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RESUMO

Este trabalho aborda o tema da cooperação intergovernamental nas políticas sociais do Brasil.
A investigação recai sobre um tipo de relacionamento muito pouco explorado pela literatura
nacional  e  internacional:  a  cooperação  entre  estados  e  municípios.  Partindo  da  premissa
institucional de que o comportamento dos atores políticos é emoldurado por fatores como o
contexto,  as ideias e a trajetória,  presume-se duas características provenientes de sistemas
federativos: a sobreposição de atribuições e a noção de interdependência entre os diversos
níveis de governo. Estes atributos sugerem que a cooperação intergovernamental é fenômeno
comum em federações. No caso brasileiro, o contexto federativo pós-1988 trouxe três níveis
de  governo  com  responsabilidades  compartilhadas  nas  diversas  políticas  sociais,  como
educação,  saúde  e  assistência  social.  Estas  políticas  dispõem  de  desenhos  institucionais
nacionais que foram se conformando ao longo do tempo, em diferentes ritmos e a partir da
utilização de distintos instrumentos de coordenação federativa. Além de definirem o conteúdo
das  políticas,  os  normativos  nacionais  também estipularam a  repartição  de  competências
funcionais para os três entes federados. Nesta definição,  os estados assumiram  uma dupla
função: de prestação de serviços e de coordenação das políticas municipais adotadas no seu
território. Em termos de execução de serviços, as atribuições estaduais foram sobrepostas às
competências  municipais,  exacerbando  a  sobreposição  e  aprofundando  a  necessidade  de
cooperação  intergovernamental.  As  diferentes  configurações  do  desenho  das  políticas  de
saúde  (sistêmico)  e  educação  (não  sistêmico)  trazem  consigo  distintos  mecanismos
institucionais, que teriam como objetivo a adoção de padrões nacionais na implementação de
políticas por parte dos governos subnacionais. No entanto, a heterogeneidade é a regra quando
se olha para  as  decisões  estaduais.  Esta  tese  argumenta  que a diversidade interestadual  é
proveniente da autonomia conferida pelas instituições federativas e pelo desenho nacional das
políticas sociais. Ela analisa a cooperação dos estados junto aos municípios nas políticas de
educação  e  saúde,  buscando  identificar  determinantes  que  configuram  esta  relação
intergovernamental. O percurso investigativo assume uma perspectiva comparada a partir da
utilização de métodos mistos.  A abordagem quantitativa  examina a cooperação estado-local
nas  26  unidades  da  federação.  Considerando  os  postulados  da  literatura  e  o desenho
institucional  de cada um das  políticas,  construímos  o Índice de Cooperação Estado-Local
(ICE), para mensurar o nível de institucionalização deste fenômeno cooperativo. O ICE serviu
também para escolhermos dois estados que registraram níveis extremos de cooperação, que
foram objeto de estudo em profundidade nas duas políticas: Rio Grande do Norte e Ceará. Os
principais  achados  da  pesquisa  atestam  que  fatores  estruturais  não  explicam  o  nível  de
institucionalização  da  cooperação  estado-local.  Ademais,  o  desenho  nacional  da  política
importa, mas não é suficiente para induzir a atuação cooperativa dos governos estaduais. Na
verdade, são fatores do contexto histórico e político do estado os principais determinantes da
cooperação  vertical  no  contexto  subnacional.  Sendo  mais  específico,  é  a  interação  de
características  da trajetória  histórica da polícia  no estado,  da existência/atuação de  policy
communities subnacionais e do perfil da liderança política estadual o que explica o nível de
institucionalização da cooperação vertical subnacional nas políticas de educação e saúde do
Brasil. 

Palavras-chave: Cooperação Intergovernamental; Federalismo; Governos Estaduais; Políticas
Sociais; Educação; Saúde. 



ABSTRACT

This paper addresses the theme of intergovernmental cooperation in social policies in Brazil.
The investigation  deals  with  a  type  of  relationship  that  is  little  explored  in  national  and
international  literature:  cooperation  between  states  and  municipalities.  Based  on  the
institutional premise that the behavior of political actors is framed by factors such as context,
ideas and trajectory, two characteristics are assumed from federative systems: the overlapping
of attributions and the notion of interdependence between the different levels of government.
These  attributes  suggest  that  intergovernmental  cooperation  is  a  common phenomenon in
federations. In the Brazilian case, the post-1988 federative context brought three levels of
government with shared responsibilities in different social policies, such as education, health
and  social  assistance.  These  policies  have  national  institutional  designs  that  have  been
conforming over time, at different rates and from the use of different instruments of federative
coordination. In addition to defining the content of the policies, the national regulations also
stipulated the allocation of functional competences for the three federated entities.  In this
definition, the states assumed a dual function: providing services and coordinating municipal
policies  adopted  in  their  territory.  In  terms of  service  delivery,  state  responsibilities  were
superimposed on municipal competences, exacerbating the overlap and deepening the need
for  intergovernmental  cooperation.  The  different  configurations  of  the  design  of  health
(systemic)  and  education  (non-systemic)  policies  bring  with  them  different  institutional
mechanisms, which would aim at the adoption of national standards in the implementation of
policies by subnational governments. However, the heterogeneity is the rule when looking at
state  decisions.  This  thesis  argues  that  interstate  diversity  derives  from  the  autonomy
conferred by federative institutions and the national design of social policies. It analyzes the
cooperation of states with municipalities in education and health policies, seeking to identify
determinants that shape this intergovernmental relationship.  The investigative path takes a
comparative  perspective  through  the  use  of  mixed  methods.  The  quantitative  approach
examines state-local cooperation in the 26 units of the federation. Considering the literature
postulates  and  the  institutional  design  of  each  of  the  policies,  we  built  the  State-Local
Cooperation  Index  (ICE),  to  measure  the  level  of  institutionalization  of  this  cooperative
phenomenon.  The ICE also served to  choose two states  that  registered  extreme levels  of
cooperation, which were the subject of an in-depth study of the two policies: Rio Grande do
Norte and Ceará. The main findings of the research indicate that structural factors do not
explain the level of institutionalization of state-local cooperation. Furthermore, the national
design of the policy matters, but it is not enough to induce the cooperative action of state
governments.  In  fact,  factors  of  the  state's  historical  and  political  context  are  the  main
determinants of vertical cooperation in the subnational context. More specifically, it  is the
interaction  of  characteristics  of  the  historical  trajectory  of  the  police  in  the  state,  the
existence  /  acting  of  subnational  policy  communities  and  the  profile  of  state  political
leadership, which explains the level of institutionalization of subnational vertical cooperation
in education and health policies in Brazil.
Keywords: Intergovernmental Cooperation; Federalism; State Governments; Social Policies;
Education; Health.
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Introdução

O comportamento cooperativo é um fenômeno deveras complexo. Não é trivial compreender

como distintos interesses individuais interagem de modo a produzir atuação coletiva. Argumentar

que  a  coalescência  de  objetivos  é  suficiente  para  a  cooperação  é,  no  mínimo,  desconsiderar

importantes subjetividades dos atores, que são seres políticos e sociais. Ademais, a incerteza quanto

aos resultados do esforço cooperativo também surge como importante elemento para a tomada de

decisão individual e sua materialização comportamental.

A  complexidade  para  se  compreender  a  maneira  como  se  dá  a  conjunção  de  interesses

individuais  em ações  coletivas  ganha maiores  proporções  quando a  preocupação  recai  sobre  o

entendimento da cooperação intergovernamental.  Fenômeno presente sobretudo em democracias

organizadas sob o formato federativo, a ação conjunta entre duas ou mais unidades constituintes

pressupõe, pelo menos, a existência de um interesse comum. É de se notar, no entanto, que a própria

constituição decisória de um governo envolve uma infinidade de fatores,  que são apropriados e

exacerbados  conforme  as  distintas  correntes  teóricas  e  abordagens  da  ciência  política  ou  das

políticas públicas.

A lente  institucional,  uma  destas  teorias,  traz  relevantes  elementos  para  compreensão  das

decisões  tomadas  pelos  atores  políticos.  Apesar  de  composta  por,  pelo  menos,  três  vertentes

(institucionalismo histórico, sociológico e da escolha racional), sua postulação nuclear ampara-se na

premissa de que as instituições, formais e informais, fornecem o contexto em que as escolhas são

realizadas. Dito de outro modo, as instituições são importantes preditivos das decisões coletivas.

Para os adeptos  desta visão teórica, a forma de organização do Estado, o desenho institucional, a

trajetória  da  política,  o  contexto  e  as  ideias  são  aspectos  institucionais  fundamentais  para

compreensão  do  comportamento  dos  atores.  (HALL  e  TAYLOR,  1996;  IMMERGUT,  2006;

JUSTICE e MILLER, 2007). Investigar estes fatores seria, assim, fundamental para o entendimento

do processo decisório governamental.

Em sistemas federativos, a multiplicidade de esferas de governo fraciona o processo decisório,

influenciando a  construção das  identidades  de  grupo e  a  composição  de  coalizões  (PIERSON,

1995). A multiplicidade jurisdicional também provê o cenário institucional (regras do jogo) em que

ocorrem  as  barganhas  e  negociações  entre  os  diversos  grupos  de  interesse.  As  instituições

federativas, ademais, definem o nível de autonomia dos governos subnacionais para promoverem

políticas próprias (self-rules) e para influenciarem as decisões nacionais (shared-rules) (ELAZAR,

1995). Estudos também postulam a existência de uma reciprocidade causal em que o federalismo

afeta as políticas públicas e por elas é influenciado (OBINGER et al, 2005).
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Esta configuração decisória governamental traz algumas implicações. A primeira é a noção de

interdependência entre os distintos níveis de governo. Ou seja, políticas adotadas por uma unidade

constituinte  tem  o  potencial  de  afetar  outras,  inclusive  de  distintos  níveis  (externalidades)

(FEIOCK,  2013).  A segunda é  que  sistemas  federativos  implicam sobreposição  de  atribuições,

sugerindo  que  as  relações  intergovernamentais  podem  se  conformar  a  partir  de  dinâmicas

cooperativas e/ou conflitivas (PIERSON, 1995; WATTS, 2006a; AGRANOFF, 2007). Além disso,

estes  relacionamentos  podem  ocorrer  sob  o  ponto  de  vista  vertical  (entre  distintos  níveis  de

governo) ou horizontal (entre esferas federativas do mesmo nível).

