
namental, a associação entre a agenda social e o combate à pobreza contribuiu para 
o aprofundamento da noção de que a atuação dessas redes estaria majoritariamente 
centrada em públicos socialmente mais vulneráveis. 

Entre as muitas consequências desse movimento, destacamos duas, que, 
a nosso ver, dialogam mais centralmente com os temas abordados neste livro.  
Em primeiro lugar, a associação entre a política social e a agenda de enfrentamento 
à pobreza tendeu a fortalecer a percepção – arraigada dentro e fora do aparato 
governamental – de que a responsabilidade pelo atendimento das demandas de 
parcelas populacionais mais vulneráveis pertence à área social, restringindo, inclu-
sive, o rol de atores, estratégias e ações elegíveis para compor políticas e programas 
pautados por objetivos dessa natureza. Se, por um lado, é possível alegar que houve 
um maior reconhecimento das iniciativas coordenadas por esses órgãos e mesmo 
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um reposicionamento no interior da estrutura estatal, por outro, também cabe 
destacar que a atuação setorialmente restrita em questões multidimensionais, como 
desigualdade e pobreza, delimita o grau de transversalidade e intersetorialidade 
requerido por estratégias de redução da pobreza e de desigualdades que visem à 
sustentabilidade de seus resultados.

Adviria ainda desse movimento a falta de compreensão do caráter universal 
próprio de ações direcionadas para o incremento de bem-estar social, acompanhada 
do não reconhecimento de parcelas significativas da população como usuárias dos 
serviços públicos de saúde, educação e assistência social. 

Como resultado da junção entre o processo de reorganização do Estado 
iniciado no pós-1988 e a prioridade política dada ao combate à pobreza e aos es-
forços de redução das desigualdades nos anos 2000, foram encampadas inúmeras 
alterações normativas que regulamentavam o funcionamento das políticas sociais. 
Além disso, também cresce a demanda por inovações institucionais na execução 
dessas políticas, assim como ocorre um movimento intenso de reestruturação 
burocrático-administrativa, visando aprimorar modelos de gestão e/ou estratégias 
e instrumentos de implementação que viabilizem a execução dessas ações nos três 
níveis federativos. 

Vale lembrar ainda a significativa expansão de recursos financeiros, humanos 
e técnicos direcionados às políticas de assistência social, saúde e educação4 ocorrida 
nesse período, assim como a criação e/ou o fortalecimento de ações que impacta-
ram fortemente a agenda social no país, como o Cadastro Único para Programas 
Sociais (Cadastro Único), a unificação de diferentes benefícios socioassistenciais 
sob o escopo do Programa Bolsa Família (PBF), a ampliação das políticas de aten-
ção básica à saúde, a universalização do acesso à educação básica, a ampliação da 
educação infantil, entre outras.

Como já indicado, processos de implementação têm sido recorrentemente 
apontados como essenciais para a compreensão de fragilidades e possibilidades de 
aperfeiçoamento da ação governamental. É possível argumentar que a atuação de 
agentes públicos constitui uma das principais dimensões para analisar como políticas 
são apreendidas e colocadas em curso nas mais diversas instâncias governamentais. 
Entender a experiência dos agentes públicos a partir das estratégias adotadas e 
dos desafios e das dificuldades enfrentados ao longo das etapas de implementação 
compõe uma dimensão analítica central para os estudos sobre aperfeiçoamentos 
dos processos de operacionalização e gestão de políticas públicas. 

Para entender como esses processos ocorreram, sob quais aspectos essas áreas 
se distinguem e sob quais deles guardam similaridades, foram reunidos gestores 

4. Para mais detalhes, ver: <https://bit.ly/2PDmaYy>.
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e gestoras, os quais relataram suas experiências na implementação de políticas 
públicas cujos resultados contribuíram, em alguma medida, para a diminuição de 
desigualdades. Além de registrar avanços e desafios enfrentados na execução das 
políticas sociais no período recente, um dos objetivos centrais deste livro é dar 
visibilidade à perspectiva de gestores que atuaram na execução dessas políticas, a 
partir do compartilhamento de experiências vivenciadas por eles nas gestões mu-
nicipais, estaduais e federal das quais fizeram parte. Como resultado, participaram 
da publicação quatorze gestoras e gestores, analisando políticas e programas gover-
namentais que se tornaram referência nas áreas de educação, assistência e saúde.