Outra característica dos sistemas federativos estaria nas assimetrias existentes entre os níveis de

governo. Isto sugere a existência de um dilema entre a garantia de padrões mínimos nacionais e a

preservação de autonomia dos governos subnacionais. Para Watts (2006a), as federações tendem a

aprofundar  a  cooperação  intergovernamental  quando  as  desigualdades  entre  suas  unidades

constituintes são vistas como problema. 

Este é o caso do sistema federativo brasileiro. Tendo a coexistência de três níveis de governo

(união, estados e municípios) e a prevalência de profundas disparidades regionais como principais

características (ARRETCHE, 2015),  o federalismo disposto pela Constituição de 1988 previu a

cooperação intergovernamental como dinâmica a ser perseguida na elaboração e implementação das

políticas  sociais.  Este  novo  formato  organizacional  fora  concebido  ao  mesmo  tempo  em  que

políticas como educação, saúde, e assistência social ganharam contornos de universalidade e de

obrigatoriedade de garantia estatal. Angariaram, portanto, o status de direto social. Desde então,

estas políticas experimentaram diferentes trajetórias de desenvolvimento institucional, cuja marca

comum  foi  o  uso  de  instrumentos  de  coordenação  federativa  por  parte  do  governo  federal

(ABRUCIO, 2005).

Na política de saúde, o formato de organização sistêmica foi estipulado pelo texto constitucional

e regulamentado em 1990 pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990). No desenho institucional

do Sistema Único de Saúde (SUS), o governo federal assumiu responsabilidades de normatizador

nacional  e  os  governos  subnacionais  ficaram  com  a  função  de  execução  dos  serviços.  O

ordenamento constitucional previa ainda a participação social nas deliberações, princípio que foi

materializado  pela  criação  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  e  de  seus  similares  nos  estados  e

municípios. O ideal de descentralização, no entanto, apenas começou a se efetivar com a instituição

de  Normas  Operacionais  Básicas  (NOBs)  por  parte  do  Ministério  da  Saúde.  Estes  normativos

conformaram a estrutura operacional da política nacional de saúde, criando estruturas decisórias

intergovernamentais (Comissão Intergestores Tripartite e Bipartite) e detalhando a organização dos

serviços  a  partir  de  níveis  de  atenção  (básica,  média  e  alta  complexidade).  Apesar  disso,  a
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descentralização apenas foi efetiva quando o governo federal induziu os governos subnacionais a

aderirem ao  SUS  por  meio  da  vinculação  de  repasses  de  recursos  à  oferta  de  serviços  à  sua

população  (ARRETCHE, 1999).

O desenho do SUS passou por  inúmeras  modificações  desde  sua  criação.  A normativa  que

detalha as atribuições funcionais que vigora atualmente é o Pacto pela Saúde, regulamentado pela

Portaria  Ministerial nº 339 de 22 de fevereiro de 2006 – ratificada pela Comissão Intergestores

Tripartite e pelo Conselho Nacional de Saúde. Este normativo detalha as atribuições dos três níveis

de governo, estabelecendo que o cuidado integral do usuário da saúde é responsabilidade municipal.

Governos estaduais e federal assumem o papel de provisão de apoio técnico, cofinanciamento dos

serviços  e  coordenação estadual  e  nacional,  respectivamente.  Aos estados,  ademais,  é  atribuída

responsabilidade  de  complementar  a  oferta  de  serviços  de  média  e  alta  complexidade  e  de

coordenação do processo de regionalização. A sobreposição, sobretudo na prestação de serviços de

média  complexidade,  e  interdependência,  decorrente  da  organização em níveis  de  atenção,  são

elementos visíveis no desenho da política de saúde do Brasil. 

Na assistência social, muito embora o desenho sistêmico não estivesse previsto na Constituição

Federal e nem muito menos em sua lei orgânica (lei 8742/1993), este foi o caminho escolhido pelo

governo central quando a expansão da oferta de serviços socioassistenciais entrou na sua agenda

(SÁTYRO e SCHETTINI, 2011). O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) foi constituído

em 2005 por meio de uma NOB, passando a compor a legislação federal  apenas em 2011 (lei

12435/2011). O mimetismo institucional se fez presente na estrutura decisória, com a instalação das

arenas  decisórias  intergovernamentais  e  dos  conselhos  gestores,  e  na  forma de organização em

níveis  de  atenção (básica,  média  e  alta  complexidade).  A adesão das  unidades  constituintes  ao

SUAS, da mesma maneira, fora induzida a partir da disposição de recurso federais a medida que os

municípios garantissem a oferta de determinados serviços (CAVALCANTE e RIBEIRO, 2012).

Na organização dos serviços socioassistenciais, sobreposição e interdependência também estão

presentes.  Municípios  são  responsáveis  por  implementar  ações  de  proteção  social  básica

(preventiva) e de proteção social especial (corretiva). Este último tipo protetivo também pode ser

executado pelos governos estaduais, que devem, ainda, constituir redes regionalizadas de serviços e

coordenar  os  programas  socioassistenciais  do  seu  território  (NOB/SUAS-2005).  Em  trabalho

anterior  (SILVA,  2015a,  2015b),  identificamos  que  o  SUAS  havia  resguardado  a  autonomia

federativa dos governos estaduais, cuja evidência é a elevada heterogeneidade de atuação deste

nível de governo na promoção de políticas socioassistenciais. 

Na  educação,  o  instrumento  de  coordenação  federativa  utilizado  pelo  governo  federal  para

induzir a descentralização foi a constituição de um Fundo contábil, que vinculava receitas estaduais
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e  municipais  para  financiar  o  ensino  fundamental.  O  FUNDEF  (Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), criado em 1996, reunia

recursos subnacionais e os redistribuía conforme o número de matrículas realizadas pelas distintas

redes de ensino. A lei do FUNDEF previa também a complementação da União em casos em que o

valor  por  aluno  não  atingisse  determinado  patamar.  Este  instrumento  conseguiu,  de  fato,

universalizar o acesso ao nível fundamental, sendo substituído em 2007 pelo FUNDEB, que passou

a distribuir recursos subnacionais a partir  das matrículas de todo ensino básico (ensino infantil,

fundamental e médio). Os efeitos deste novo instrumento, no entanto, não foram tão efetivos em

termos de expansão das matrículas dos outros níveis de ensino (GOMES, 2009). 

Importar  destacar  que  a  Constituição  Federal  já  traz  a  necessidade  dos  entes  federados

organizarem seus sistemas de ensino a partir de um regime de colaboração (art. 211, CF/1988). A

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei 9394/1996), nesta perspectiva, imputa ao governo federal

o papel de regular as políticas educacionais nacionais, aos estados a responsabilidade pelo nível

médio e pela garantia do ensino fundamental e aos municípios a oferta do ensino fundamental e

infantil.  Apesar disso, o desenho nacional da política seria um projeto inacabado (ABRUCIO e

SEGATTO, 2017), vez que não possui estruturas de deliberação intergovernamental e não prevê a

criação  e  inserção  de  fóruns  participativos  (conselhos)  no  âmbito  dos  governos  subnacionais.

Neste desenho, há uma clara sobreposição entre as atribuições estaduais e municipais. Ademais,

transparece uma ideia de interdependência, vez que a oferta e qualidade dos serviços educacionais

prestados nos municípios tendem a produzir efeitos (externalidades) na prestação do ensino médio

pelo governo estadual. 

Mesmo com as  diferenças  entre  os  desenhos institucionais  da educação,  saúde e  assistência

social, é possível identificar um padrão na repartição de competência delineado por eles: a União

abarca principalmente responsabilidades de normatização e coordenação nacional; os municípios

recebem  atribuições  de  execução  das  políticas;  e  os  estados  assumem  a  dupla  função  de

coordenação da política na sua jurisdição e de prestação de serviços. Fica claro que as questões de

sobreposição e interdependência tendem a recair de maneira mais intensa sobre o governo estadual,

sugerindo que a cooperação intergovernamental é uma dinâmica de interação de suma relevância

para este nível de governo. Esta tese se debruça sobre este fenômeno do federalismo brasileiro,

partindo do seguinte questionamento: quais fatores determinantes para cooperação dos estados

junto aos seus municípios nas políticas sociais do Brasil?

Tratando sobre o federalismo norte-americano, Deil Wright (1988) argumentava que os governos

estaduais eram o eixo através do qual fluíam as relações intergovernamentais do país. O recado era

claro: para que se compreenda como o federalismo funciona na prática, os estados precisam ser o
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lócus investigativo. A especificidade do arranjo federativo brasileiro – que coloca os municípios não

como  “criaturas”  do  governo  estadual  (caso  do  EUA),  mas  como  ente  provido  de  autonomia

política, administrativa e tributária –, associada à natureza das atribuições conferidas aos estados

pelo desenho das políticas sociais tornam a visão de Wright ainda mais relevante.

Apesar do alerta do autor, a literatura internacional ainda é carente quanto ao desenvolvimento

de  estudos  comparativos  e  sistemáticos  sobre  a  cooperação  vertical  no  contexto  subnacional.

Segundo Falleti (2010), as pesquisas sobre relações intergovernamentais precisam conferir olhar

especial  para  as  interações  entre  atores  locais  e  estaduais,  pois  elas  se  tonarão  cada  vez  mais

relevantes  para  a  política  e  para  o  processo  decisório  governamental.  Weissert  e  Ice  (2014)

destacam os reduzidos esforços investigativos dos pesquisadores do federalismo norte-americano na

produção de estudos comparados sobre a temática da cooperação estado-local. Para elas, os poucos

trabalhos que existem, além de possuírem escopo estreito e limitado, não se utilizam de achados

provenientes de outros contextos federativos. 

Em  termos  de  literatura  nacional,  a  escassez  de  estudos  não  envolve  apenas  o  tema  da

cooperação estado-local, incidindo até mesmo na falta de pesquisas sobre a atuação dos governos

estaduais nas mais diversas dimensões. Em livro que traz uma coletânea de trabalhos sobre este

nível de governo, Souza e Dantas Neto (2006) clamavam por pesquisas mais sólidas e abrangentes

sobre a esfera estadual. A identificação de diferenças na formulação e implementação de políticas

públicas  e  nos  seus  resultados  são  temas  que  precisam  compor  uma  agenda  mais  robusta  de

investigação,  justificada  pela  natureza  federativa  do  sistema  político  brasileiro.  Para  eles,  as

pesquisas que tenham os estados enquanto objeto de análise devem partir da premissa de que eles

atuam sob lógicas diversas. 

Esta lacuna começou a ser preenchida com trabalhos que tentaram entender o papel dos estados

nas políticas de habitação (GONÇALVES, 2009), saúde (VIANA et al, 2008), educação (GOMES,

2009)  e  assistência  social  (SILVA,  2015a,  2015b).  Todos  eles  identificaram  uma  considerável

heterogeneidade  interestadual  na  promoção  destas  políticas.  Mais  recentemente,  a  cooperação

estado-local  foi  abordada  por  pesquisadores  que  buscavam  compreender  o  processo  de

regionalização da saúde (LIMA et al, 2012a, 2012b; MENNICUCCI e MARQUES, 2016) e mapear

as maneiras como o estado colabora com as políticas municipais de educação (SEGATTO, 2015). A

ênfase  destes  trabalhos,  no  entanto,  recai  na  categorização  das  diversas  formas  de  atuação

governamental, avançando pouco em termos de desenvolvimento de inferências causais. 

Quais  efeitos  do  desenho nacional  das  políticas  sociais  na atuação dos  governos  estaduais?

Como a existência ou não de espaços decisórios intergovernamentais podem influenciar no processo

decisório estadual? Qual a inserção dos municípios nestes espaços e qual poder deles em definir a
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agenda governamental do estado? Como os distintos atores e suas concepções se articulam de modo

a  afetar,  ou  não,  as  decisões  estaduais?  Que  outros  fatores  podem agir  enquanto  barreiras  ou

favorecer a formulação e a implementação de políticas de colaboração estado-local? Tratam-se de

perguntas que ainda não foram devidamente abordadas pelos cientistas sociais. 

Esta  tese  tenta  lançar  luz  sobre  alguns  destes  questionamentos.  Seu  objetivo  é  analisar a

cooperação dos estados junto aos municípios  nas políticas de educação e saúde,  buscando

identificar determinantes que configuram esta relação intergovernamental. A opção por estas

duas políticas deriva da formatação dos seus desenhos institucionais. A saúde foi escolhida pela sua

organização  sistêmica,  que  prevê  arenas  intergovernamentais  que  permitem  a  negociação  e

barganha  federativa  (FRANZESE,  2010),  e  por  ter  sido  a  política  nacional  que  primeiro

experimentou este tipo de desenho. A educação, muito embora detenha uma previsão constitucional

que  prevê  um  ideal  sistêmico,  ela  não  dispõe  de  espaços  deliberativos  intergovernamentais  e

possuem outros mecanismos institucionais que conformam as relações entre os níveis de governo

(ABRUCIO e SEGATTO, 2017). Esta escolha permitiu verificarmos se a organização sistêmica

produz efeitos distintos no comportamento cooperativo dos governos estaduais. 

Para este estudo, o conceito de cooperação intergovernamental indica a atuação conjunta de dois

ou mais entes governamentais  que ocorre a partir  de instrumentos administrativos, econômicos,

políticos e/ou legais (AGRANOFF, 2007). Estas interações podem variar de conexões mais fluídas e

informais até estruturas mais duradouras e formais de cooperação. Isto permite que se verifique o

nível de institucionalização da cooperação nos distintos desenhos de politicas públicas. Admite-se,

ainda,  que este conceito foi refinado pela noção de colaboração, que concebe a importância de

atores estatais e não estatais no processo decisório e que a atuação conjunta sempre resulta em

efeitos  positivos  para  administração  pública  (AGRANOFF  e  MCGUIRE,  2003;  AGRANOFF,

2012). 

Para compor a abordagem teórica, resgatou-se o que a literatura traz como fatores explicativos

para a efetivação da cooperação intergovernamental. Neste sentido, os trabalhos de Agranoff (2012)

e Feiock (2013) apontaram que preditivos ambientais, interativos e/ou individuais/organizacionais

(de cada unidade constituinte) podem agir como barreiras ou prover condições favoráveis à atuação

coletiva institucional. Estudos sobre relações intergovernamentais verticais no nível subnacional em

outros contextos federativos também foram considerados, apontando para importância de aspectos

como:  a  estrutura  federativa  e  as  dinâmicas  de  poder  entre  governo  central  e  os  regionais

(estados/províncias);  a  importância  do  contexto  do  território  estadual;  e  a  liderança  política

estadual. 
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Partindo da premissa de que a cooperação estado-local provém de decisões estaduais, entender a

conformação do processo  decisório  governamental  se  mostrou  essencial.  Nesta  direção,  Wright

(1988) realça, em sua metáfora do federalismo cerca de estacas (Picket Fence),  a existência de

comunidades de políticas públicas atuando nos diferentes entes governamentais. Formada por atores

de  dentro  e  de  fora  dos  governos,  estes  grupos  compartilham  ideias  e  valores  a  respeito  de

determinadas políticas públicas (RICHARDSON e JORDAN, 1979; WRIGHT, 1988; JORDAN,

2011). Haveria, portanto, policy communities subnacionais com potencial de influenciar as decisões

estatais em questões que envolvem desde a ascensão da ideia colaborativa à agenda governamental

até a forma como esta solução será implementada. 

 Em linha com os determinantes da cooperação intergovernamental apontados pela literatura, foi

preciso  caracterizar  o  sistema  federativo  brasileiro,  dando  destaque  ao  lugar  ocupado  pelos

governos estaduais. Neste sentido, umas das visões mais recentes e propaladas na literatura é de que

vigora  no Brasil  um federalismo “integrado”,  que  congrega  centralização decisória  no governo

central com autonomia de implementação subnacional (ARRETCHE, 2012, 2015). Esta concepção

sugere que os  amplos poderes  regulatórios  da união,  a  reduzida capacidade de vetos dos  entes

subnacionais  e  o  comportamento  partidário  dos  representantes  estaduais  no  congresso  nacional

centralizam  a  autoridade  política  no  governo  federal.  Apesar  disso,  a  autonomia  política  dos

governos subnacionais exige que o governo central inclua as demandas e interesses de estados e

municípios na formulação de políticas nacionais de modo a maximizar sua adesão. 

Esta pesquisa se contrapõe a tal generalização, argumentando que as evidências que suportam a

visão  de  integração federativa  de  Arretche  (2012,  2015)  não demonstram domínio  do  governo

federal sobre as decisões estaduais. Os estudos que se debruçam sobre a atuação dos estados na

promoção de políticas sociais, como já colocamos, demonstram uma considerável heterogeneidade.

A diversidade interestadual tanto na implementação quanto nos resultados das políticas públicas é

resultado  da  natureza  das  responsabilidades  que  lhes  foram  atribuídas  no  âmbito  do  desenho

institucional  das  políticas  nacionais,  estando  afeito  ao  ideal  de  autonomia  federativa  (SILVA,

2015a). A identificação de liberdade decisória estadual exige não só que se relativize a noção de um

federalismo integrado, como também a postulação de fragilidade deste nível de governo no contexto

federativo  (REZENDE,  2013;  PRADO,  2013;  ARRETCHE  e  SCHLEGEL,  2014).  Um  dos

argumentos que sustentamos aqui é de que se há dubiedade ou fluidez quanto ao papel dos governos

estaduais  na  promoção  das  políticas  sociais,  isto  maximiza  sua  autonomia  decisória  e  não  o

contrário. 

A elucidação de fatores explicativos do fenômeno cooperativo exige um desenho de pesquisa

que considere tanto abordagens quantitativas quanto qualitativas. O pressuposto considerado é de
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que estratégias de pesquisa que se utilizam de métodos mistos maximizam o potencial analítico dos

estudos comparados, somatizando esforços para realização de inferências causais (LIEBERMAN,

2005).  Realizamos,  inicialmente,  uma  análise  comparativa  da  colaboração  estado-local  nos  26

estados da federação brasileira. A partir da construção do Índice de Cooperação Estado-local (ICE),

que  foi  aplicado  em  cada  uma  das  políticas,  verificou-se  o  nível  de  institucionalização  deste

fenômeno  cooperativo  em  todos  os  estados.  Para  composição  do  ICE,  além  do  conceito  de

cooperação  intergovernamental  delineado  pela  literatura  também  foram  consideradas  as

responsabilidades dos governos estaduais no desenho institucional da educação e da saúde. 

Para a saúde, foram utilizados dados extraídos dos relatórios anuais de gestão dos estados de

2017 e das páginas na internet da secretaria de saúde. Na educação, as informações foram obtidas

por meio de pedido de acesso a informação encaminhado em 2019 a todas as secretarias estaduais

do país. Além dessas informações, foram utilizados dados secundários da Pesquisa de Informações

Básicas Municipais do IBGE e da Secretaria do Tesouro Nacional. O indicador sintético considerou

três  dimensões  cooperativas:  cooperação  em  políticas  públicas,  cooperação  na  estrutura  de

governança e cooperação financeira. Ele varia de 0 a 1, apontando que quanto mais próximo de 1

maior o nível de institucionalização da cooperação vertical no contexto subnacional.

Esta mensuração permitiu examinar se os fatores explicativos trazidos pela literatura (trajetória

da  política  no  estado,  contexto  de  implementação e  capacidade  decisória  do  governo estadual)

produzem efeitos na incidência da cooperação vertical no contexto subnacional. Considerando o

pequeno  número  de  observações  (26  estados),  optou-se  pela  operacionalização  da  técnica  de

regressão  logística  multivariada  com  vistas  a  encontrar  efeitos  da  interação  entre  as  variáveis

independentes  na ocorrência  de  alto  nível  de  cooperação estado-local.  A modelagem estatística

permitiu testar a hipótese de que, mais do que aspectos estruturais, elementos do contexto político-

institucional do estado se sobressaem enquanto determinantes da decisão estadual em cooperar

com os municípios no âmbito das políticas sociais. 