Tendo isso em mente, este livro foi estruturado em duas partes. Na primeira 
delas (Apontamentos teóricos), são abordados aspectos que permeiam o debate bra-
sileiro sobre implementação de políticas públicas e suas relações com a discussão de 
capacidade estatal e burocrática. No capítulo 1, Renata Bichir faz um apanhado dos 
estudos brasileiros sobre implementação presentes na literatura recente, indicando 
os principais pressupostos em suas diferentes fases. Para a autora, as análises recen-
tes sobre os desafios de implementação não estão mais circunscritas ao que define 
como “fracassomania”, em que o foco recaía predominantemente sobre as falhas e 
os problemas de implementação. Estudos centrados na distinção entre abordagens 
top-down e bottom-up também dão lugar a preocupações relacionadas a questões 
como horizontalidade e verticalidade das políticas públicas; efeitos da atuação das 
burocracias de diferentes níveis sobre a execução de políticas; e, ainda, em diálogo 
com os esforços desta publicação, tentativas de compreender como as políticas 
públicas têm contribuído para a redução ou o aumento das desigualdades.5 Na 
sequência, no capítulo 2, Celina Souza e Flávio Fontanelli traçam um panorama 
sobre o estado da arte dos estudos sobre capacidade estatal e capacidade burocrática, 
indicando as contribuições da literatura internacional sobre o debate e os estudos 
voltados para o Brasil e os demais países da América Latina. Os autores ainda 
apresentam as diferentes formas de mensuração utilizadas para aferir a existência 
ou não de capacidades estatais, seus limites e suas potencialidades. 

Estabelecidos os pressupostos teóricos que balizam a discussão sobre a imple-
mentação de políticas, seus desafios e aspectos relevantes – centrados primordial-
mente nas agendas de pesquisa sobre a implementação e os efeitos da capacidade 
estatal, em especial a capacidade burocrática, na produção de políticas públicas –  
a segunda parte (Agentes públicos e experiências de implementação de políticas pú-
blicas nos três níveis federativos) apresenta relatos de gestoras e gestores públicos 
que estiveram envolvidos em políticas voltadas para a redução das desigualdades 
nas áreas de saúde, educação e assistência social no período recente. Subdividida  
por áreas temáticas (saúde, educação e assistência social), nesta são discutidos 

5. Para mais detalhes, ver Pires (2019).
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avanços e desafios enfrentados nos três níveis federativos, a partir da perspectiva 
dos agentes públicos responsáveis por sua execução. 

Os capítulos 3, 4 e 5 abordam desafios e questões enfrentadas pelos gestores e 
gestoras na área de saúde a partir de suas experiências de gestão em cada um dos níveis 
federativos. No capítulo 3, Adriano Massuda e Gastão Wagner de Sousa Campos 
discutem o potencial incremento de eficiência resultante de inovações nas práticas 
de gestão a partir da experiência da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (PR). 
Já no capítulo 4, João Ananias Vasconcelos Neto discorre sobre experiências exitosas 
de consórcios públicos interfederativos na área de saúde em relação ao fortalecimento 
da gestão compartilhada segundo o caso do estado do Ceará. Fechando a discussão, 
o capítulo 5, escrito por Hêider Aurélio Pinto, analisa, a partir da ótica federal, os 
aprendizados advindos da gestão e implementação do Programa Mais Médicos, dados 
os processos de coordenação intersetorial que foram necessários para sua implemen-
tação e outros desafios de execução do programa até 2016.  

No setor de educação, o capítulo 6, escrito por Carla Rabelo, traz uma reflexão 
a partir da perspectiva da gestão municipal das políticas de educação, partindo do 
caso municipal de Teresópolis (RJ) para apresentar as principais estratégias adotadas 
para viabilizar a execução de diversos programas educacionais no âmbito municipal. 
No capítulo 7, Maurício Holanda Maia analisa o Programa Alfabetização na Idade 
Certa (Paic) a partir de sua atuação no estado do Ceará, apontando seus principais 
resultados e as questões ligadas aos desafios de cooperação federativa, incluindo 
a esfera federal e as relações entre estados e municípios. Encerrando a discussão 
sobre políticas de educação, os autores José Henrique Paim Fernandes e Jaana 
Flávia Fernandes, no capítulo 8, discutem como o Plano de Ações Articuladas 
(PAR) contribuiu para a definição de um novo patamar de relacionamento entre 
a União e os entes subnacionais, além das melhorias nos indicadores de educação 
em todo o território nacional.