A  criação  do  ICE  também  direcionou  a  escolha  dos  casos  que  foram  analisados  em

profundidade. Com vistas a identificarmos as barreiras e as condições que favorecem a colaboração

estadual às gestões municipais, a seleção recaiu no Rio Grande do Norte (baixo ICE) e no Ceará

(alto ICE),  polos opostos em termos de institucionalização da cooperação estado-local nas duas

políticas. Além dos dados dos Censo Escolar, do DATASUS e dos sites das secretarias estaduais, o

exame  em  profundidade  analisou  o  conteúdo  de  entrevistas,  de  normativos  estaduais  e  da

bibliografia  existente  sobre  as  políticas  de  educação  e  saúde  nos  dois  estados.  As  entrevistas

semiestruturadas  foram  realizadas  em  2019  com  gestores,  ex-gestores,  representante  dos

municípios, especialistas, representante do sindicato da educação e do conselho estadual de saúde,
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sendo um total  21 (12 no RN e  9 no CE).  Elas  serviram principalmente para  identificação de

dissonâncias e convergências nos discursos dos distintos atores em torno da ideia de cooperação

estado-local e de sua implementação. 

Os  estudos  de  caso  se  desenvolveram a  partir  de  três  eixos:  1)  situação  de  sobreposição  e

interdependência da política no estado; 2) resgate da trajetória histórica da política no estado; 3)

Condições e barreiras à colaboração estado-local. Eles permitiram testar duas hipóteses rivais: 1) a

existência/atuação  de  policy  communities  estaduais  é  fator  determinante  para  o  nível  de

institucionalização  da  cooperação  estado-local;  e  2)  o  nível  de  cooperação  estado-local,  na

verdade,  deriva  de  decisões  políticas  estaduais,  portanto  independe  da  atuação  das  policy

communities da educação e da saúde.  Além disso, corroborando com a proposta de Lieberman

(2005), a abordagem qualitativa também serviu para que se refletisse sobre o modelo utilizado na

abordagem  quantitativa  de  modo  a  melhorar  seus  instrumentos  de  mensuração  (construtos  e

indicadores). 

Este  desenho  de  pesquisa  também  permitiu  que  realizássemos  uma  comparação  tanto

interestadual  quanto intersetorial.  Ou seja,  a  escolha de duas  políticas com diferentes  desenhos

institucionais possibilitou que investigássemos se elas produzem distintos efeitos no comportamento

cooperativo  dos  governos  estaduais  junto  a  seus  municípios,  ou  se  as  diferenças  decorrem

principalmente de elementos afeitos ao contexto histórico e político do estado como um todo. 

Em suma, o argumento central aqui desenvolvido é que o desenho institucional da política é um

importante preditivo da cooperação vertical no contexto subnacional, porém ele não é suficiente

para  provocar  a  adoção  de  padrões  mínimos  nacionais  no  comportamento  colaborativo  dos

governos estaduais.  Ou seja, os condicionantes normativos nacionais e as ações coordenativas do

governo federal conferem o ambiente institucional em que ocorre a cooperação estado-local, porém

são fatores do contexto histórico e político dos estados os determinantes para a institucionalização

da cooperação estado-local, notadamente a concepção dos atores que orbitam a política específica

em  relação  a  ideia  colaborativa  associada  a  aspectos  do  perfil  da  liderança  política  estadual.

Portanto,  os estados importam  na configuração das relações intergovernamentais do federalismo

brasileiro. 
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Desenho de Pesquisa

Investigar fatores determinantes da cooperação estado-local nas politicas de educação e saúde no

Brasil  exige  um  desenho  de  pesquisa  que  considere  abordagens  tanto  quantitativas  quanto

qualitativas. Trata-se, portanto, de um estudo comparado que considera os estados enquanto unidade

de análise. Ao mesmo tempo, a opção por olhar o fenômeno da cooperação vertical no contexto

subnacional  em  duas  políticas  distintas  permite  também  a  realização  de  uma  comparação

intersetorial, com a proposta específica de visualizar possíveis efeitos do desenho institucional neste

tipo de relacionamento intergovernamental. 

Esta tese assume o pressuposto de que estratégias de pesquisa que se utilizam de métodos mistos

maximizam o potencial analítico de estudos comparados (LIEBERMAN, 2005). A ideia é que estes

tipos de investigação possuem a capacidade de “capturar cadeias causais de macroprocessos sociais

em contextos societários diferentes, sem neglicenciar o papel desempenhado pelas especificidades

históricas de cada caso.” (BOHN, 2005, p. 63).

Adota-se, assim, a proposta de análise aninhada (Nested Analisys) de Lieberman (2005), para

quem o uso combinado entre técnicas quantitativas e qualitativas somatiza esforços para realização

de inferências causais. Para ele,

The  strategy  of  combining  the  two approaches  aims  to  improve  the  quality  of
conceptualization and measurement,  analysis  of  rival  explanations,  and overall
confidence in the central findings of a study. The promise of the nested research
design is that  both LNA and SNA can inform each other to the extent that the
analytic payoff is greater than the sum of the parts.  (LIERBERMAN, 2005, p.
436).

A perspectiva metodológica do autor sugere que as análises de grande N (LNA) e as de pequeno

N  (SNA)  não  são  meramente  complementares,  mas  devem  ser  integradas,  no  sentido  de

contribuição mútua. O LNA gera proposições sobre explicações rivais e ajuda a orientar a estratégia

de  seleção de casos  para o SNA. Este,  por  sua vez,  contribui  com melhoria  da qualidade  dos

instrumentos  de  mensuração  (construtos  e  indicadores)  e  permite  o  aperfeiçoamento  da

especificação do modelo utilizado no LNA. 

Trilhando os  caminhos postos por  Lieberman (2005),  inicialmente  foi realizada uma análise

quantitativa da atuação dos 26 estados da federação nas políticas de educação e saúde. Para isso, foi

construído um índice sintético para mensurar diferentes níveis de institucionalização da cooperação

dos estados junto a seus municípios nas duas políticas. O Índice de cooperação estado-local (ICE)
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foi produzido considerando três dimensões: a) cooperação em políticas públicas; b) cooperação na

estrutura de governança; e c) cooperação financeira. A primeira dimensão está relacionado à ideia

de self-rule (poder de adotar políticas próprias) (ELAZAR, 1995; PIERSON, 1995), envolvendo a

existência de programas estaduais de qualificação e de apoio técnico ao ente municipal. A segunda

dimensão  tem  a  ver  com  a  permeabilidade  organizacional  do  governo  estadual  para  com  as

demandas  e  interesses  municipais.  Ela  verifica  a  existência  de  estruturas  que  favorecem  esta

interação  intergovernamental.  Por  fim,  a  terceira  dimensão  capta  o  quão  o  estado  apoia

financeiramente as gestões locais, considerando tanto a equânime distribuição espacial dos recursos

estaduais quanto a prioridade que é dada ao repasse financeiro para os municípios. 

Para construção do ICE foram utilizados dados primários extraídos dos Relatórios Anuais de

Gestão Estadual da Saúde, de Resposta a pedido de acesso a Informação1 e de sites oficiais das

secretarias estaduais. Utilizamos também dados secundários produzidos pelo IBGE, Ministério da

Saúde e Secretaria do Tesouro Nacional. No capítulo 7 detalhamos a elaboração e o cálculo deste

índice sintético. 

É  importante  destacar,  ainda,  que  o  ICE  tenta  capturar  o  fenômeno  da  cooperação

intergovernamental,  não  se  preocupando  com  a  mensuração  do  resultado  final  das  políticas

públicas.  Ou seja,  por mais que a colaboração estado-local seja uma prerrogativa disposta pelo

desenho das políticas de educação e saúde no Brasil e que alguns estudos a coloquem como meio

essencial para o alcance de resultados positivos, esta pesquisa assume como premissa que tratam-se

de fenômenos distintos, que não apresentam uma correlação perfeita. Por exemplo, acreditamos que

um dos fatores que produz efeitos positivos nos resultados das políticas públicas estão relacionados

a assertividade do seu conteúdo (ABRUCIO et al, 2016). Dito de outro modo, não adianta que a

colaboração estado-local seja altamente institucionalizada nos governos estaduais se as políticas

adotadas não remediam os principais problemas setoriais. Nossa variável dependente é, portanto,

a colaboração estado-local e não a efetividade das políticas estaduais.

Convém  destacar  também a  existência  de  uma  limitação  temporal  na  composição  do  ICE.

Devido à singularidade da construção desse indicador sintético,  que, além de multidimensional,

exigiu o levantamento de dados primários, ele traz um retrato da cooperação estado-local em um

momento específico. Na saúde, o ICE tem como marco temporal o ano de 2016, enquanto que na

educação é 2019. Assim, sua funcionalidade para esta pesquisa está, principalmente, na definição da

escolha dos casos. 

A quantificação da cooperação estado-local no estado brasileiros permitiu a operacionalização de

uma modelagem estatística com o fim de identificar possíveis preditivos deste fenômeno. Devido ao

1 As perguntas constam do Apêndice B. 
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número de observações (26 estados), não foi possível cumprir os princípios e critérios estatísticos

para o uso da técnica de regressão linear multivariada (WOOLDRIDGE, 2018). Este é o caso da

distribuição normal, que não foi verificada no comportamento do índice sintético que construímos.

A  opção  foi  transformar  o  ICE  em  uma  variável  binária,  alta  e  baixa  cooperação,  para

operacionalizar uma regressão logística (DEMARIS, 1995). Esta possibilitou que se verificasse a

possível influência interativa de alguns fatores, principalmente estruturais, em relação às razões de

chance (odds ratio) de incidência de alta cooperação estado-local.

A fórmula utilizada para a modelagem considerou as seguintes dimensões explicativas trazidas

pela literatura:1) a trajetória da política (PIERSON, 1995; OBIRNGER et al, 2005; ARRETCHE,

2012);  o  contexto  de  implementação  (CHIARA et  al,  2010;  WOLLMAN, 2010;  BOWMAN e

KEARNEY, 2011); e 3) a capacidade decisória do governo estadual (ARRETCHE, 1999, 2015).

Para  a  trajetória  histórica,  foram  consideradas  como  variáveis  a  municipalização  do  ensino

fundamental  incentivada  pelo  estado  (educação)  e  a  municipalização  precoce  da  saúde  básica

(saúde). O contexto de implementação considerou as desigualdades econômicas intermunicipais, as

desigualdades  na capacidade administrativa intermunicipal  e  de desenvolvimento econômico do

estado. Por fim, a capacidade decisória do governo estadual abarcou a situação fiscal do estado e a

sua capacidade administrativa. Consta do capítulo 7, o detalhamento das  proxies  utilizadas para

cada  uma  dessas  variáveis,  que  envolvem  dados  secundários  provenientes  da  Pesquisa  de

Informações  Básicas  Municipais  (MUNIC) e  Estaduais  (ESTADIC),  do DataSUS/Ministério  da

Saúde, do INEP/Ministério da Educação e da Secretaria do Tesouro Nacional.

A análise quantitativa, que se valeu da técnica de regressão logística, serviu para testar a hipótese

de que mais do que aspectos estruturais, o contexto político-institucional se sobressai enquanto

elemento explicativo da decisão estadual em cooperar com os municípios no âmbito das políticas

sociais (hipótese 1).

Aqui, cabe também a ressalva de que o número de casos pode não ser suficiente para atestar a

robustez de um modelo estatístico preditivo. No entanto,  entendemos ser um exercício importante

no sentido de que a simples análise de correlações permite identificar se determinados aspectos

estruturais  podem agir  como barreiras  à  cooperação estado-local.  Ademais,  os  estudos  de  caso

serviriam para atestar ou afastar as inferências provenientes da análise quantitativa – o que justifica

a utilização de métodos mistos. 

A análise aninhada, proposta por Lieberman (2005), sugere que se verifique se os resultados da

análise quantitativa são robustos e satisfatórios. Isto é proposto com vistas a orientar que tipo de

análise qualitativa deve ser empreendida: 1) que enfatize o teste do modelo (Model test-SNA); ou 2)

que objetiva a construção de um modelo (Model built-SNA). Apesar disso, estudos cujas hipóteses
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apenas  podem ser  exploradas  por  meio  investigação  em profundidade,  a  opção  deve  ser  pela

construção de um modelo. Lieberman traz um exemplo de pesquisa comparada que, apesar de tratar

de países, é similar a este desenho de pesquisa.

For example, in a hypothetical study of the determinants of government policy, in
which the LNA confirmed a hypothesized relationship between institutional form
and policy outcome, the SNA would likely investigate the specific actions of groups
and/or individuals within a given country. (LIEBERMAN, 2005, p. 440).

O  objetivo  de  identificar  determinantes  da  cooperação  intergovernamental  implica  numa

estratégia de estudo em profundidade que enfatize a construção de um modelo (Mb-SNA), o que

não  implica,  é  preciso  que  fique  claro,  na  desconsideração  completa  dos  elementos  preditivos

utilizados na modelagem estatística e nem na impossibilidade de melhoria dos constructos e proxies

que serviram à análise quantitativa.

O estudo em profundidade, nesta pesquisa, também assumiu a perspectiva comparada, seguindo

os alertas de Pierson (1995) e Obinger et al (2005). Pierson (1995), em clássico ensaio em que

discute  a  relação  entre  instituições  federativas  e  políticas  sociais,  coloca  que  a  perspectiva

multidirecional dos efeitos do federalismo apenas pode ser elucidada por meio da comparação de

estudos de caso. Enquanto estudos de um único caso correm o sério risco de conduzir a erros de

generalização, trabalhos eminentemente quantitativos não são capazes de identificar os mecanismos

e variáveis contextuais que operam juntamente com as instituições federais. 

Na  mesma  linha,  Obinger  et  al  (2005),  criticam  a  utilização  de  abordagens  puramente

quantitativas,  que  tentam medir  o  impacto  do  federalismo  utilizando-o  enquanto  uma  variável

binária ou mesmo por meio de um índice. Segundo eles, presumir uma relação unidirecional e/ou

linear  para  relação  entre  federalismo  e  políticas  sociais  não  só  simplifica  os  possíveis  efeitos

institucionais, como também negligencia os efeitos de interação, as contingências históricas e as

conjunturas  críticas.  Este  tipo  de  estudo  deve,  portanto,  se  amparar  em abordagens  histórico-

comparativas, que são capazes de descortinar as complexidades e a diversidade de interações entre

variáveis que se comportam de distintas maneiras conforme cada contexto. 

Nesta linha, a análise qualitativa que aqui empreendemos realiza uma comparação da trajetória

histórica  das  políticas  de  educação  e  saúde  em  dois  estados  selecionados,  dando  ênfase  a

compreensão do desenvolvimento e a recepção de ideias por parte de atores políticos relevantes

para o processo decisório estadual.  A seleção dos casos (estados) se deu com base na variável

dependente. Optou-se pode escolher os estados com ICE extremos e típicos. Típicos no sentido de
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que apresentara níveis de ICE similares tanto na saúde quanto na educação. E extremos porque

selecionamos um estado com alta e outro com baixa cooperação estado-local. 

Esta escolha segue também o raciocínio de Agranoff (2012), que sugere a existência de barreiras

e de condições favoráveis a cooperação intergovernamental.  Neste sentido,  foram escolhidos os

estados do Rio Grande do Norte (baixo ICE nas duas políticas) e do Ceará (alto ICE nas duas

políticas)2. Enquanto o caso do Ceará permitiu identificarmos os elementos que contribuíram para

institucionalização da cooperação estado-local, o do Rio Grande do Norte permitiu verificarmos os

principais empecilhos à ocorrência deste fenômeno. 

A seleção desses casos, ademais, permitiu testarmos a hipótese de que a atuação/existência de

policy  communities  estaduais  é  fator  determinante  para  o  nível  de  cooperação  junto  aos

municípios, explicando não só as diferenças interestaduais (hipótese 2). Com o fim de alavancar o

potencial  analítico  do  estudo, estipulou-se  como hipótese  rival que a  cooperação  estado-local

deriva de decisões das lideranças políticas estaduais, que independem da existência/atuação ou

não de policy communities (hipótese 3).

A partir da análise de conteúdo de entrevistas, de normativos e da literatura que trata de cada

uma das políticas nos estados, reconstituímos a trajetória trilhada pelos dois estados na educação e

na  saúde.  Este  resgate  histórico  se  utilizou  da  técnica  do  Process  Tracing (mapeamento  do

processo),  cujo  uso  permite  identificar  “processos  causais  intervenientes  entre  uma  variável

dependente  e  uma ou  mais  variáveis  independentes”  (BORGES,  2007,  p.55).  Segundo  Collier

(2011), mapear o processo que culmina em determinado fenômeno permite verificar a ocorrência de

situações intervenientes, que venham a ser primordiais para sua efetivação. A técnica do  Process

Tracing é  capaz  de  explicitar  variáveis  que  muitas  vezes  passam  despercebidas  em  análises

puramente quantitativas e que podem representar condições essenciais para ocorrência do fenômeno

estudado  –  que,  nesta  pesquisa,  é  a  institucionalização  de  laços  cooperativos  entre  estados  e

municípios de sua jurisdição. 

Assim,  foram  realizadas  21  entrevistas  semiestruturadas  com  atores  que  orbitam a  política

específica nos estados e que vivenciaram mudanças institucionais importantes desde a década de

1990. A lista de entrevistados consta no Apêndice A e o roteiro no Apêndice C. Foram entrevistados

gestores e ex-gestores estaduais, representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde e

da União dos Dirigentes Municipais de Educação dos estados, presidentes do Conselho Estadual de

Saúde, Especialistas, professores universitários que atuam no estado, e representantes de sindicatos.

As entrevistas serviram não só para reconstrução do histórico da política no estado, mas também

2 O capítulo 7, como já apontado, apresenta não só o cálculo do ICE como também seus resultados. 
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para  verificarmos  divergências  e  consonâncias  no  discurso  dos  distintos  atores  em  relação  à

cooperação estado-local. 

Figura 1 – Síntese visual do desenho de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Capítulo 1 – Instituições, Federalismo e Cooperação Intergovernamental: premissas teóricas,
conceitos e determinantes da ação coletiva institucional

Este  capítulo  tem como objetivo  apresentar  as  postulações  teóricas  centrais  da  pesquisa.  A

premissa  fundamental  é  a  de  que  as  instituições  importam  para  o  comportamento  dos  atores

políticos e, portanto, afetam o processo de formulação e implementação de políticas públicas. Neste

sentido, arranjos federativos, ao estabelecerem um modelo de autoridade que sobrepõe duas ou mais

jurisdições,  produzem  interação  entre  os  distintos  níveis  de  governo.  A  colaboração

intergovernamental, neste sentido, é vista como uma intercorrência inevitável das federações. O

texto está dividido em três partes. A primeira delimita a lente teórica que conduzirá a pesquisa, que

se refere à teoria institucional. Discorre-se sobre as diversas correntes desta teoria, assumindo que

as distintas vantagens que cada uma possui podem ser canalizadas para o aprimoramento analítico.

Provém delas a concepção de que o desenho institucional, os atores, o contexto, a trajetória e as

ideias  são  os  principais  marcadores  das  decisões  coletivas.  Em  seguida,  adentra-se  à  questão

específica da cooperação intergovernamental em sistemas federativos, resgatando os estudos sobre

RIGs e estabelecendo os conceitos que serão utilizados. A noção de cooperação é refinada com a

definição de colaboração, que abrange a influência de atores estatais e não estatais como preditores

do relacionamento intergovernamental e que pressupõe efeitos positivos para a gestão pública. A

terceira parte, finalmente, aborda o que a literatura tem trazido como fatores determinantes para

colaboração intergovernamental, destacando as condições favoráveis e as possíveis barreiras aos

processos colaborativos. 

1.1 Posicionando o estudo: a lente institucional

Compreender os motivos pelos quais decisões coletivas são tomadas é a questão teórica mais

abrangente  e  evidente  deste  estudo.  Os  comportamentos,  assim,  são  o  foco,  o  que  implica  a

necessidade de entender  os  fatores,  comumente trazidos  pela  literatura,  que tentam explicá-los.