Em relação às políticas de assistência social, Ieda Castro, no capítulo 9, 
trata dos desafios da gestão local do Sistema Único de Assistência Social (Suas) 
em Maracanaú, no estado do Ceará, resultantes, em grande medida, dos novos 
pressupostos trazidos pelas mudanças constitucionais de 1988, e de como foram 
incorporados pelas gestões municipais. Na sequência, Denise Ratmann Arruda 
Collin, no capítulo 10, apresenta a trajetória de absorção do Suas pelas esferas 
estaduais considerando aspectos técnicos, administrativos, legais e políticos que 
permeiam a implementação das políticas de assistência social, com foco no caso do 
estado do Paraná. Concluindo esse bloco, no capítulo 11, escrito por Janine Mello 
e Gabriela Lotta, os desafios da gestão federal da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS) foram o objeto de uma entrevista concedida pela ex-ministra do 
Desenvolvimento Social, Tereza Campello.
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O texto de Vanda Mendes Ribeiro, Alicia Bonamino e Cynthia Paes de 
Carvalho encerra a publicação trazendo uma série de reflexões feitas a partir dos 
desafios e das potencialidades abordados ao longo de todo o livro, o que contribui 
para apontar convergências e diferenças entre as múltiplas experiências relatadas por 
gestoras e gestores que participaram efetivamente da dinâmica de implementação 
das políticas aqui visitadas e apresentar possibilidades de aperfeiçoamento desses 
processos no futuro. 

Apesar dos avanços observados nos últimos trinta anos, persistem ainda 
inúmeros desafios de consolidação, aperfeiçoamento e expansão dos serviços 
públicos de educação, assistência social e saúde. Entre estes, é possível destacar 
alguns, como as dificuldades de universalização de rede de equipamentos públicos 
em determinadas partes do país assegurando não apenas a presença em todos os 
municípios, mas também a melhoria das condições de acesso de populações rurais 
e remotas dispersas no território nacional aos serviços públicos essenciais de saúde, 
educação e assistência social. Permanecem ainda como um dos maiores desafios de 
políticas caracterizadas por altos graus de abrangência, capilaridade e complexidade 
institucional os esforços para garantir um padrão adequado de atendimento no 
país, considerando as condições desiguais que configuram as capacidades estatais 
das instâncias responsáveis pela implementação dessas ações e a heterogeneidade 
na qualidade do serviço prestado à população. 

A complexidade dos impasses e dilemas que perpassam a operacionalização 
dessas ações decorre, em grande medida, da natureza constitutiva de políticas dis-
tributivas de caráter universalizante. Os fatores capazes de impactar o desempenho 
dessas ações são inúmeros e variam em intensidade, abrangência e escala, por se 
tratarem de políticas continuadas, que devem ser garantidas em todo o território 
nacional, guiadas sob parâmetros estabelecidos no que se refere às alternativas de 
execução, aos objetivos e resultados esperados e à qualidade necessária aos serviços. 
Além de, a despeito de seu caráter universal, atenderem como público majoritário 
aquelas parcelas da população menos assistidas pelo Estado, mais expostas à situ-
ação de vulnerabilidade social e com menores níveis de rendimento monetário. 

Não obstante o rol de desafios já elencado, existem ainda aspectos de natureza 
mais estruturante que configuram o debate público e exercem efeitos consideráveis 
sobre possibilidades futuras de aperfeiçoamento e ampliação do escopo dessas ações.

O primeiro desses aspectos diz respeito à compreensão sobre o papel do Esta-
do ante as questões sociais, como pobreza, desigualdades, segurança, entre outros. 
Estas questões exigem uma atuação integrada do Estado, tanto com relação aos en-
tes federativos como, acima de tudo, dos diversos setores envolvidos nas políticas.  
A produção de políticas de forma setorializada e dividida federativamente au-
menta a chamada vulnerabilidade institucional (Spink e Burgos, 2019), além 
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de comprometer a capacidade de geração de efetividade nas políticas. A ação 
intersetorial e de coordenação federativa é, talvez, um dos maiores desafios para 
o avanço das políticas sociais no Brasil (Lotta e Favareto, 2016; Bronzo e Veiga, 
2007; Veiga e Bronzo, 2014; Bichir, Oliveira e Canato, 2016). 