Neste  sentido,  nutre  relevância  uma corrente  teórica  que  se originou nos  anos 1970 e que  foi

ganhando ampla proeminência nas ciências políticas ao longo do tempo. A perspectiva institucional

assenta-se  no  postulado  de  que  as  instituições  influenciam as  decisões  individuais  e  coletivas.

Embora seja possível sublinhar este núcleo teórico, pelo menos três escolas, com seus métodos e

abordagens  distintos,  se  desenvolveram de  maneira  independente:  institucionalismo  da  escolha

racional, institucionalismo histórico e institucionalismo sociológico (HALL e TAYLOR, 1996). 

A versão da escolha racional foi construída sob os auspícios do modelo econômico de motivação

humana e do individualismo metodológico. O quadro teórico do ator racional intenta por analisar

descritivamente  as  estruturas  de  incentivos  e  constrangimentos  insculpidos  em certos  desenhos
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institucionais. O foco destes estudos é prover prescrições para arranjos institucionais que ampliem a

probabilidade da incidência de certos comportamentos coletivos. Ou seja, a ideia é produzir uma

racionalidade coletiva em detrimento a uma racionalidade individual. 

Nesta direção, as abordagens do custo de transação e da teoria da agência são frequentemente

utilizadas,  inclusive  de  maneira  conjugada.  A  primeira  ancora-se  na  suposição  de  inercia

comportamental em empreendimentos coletivos. Em “A lógica da ação coletiva”, Mancur Olson

(1999) afirma que no processo decisório os indivíduos acompanham o comportamento do outro.

Como os benefícios de ações coletivas são difusos,  há pouco incentivo para que os indivíduos

atuem. Este cenário sugere a necessidade de soluções centralizadas e hierárquicas para coordenar a

atuação  coletiva.  A segunda abordagem enfatiza  os  problemas  de  assimetria  de  informação  na

relação entre agente (prestadores de serviço) e principal (consumidores). Nesta interação, haveria

uma tendência de prejuízo ao principal decorrente da falta de informações para que ele constitua um

juízo de valor sobre o agente. As duas abordagens imprimem supostos neoclássicos a respeito de

motivações individuais,  que maximizam o autointeresse e imputam exacerbada importância dos

incentivos nas escolhas dos indivíduos (JUSTICE e MILLER, 2007). 

Em síntese, o institucionalismo da escolha racional assume que as instituições não permitem a

definição de qualquer escolha política e que os atores políticos atuam e tomam decisões conscientes

dessas regras. Os comportamentos individuais, portanto, são moldados pelas “regras do jogo” e pela

expectativa do comportamento do outro, tendo como fim alcançar o melhor,  ou menos danoso,

cenário possível do ponto de vista do autointeresse.

A corrente histórica da teoria institucional, por sua vez, não corrobora com a preponderância da

racionalidade instrumental enquanto norteadora do comportamento individual. Os estudos assumem

a  existência  de  racionalidades  alternativas,  sugerindo  que  indivíduos  e  coletividades  podem

desenvolver suas próprias racionalidades. Do ponto de vista metodológico, a visão histórica percebe

a  questão  da  causalidade  como algo  inerente  ao  contexto.  Neste  sentido,  embora  seja  possível

identificar  as  variáveis  que  levaram  a  certos  resultados  políticos  e  sociais,  as  contingências

históricas  e  ambientais  não  garantem  que  a  congregação  das  mesmas  variáveis  provoque  a

reincidência  do  fenômeno.  As  análises,  no  geral,  explicitam  os  limites  dos  modelos  causais

universais. (IMMERGUT, 2006). O contexto aparece como elemento central dos estudos, indicando

que as circunstâncias históricas influenciam a construção dos interesses individuais e coletivos. 

Importante premissa do institucionalismo histórico é a noção de path dependence (dependência

de  trajetória),  que  destaca  o  elemento  temporal  como  relevante  fator  do  desenvolvimento

institucional e do comportamento político. A lógica é de que decisões tomadas no passado moldam

as alternativas disponíveis no futuro. O suposto é que o passado importa e que, portanto, escolhas
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prévias têm a capacidade de modificar a instituições e configurar o contexto em que novas decisões

serão tomadas. 

Para  esta  corrente,  as  políticas  públicas  derivam  de  uma  combinação  complexa  de  fatores

definidos pelos sistemas políticos e por contingências históricas. Segundo Immergut (2006, p. 172),

[…] a representação de interesses é moldada por atores coletivos e instituições que
carregam  traços  de  suas  próprias  histórias.  As  Constituições  e  as  instituições
políticas, as estruturas estatais, as relações de grupos de interesse estatais e as redes
de  políticas  estruturam  o  processo  político.  Consequentemente,  as  demandas
políticas  e  as  políticas  públicas  não  são  moldadas  pelas  exigências  neutras  e
convergentes da modernização. 

Os  estudiosos  que  assumem  a  perspectiva  histórica  normalmente  concebem  o  conceito  de

instituição como sendo normas e procedimentos oficiais relacionados à forma de organização do

Estado  ou  da  economia  política.  Ou  seja,  normalmente  se  associam instituições  às  regras  das

organizações  formais.  Estas  normas  ou  convenções  organizacionais  (instituições)  também  são

responsáveis pelas assimetrias de poder presentes no processo decisório governamental. Dito de

outro modo, as pesquisas que se valem do  institucionalismo histórico assumem que o processo

decisório não se efetiva pela mera “liberdade individual de firmar contratos”, mas que ele carrega

consigo  uma  desproporcionalidade  de  poder  provocada  pelas  instituições  existentes  (HALL e

TAYLOR, 1996).

A possibilidade de efeitos institucionais imprevistos (acaso) e a identificação de períodos de

profundas mudanças institucionais (situações críticas) são outros aspectos trazidos pela corrente

histórica da teoria  institucional. Ademais, estes estudiosos são unívocos em defender a natureza

multifatorial da origem e dos efeitos institucionais. Segundo Hall e Taylor,

They typically seek to locate institutions in a causal chain that accommodates a
role  for  other  factors,  notably  socioeconomic development  and the diffusion of
ideas. In this respect, they posit a world that is more complex than the world of
tastes  and  institutions  often  postulated  by  rational  choice  institutionalists.  The
historical  institutionalists  have  been  especially  attentive  to  the  relationship
between institutions and ideas or beliefs. (1996, p. 942).

Em  paralelo  a  estes  desenvolvimentos  teóricos  da  Ciência  Política,  a  Sociologia  também

enveredou  pela  seara  institucional,  questionando  principalmente  a  ausência  de  contingências

culturais como aspecto primordial na compreensão do comportamento dentro de organizações. A

ênfase destes estudiosos está nas decisões sobre formas, procedimentos e símbolos adotados pelas

organizações e como estas escolhas se difundem para outras organizações. 
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A concepção sobre instituição desta corrente é mais abrangente do que as visões da ciência

política, pois considera tanto as regras formais quanto os sistemas simbólicos, esquemas cognitivos

e modelos valorativos e morais. Ou seja, aspectos culturais presentes dentro e fora das organizações

são preditores do comportamento humano, pois fornecem aos indivíduos padrões de significação e

condicionantes cognitivos e, consequentemente, interpretativos. 

Influenciada pelo construtivismo sociológico, esta corrente da teoria institucional centra esforços

nos efeitos cognitivos provocados pelas instituições. Para ela, as decisões individuais não são fruto

apenas de um cálculo estratégico, mas conformam-se também a partir de preferências socialmente

construídas – nas vivências cotidianas, no contato com artefatos culturais (símbolos, imagens, etc) e

por predisposições identitárias. Segundo Hall e Taylor (1996, p. 948,949), 

The  sociological  institutionalists  insist  that,  when  faced  with  a  situation,  the
individual must find a way of recognizing it as well as of responding to it, and the
scripts  or  templates  implicit  in  the  institutional  world  provide  the  means  for
accomplishing both of these tasks, often more or less simultaneously.

Há, portanto, uma estreita conexão entre ação e interpretação. O que evidencia menos uma posição

de irracionalidade individual do que uma concepção de que os interesses, que prescindem a ação,

estão ancorados à cultura.

No que se refere à origem e mudança das instituições, o  institucionalismo sociológico aponta

que elas  são contingentes  à  legitimidade social  que angariam. Trata-se de uma modificação no

componente decisório, que deixa de responder a uma lógica instrumental passando a se amparar

numa lógica de conveniência social. Para  Immergut  (2006),  esta  vertente  do  institucionalismo

assume  uma  perspectiva  de  racionalidade  limitada,  proveniente  dos  limites  cognitivos  dos

indivíduos. Para superar estas restrições, os indivíduos se valem de mecanismos emoldurados pelas

instituições. 

A despeito das diferenças de instrumental analítico identificadas em cada corrente, Hall e Taylor

(1996) reivindicam um maior  intercâmbio  entre  elas.  Conscientes  de que esta  simbiose  teórica

possui limites – muitos dos seus postulados fundacionais são diametralmente opostos –, os autores

acreditam  que  flexibilizar  algumas  de  suas  premissas  permitiria  a  estruturação  de  um  núcleo

teórico-analítico comum. Algumas variáveis e mecanismos institucionais que são enfatizadas por

uma  corrente,  podem  complementar  ou  mesmo  reforçar  as  análises  baseadas  em  outras.  Por

exemplo,  o  comportamento  político  pode  ser  estratégico,  baseado  em  uma  racionalidade

instrumental, e, ao mesmo tempo, estar conformado por uma posição social e por valores culturais

historicamente construídos.
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The best of these analyses already effect something of integration, for instance, by
showing how historical actors select new institutions for instrumental purposes,
much as a rational choice analysis would predict, but draw them from a menu of
alternatives that is made historically available through the mechanisms specified
by sociological institutionalisrn. (HALL e TAYLOR, 1996, p. 957)

Na busca por  delimitar  este  núcleo teórico comum, Immergut  (2006) coloca que o objetivo

central do institucionalismo é analisar os efeitos provocados pelas instituições, sejam elas formais

ou  informais,  na  agregação  de  interesses  individuais  em  processos  decisórios  coletivos.  Sua

preocupação recai menos em uma conceituação rígida de instituição do que no impacto institucional

sobre o comportamento político.  Não se trata  de uma perspectiva teórica determinista.  Para os

institucionalistas, “As instituições não determinam o comportamento, mas simplesmente oferecem o

contexto para a ação que nos ajuda a entender por que os atores fazem as escolhas que fazem.”

(IMMERGUT, 2006, p. 184).

Tratando sobre a ascendência de uma agenda de pesquisas institucionais no Brasil,  Arretche

(2007) argumenta que estes estudos atendem a uma dupla motivação: construção de conhecimento

científico e produção de prescrições normativas. Tratam-se de dois projetos de íntima interconexão,

tendo em vista que a proposição de novas instituições exige a demonstração dos seus possíveis

efeitos na vida social. 

Esta  agenda incluiria  pelo menos dois eixos  teóricos:  as teorias institucionais,  cujo enfoque

residiria nas relações entre instituições, comportamentos e resultados; e as teorias das instituições,

cuja preocupação estaria em desvendar a origem das instituições. Seus trabalhos empíricos vêm

paulatinamente  demonstrando o  caráter  de  imprevisibilidade  dos  fenômenos  sociais  e  políticos,

resguardando  à  ciência  política  a  tarefa  de  construir  conhecimento  científico  de  natureza

probabilística  e  portabilidade  limitada.  A  teoria  (neo)institucional  teria  como  contributo  o

desenvolvimento de teorias de médio alcance, tornando seus postulados capazes de explicar apenas

os  fenômenos  com  características  que  se  adéquem  as  suas  premissas.  Seu  avanço  passa  pela

tentativa de identificar quais instituições de fato impactam no comportamento e nas decisões e pela

elucidação de como isto ocorre (mecanismos e processos). Arretche alerta, ainda, para o fato de que

“Examinar  mecanismos  institucionais  é  distinto  de  examinar  instituições,  pois  diferentes

instituições podem pôr em marcha mecanismos institucionais similares” (2007, p. 149).

Reconhecendo  que  as  vertentes  da  teoria  institucional se  valem  de  distintas  estratégias

metodológicas, sobretudo relacionadas à seleção e quantidade de casos, Arretche (2007) também

argumenta pela necessidade de se encontrar pontos de convergência. Segundo ela, estudos recentes

estão  avançando  em  questões  como  a  constituição  das  preferências  individuais,  as  causas  da
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mudança e do equilíbrio institucional, a importância da questão temporal no desenvolvimento das

instituições e o intercâmbio com outras disciplinas.

O argumento desenhado até aqui assume que se as políticas públicas forem concebidas enquanto

decisões coletivas, a lente institucional é terreno fértil. Instituições conformam as decisões públicas.

Este é o postulado teórico que fundamenta e orienta esta pesquisa. Neste sentido, quando se assume

a existência de processos decisórios ao longo da gestão das políticas públicas (LINDBLOM, 1980),

compreender  a  proveniência  das  escolhas  que  são  tomadas  torna  eminente  a  consideração  das

variáveis que conformam a decisão. 

Estas  variáveis  que configuram o processo decisório governamental  sempre vêm à tona nos

estudos  federativos,  que,  no  geral,  se  propõem a  entender  o  impacto  do  federalismo sobre  as

políticas públicas, bem como seus efeitos reversos (PIERSON, 1995, 2000; OBINGER et al, 2005).

Enquanto variável institucional, o arranjo federativo aparece como um dos preditores das decisões

governamentais. Porém, ela por si só não é suficiente para explicar o resultado e o desenvolvimento

das políticas sociais.  O fato de que a  organização federativa do Estado institui  distintas  arenas

decisórias em mais de uma esfera de governo, já confere uma especificidade capaz de condicionar

as políticas públicas. O nível de autonomia conferido por este desenho a cada esfera federativa em

distintas áreas de atuação governamental é um preditor institucional que afeta não só o conteúdo das

políticas públicas, mas também a forma de interação das distintas unidades constituintes. 

A abordagem analítica que se propõe para este estudo, e que será detalhada nas seções seguintes,

tenta  dar  conta  do  desafio  de  convergir  as  vantagens  das  distintas  correntes  da  teoria

institucionalista  para  compreensão  da  dinâmica  da  cooperação  intergovernamental  no  contexto

subnacional  do  federalismo  brasileiro.  Além da  formatação  federativa,  o  desenho  da  política

pública,  o  contexto,  os  atores,  a  trajetória  histórica  (path  dependence)  e  as  ideias  são  as

principais contingências institucionais consideradas para tentar encontrar padrões explicativos –

foco  do estudo  quantitativo  –  e  para  identificar  quais  os  mecanismos  determinantes  para  o

comportamento  cooperativo  dos  governos  estaduais  na  relação  com  os  municípios  de  sua

jurisdição – objetivo da análise qualitativa. A seção seguinte, portanto, preocupa-se em apresentar

qual papel a cooperação intergovernamental assume em sistemas políticos federativos, detalhando

suas características e distintas formas de manifestação. 
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1.2 Cooperação intergovernamental em sistemas federativos: delimitando conceitos 

1.2.1 Efeitos dos sistemas federais nas políticas públicas: acomodação de interesses, competição
e cooperação intergovernamentais

Se as instituições afetam o comportamento dos atores políticos, então a forma de organização

política dos países é um importante preditor das políticas públicas. Esta é umas das proposições

desenvolvidas por Pierson (1995) para abordar a relação entre federalismo e o desenvolvimento de

políticas sociais. Para refletir sobre esta questão, o autor assume a visão  institucional de que as

instituições políticas estipulam as regras do jogo do embate político, configuram as identidades de

grupo e as escolhas de coalizão, além de emoldurarem as estratégias políticas e o contexto em que

ocorrem as  barganhas  e  negociações  entre  diferentes  grupos de  poder.  O argumento central  de

Pierson é de que as regras institucionais dos sistemas federais são elementos centrais no processo

decisório das políticas sociais. 

Para chegar a esta conclusão, o autor parte da ideia de que a multiplicidade jurisdicional das

federações  é  caracterizada  pela  autonomia  das  unidades  constituintes  para  adoção  de  políticas

próprias (self rules) e para influenciar as decisões tomadas pelo governo central (shared rules).

Assim,  a  coexistência  de  distintas  autoridades  políticas  em  um  mesmo  território  implica  na

interdependência entre os níveis de governo, configurando o contexto de atuação/competição dos

agentes econômicos e impulsionando o realinhamento das coalizões sociais. Segundo ele,

[…] While I argue later that federal institutions are not a sufficient condition for
territorially-based  cross-class  alliances  to  emerge,  they  encourage  such  a
coalitional  structure  in  two  ways.  First,  by  offering  institutional  channels  for
territorial representation, federalism facilitates the translation of regional interests
into  the  political  process.  Second,  by  providing  a  set  of  policy  alternatives
(centralization vs. decentralization of social policy) on which low-wage and high-
wage regions are likely  to  be most  polarized,  federalism makes this  particular
interest  cleavage  potentially  salient.  By  contrast,  where  the  policy  option  of
decentralization  is  institutionally  precluded,  economic  actors  have  far  less
incentive to organize along territorial lines. (PIERSON, 1995, p. 454)

A estrutura institucional e as regras decisórias de arranjos federativos afetam, portanto, a posição

política dos  atores  sociais  e  as  opções  que lhes  são disponíveis.  Elas  incorporam os  interesses

regionais no processo decisório governamental. No geral,  a fragmentação institucional produz

fragmentação  dos  grupos  de  interesse.  Neste  cenário,  a  questão  da  responsabilidade  e  da

legitimidade política também são postas em questão. O debate sobre políticas sociais desenvolve-se

não  apenas  em  torno  da  disputa  entre  grupos  econômicos,  mas  também passa  a  considerar  a

conexão entre os políticos e os eleitores. Interesses representativos e estabilidade institucional e

política ganham, assim, centralidade na tomada de decisão.
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O  compartilhamento  das  responsabilidades  decisórias  entre  distintos  níveis  e  unidades

constituintes sugere inúmeras dificuldades para a formulação, implementação e modificação das

políticas  sociais.  A preocupação  com  a  substância  e  a  eficiência  das  políticas  públicas  são

suplantadas  pela  ênfase  no  controle  e  consequente  responsabilidade  sobre  a  política.  O

fracionamento institucional e a questão da responsabilização tornam a complexidade um relevante

marcador das decisões governamentais. 

Federal systems that develop shared responsibility for individual social policies
are likely to generate complex policy designs to incorporate the needs and interests
of each tier, and complex decision-rules for policy reform to insure that these needs
and interests continue to be addressed. (PIERSON, 1995, p. 459).

Pierson  coloca  que  há  três  possíveis  resultados  provenientes  de  arranjos  decisórios

compartilhados:  1)  uma  tendência  a  adoção  de  políticas  derivadas  de  um menor  denominador

comum; 2) decisões tomadas com vistas a garantir proteções institucionais, que geram ineficiência e

rigidez nas políticas públicas; e 3) unidades constituintes buscando rotas de fuga (alternativas) para

se livrarem das armadilhas da decisão compartilhada.

Neste ensaio, o autor faz ainda uma análise comparativa dos efeitos das instituições federais nos

EUA e no Canadá. Sua principal conclusão é de que as  federações operam em conjunto com

outras variáveis provenientes do contexto e da política nacional (estrutura do sistema partidário,

natureza da economia política, distribuição geográfica das minorias, etc). Repousa nesta conjunção

a direção dos  efeitos  provocados  nas  políticas  sociais.  Nas palavras  dele,  “Federalism matters

tremendously for the development of social policy, but in ways that are significantly mediated by

other features of a particular political setting” (PIERSON, 1995, p. 472). Em síntese, os principais

efeitos das instituições federativas repousam na demarcação de poder, preferências e estratégias de

grupos sociais, na emergência de novos atores institucionais e no surgimento de um conjunto de

dilemas derivados das decisões compartilhadas. O impacto destes elementos no desenvolvimento

das políticas sociais depende de características do contexto nacional e, por isso, pode gerar distintos

resultados. 