O segundo desafio relaciona-se com a própria ideia construída sobre desi-
gualdade, pobreza e suas possíveis causas. Adotar a lógica da promoção e proteção 
social como direito requer que a pobreza, por exemplo, não seja mais entendida 
como resultado de culpa individual; ou da meritocracia como premissa justificadora 
da desigualdade entre os indivíduos, ou da concepção de desajuste ou inadequação 
para explicar situações de vulnerabilidade, às quais estão sujeitas parcelas signifi-
cativas da população mundial.6 Esta mudança de compreensão sobre a pobreza 
e as desigualdades contribui para deslocar o papel filantrópico atribuído a essas 
políticas para premissas centradas no potencial caráter democratizante do acesso ao 
conjunto de políticas ofertadas pelo Estado, políticas estas voltadas para a melhoria 
do bem-estar e a ampliação da cidadania. Além disso, é importante considerar que 
mesmo políticas voltadas à redução de desigualdades podem repercutir em trata-
mentos desiguais por meio da atuação de agentes implementadores (Pires, 2019).

Diante de impasses dessa natureza, não existem mecanismos formais e buro-
cráticos capazes de resolver essas tensões de maneira célere e simples, o que, por si 
só, constitui uma das maiores dificuldades de implementação e coordenação desta 
agenda no país. A construção das redes públicas de educação, saúde e assistência 
social é permeada pelos embates travados sobre as representações atribuídas à  
área social, seu rol de ações, estratégias mais adequadas e públicos a serem atendidos. 

Diferentemente do que ocorre com políticas de desenvolvimento econômico, 
a oferta de serviços e benefícios sob a responsabilidade da assistência social, saúde 
e educação tem sido caracterizada por fases de maior reconhecimento de seu pa-
pel como parte da estratégia de desenvolvimento do país, intercaladas por longos 
períodos marcados por crises de legitimidade das políticas sociais como lócus de 
prioridade governamental ou como área merecedora de recursos públicos.

A subalternização das políticas associadas a questões sociais tem sido recorrente 
no âmbito da administração pública no transcorrer dos mais diversos governos e 
contextos histórico-políticos do país, ficando evidenciada em momentos de crise 
econômico-fiscal, nos quais ocorre o aprofundamento do grau de questionamento 
das políticas sociais enquanto responsabilidade estatal ou como medidas capazes 
de apoiar a dinamização da economia, acompanhado da proliferação de propostas 
direcionadas a reduzir os recursos financeiros, administrativos, técnicos e humanos 
destinados à manutenção de políticas dessa natureza no âmbito governamental 

6. Para mais a este respeito, ver Silva (2010) e Véras (1999). 
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(Santos, 2015; Kerstenetsky, 2012; 2017; Silva, Yasbek e Di Giovanni, 2007; 
Costa, 2009; Cohn, 1995).

Aliado a isso, vale retomar o argumento exposto anteriormente de que, 
apesar de utilizar as redes públicas de saúde, educação e assistência social em 
diversas situações, uma parcela significativa da sociedade não se vê como público 
das políticas sociais e não reconhece, ou mesmo desconhece, os serviços ofertados 
por essas redes, associando a prestação desses serviços sempre às camadas mais 
pobres da população.

O não reconhecimento da relevância das políticas sociais e da redução das 
desigualdades, por governos e sociedade, como parte fundamental, no médio e 
longo prazo, das estratégias sustentáveis de desenvolvimento dos países produz 
impactos na implementação das ações vinculadas à saúde, educação e assistência 
social nos três níveis federativos, tais como: dificuldades de articulação federativa; 
problemas de coordenação; ou, ainda, aspectos vinculados às capacidades estatais 
dos entes responsáveis pela execução dessas políticas. Nestes contextos, soluções 
pontuais, de baixa escala, dependentes da participação substantiva da iniciativa 
privada ou ainda de teor filantrópico ou voluntário ganham espaço e reforçam, mais 
uma vez, pressupostos que reduzem a área social a meras medidas compensatórias, 
paliativas e fragmentadas.

Reconhecer esse debate é fundamental para a construção de estratégias de 
consolidação e fortalecimento de políticas e ações capazes de dar sustentação às 
trajetórias ascendentes dos indicadores de educação, assistência social e saúde ob-
servadas no Brasil nas últimas décadas em relação à queda da mortalidade infantil, 
ao aumento da escolarização, à redução da população em situação de pobreza, entre 
outros. Mas é imprescindível, também, avançar na compreensão de como gestores 
envolvidos na implementação dessas ações percebem as fragilidades e as poten-
cialidades dessas políticas, visando à redução das disparidades sociais, econômicas 
e regionais. Os capítulos desta obra representam uma tentativa de contribuir, a 
partir da perspectiva de quem executa políticas sociais, para o debate a respeito do 
futuro das políticas sociais brasileiras e sobre seu papel para a redução do amplo 
rol de desigualdades que nos caracteriza como país.
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