Inspirados nos estudos de Pierson (1995), Obinger et al (2005) reuniram 6 estudos de casos de

países federativos (Austrália, Canadá, EUA, Áustria, Alemanha e Suíça) para analisar o impacto das

instituições  federais  no  desenvolvimento  dos  seus  regimes  de  bem-estar  social,  bem  como

identificar possíveis efeitos reversos. O foco dos autores foi testar a proposição de que federações

restringem a efetivação do Welfare State. Para tanto, investigam processos e conjunturas históricas
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para  entender  como  as  instituições  federais  operam  nas  políticas  sociais,  se  há  mecanismos

similares agindo nos diferentes países e se é possível identificar padrões nestes mecanismos. 

As  postulações  neoinstitucionais  são  evidenciadas  quando  os  autores  negam  um  possível

determinismo institucional na adoção de políticas públicas. 

[…]  institutions  do  not  determine  policies  directly,  but  rather  shape  actor
constellations, their preferences and their strategies for action.Put differently, by
defining the rules of the political game, institutions influence the politics of social
policy.  Distinct  institutional  settings  are  likely  to  create  different  opportunity
structures  and incentives  for  welfare  state  policymaking.  Moreover,  institutions
influence the relative political strength of traditional welfare state constituencies
and the power resources of prowelfare state groups and of those that oppose them.
Nevertheless, social policy is ultimately a matter of political choice and institutions
are but one of a range of factors impinging on such choices. Amongst other things,
this  means  that  it  is  always  necessary  to  take  account  of  other  middlerange
theories of welfare state development, such as the distribution of power inside and
outside of parliament and of the ideological orientation of political actors. It also
means that other factors impinging on or shaping the context of policy choice must
be considered too,  including levels of  economic development,  critical  junctures
such as  the  impact  of  war,  and aspects  of  cultural  distinctiveness  such  as  the
influence of particular forms of religious belief. (OBINGER et al, 2005, p.20-21)

Os  achados  apontam  a  existência  de  um  impacto  inibidor  das  instituições  federais  no

desenvolvimento  do  Welfare  State.  Estes  efeitos  restritivos  são  mais  evidentes  em  federações

democráticas  desenhadas  a  partir  de  arranjos  interestaduais,  cujo  governo  federal  não  tinha

originalmente prerrogativas sociais e cujo arranjo do federalismo fiscal permitia pouca margem de

manobra.  Para Obinger  et  al,  estas  restrições  estão associadas  ao tempo e ao espaço.  Ou seja,

dependem do tipo de federalismo adotado e da intercorrência democrática ou não – Pierson (2001)

chamou-as de “velhas” e “novas” federações. Segundo eles, “The built-in institutional complexity of

federal arrangements, the territorial fragmentation of power resources and the great number of

actors  involved  in  the  decision-making  process  have  together  made for  a  substantial  delay  in

programme adoption at the national level in democratic federations” (OBINGER et al, 2005, p.

322). 

Por outo lado, os autores identificaram também um efeito reverso. Foram evidenciados casos em

que as elites políticas se valeram da adoção de políticas sociais como maneira de construção da

nação.  Isto  frequentemente  funcionou  como  um  gatilho  que  levou  a  substituição  de  arranjos

interestatais por formatos intraestatais de atuação governamental. Pierson (1995) já havia destacado

que a multiplicidade jurisdicional favorecia a adoção de políticas públicas inovadoras e a emulação.

Obinger et al (2005) identificaram, além disso, que a produção de políticas sociais pelas unidades
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subnacionais  delimita  as  opções  disponíveis  a  serem  adotadas  pelo  governo  federal  quando,

posteriormente, intenta por atuar na mesma área. Segundo eles,

Local policy pre-emption has not only delayed programme adoption at the federal
level,  but  has also reduced the degrees  of  freedom available  for future federal
social  policy  initiatives  by  reducing  the  capacity  of  the  federal  government  to
penetrate  locally  grown  social  programmes.  Faced with  the  strong bargaining
power  of  local  interests  and constituent  units  mediated  by  the  proliferation  of
institutional  veto  points,  federal  governments  have  often  been  forced  to
incorporate pre-existing, statelevel policy solutions in order to accommodate or
prevent  resistance  to  federalization  by  the  interests  embedded  in  state-level
structures. (OBINGER et al, 2005, p.323)

A redução da liberdade de atuação do governo central não ocorre apenas pelo poder de veto das

unidades constituintes, mas também pela disponibilidade de soluções que já foram previamente

testadas em contextos subnacionais. Sendo assim, as políticas sociais subnacionais acabam por agir

enquanto performadoras  das  decisões  federais.  Ademais,  elas  induzem mudanças  nas  estruturas

federais em duas frentes. Primeiro, provocam modificações nos arranjos jurisdicionais, devido a

demanda pela expansão de serviços sociais, que se originam em outros níveis de governo, por todo

o território nacional. Segundo, impactam os arranjos fiscais  intergovernamentais e intra-Welfare

State ao longo do tempo.

Em suma, os estudos demonstram que a multiplicidade jurisdicional das federações é importante

preditor  das  políticas  públicas.  A acomodação  dos  distintos  interesses  de  grupos  sociais  e  das

unidades constituintes moldam e são moldados pelas instituições federativas (reciprocidade causal).

Os  efeitos  dos  sistemas  federativos  nas  políticas  sociais,  ademais,  podem  assumir  distintas

conotações, que variam conforme o contexto nacional. A complexificação do processo decisório em

federações é um fenômeno que deriva não apenas da fragmentação dos grupos de interesse, mas

também  da  necessidade  de  interação  dos  distintos  níveis  de  governo  para  tomar  decisões  em

conjunto.  A dinâmica destas relações  intergovernamentais  (RIGs) são importantes elementos  do

processo de políticas públicas e podem assumir distintas configurações. 

Segundo Pierson, 

The  interaction  of  governmental  tiers  involves  more  than  “zero-sum” conflict.
Federal  systems  can  also  generate  “positive-sum”  efforts  to  sort  out
responsibilities across tiers in a way that best meets the needs of many parties.
Rather than being seen as a simple tug-of-war over control of popular programs,
the interplay between national and constituent unit officials entails a much more
complex  mixture  of  competition,  cooperation,  and  accommodation.  (PIERSON,
1995, p. 458)
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Competição  e  cooperação  são  as  distintas  dinâmicas  observadas  nas  relações

intergovernamentais dos arranjos federativos. Elas são provenientes da fracionada distribuição de

poder e da inevitável interdependência entre os níveis de governo. Esse processo de interação das

unidades constituintes possui dimensões verticais e horizontais. Ou seja, há relações que ocorrem

entre as distintas esferas de governo (federal-estadual, federal-local, estadual-local) e há aquelas que

ocorrem entre  unidades  constituintes  de  um mesmo  nível  territorial  (estado-estado,  município-

município). 

A precedência cooperativa ou competitiva nas relações entre as unidades constituintes aparece

como um dos temas centrais dos estudos federativos. Ronald Watts (2006a) coloca que antes de

discuti-lo  faz  se  necessário  distinguir  os  conceitos  de  federalismo,  sistema  político  federal  e

federações. O primeiro assume um viés normativo, aparecendo enquanto princípio que defende um

governo  multi-jurisdicional,  que  congrega  a  existência  de  regras  compartilhadas  e  normas

territoriais  próprias.  Trata-se de um ideal  que visa garantir  ao  mesmo tempo a união e  a  não-

centralização governamental. O sistema político federal, por sua vez, pode abarcar uma gama de

sistemas políticos que se definem em contraste aos sistemas unitários. Os sistemas federais possuem

no mínimo dois níveis de governo e suas espécies são definidas a partir das distintas relações que

são estabelecidas  entre  regras  compartilhadas e regras próprias.  Por fim,  a federação é um dos

gêneros dos sistemas políticos federais e é definida pela inexistência de subordinação e hierarquia

entre o governo central e os governos subnacionais. Os distintos níveis de governo possuem poderes

legislativo, executivo e tributário e são dotados de soberania popular dentro de seus territórios – ou

seja, possuem representantes eleitos diretamente pela população.

Nas palavras do autor,

The generally common structural characteristics of these federations as a specific
form of  federal  political  system are the following:  (1)  two (or more) orders  of
government  each  acting  directly  on  their  citizens;  (2)  a  formal  constitutional
distribution  of  legislative  and  executive  authority  and  allocation  of  revenue
resources to the different orders of government ensuring some areas of genuine
legal and political autonomy for each order; (3) provision for the representation of
distinct  territorial  views  within  the  federal  policymaking  institutions,  usually
provided by the particular form of federal second chamber; (4) a supreme written
constitution  not  unilaterally  amendable  by  either  order  of  government,  and
requiring for amendment the consent of a significant proportion of the constituent
units; (5) an umpire (either in the form of courts or provision for referendums) to
rule  on  disputes  between  governments;  and  (6)  processes  and  institutions  to
facilitate intergovernmental collaboration for those areas where governmental
responsibilities are shared or inevitably overlap. (WATTS, 2006a, p. 202) (GRIFO
NOSSO).
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Na definição de Watts, a existência de responsabilidades compartilhadas ou sobrepostas é uma

caraterística presente em todas as federações. Isto implica processos e instituições de cooperação

intergovernamental. Apesar do conceito, o autor afirma que mesmo em federações, são inúmeras as

variações e distinções que elas possuem umas das outras. 

Postas  essas  delimitações  conceituais,  Watts  (2006a)  coloca  que  desde  a  década  de  1960

pesquisas  demonstram  que  a  cooperação  administrativa  e  a  interdependência  política  eram

características  presentes  na  realidade  do  federalismo  norte-americano.  Três  fatores  teriam

contribuído para isto. O primeiro estaria relacionado a ampliação do escopo de atuação de todos os

níveis de governo, que teria provocado maior interdependência e o consequente esforço para conter

conflitos e competição. O segundo estaria no surgimento de novas áreas de políticas públicas, não

previstas  no  ordenamento  constitucional.  E  terceiro  as  mudanças  que  ocorreram  nos  arranjos

financeiros  das  federações,  que  produziram  transformações  na  questão  tributária  e  na

responsabilidade  dos  gastos,  teriam  resultado  em  maior  interdependência  entre  os  níveis  de

governo. Dito de outro modo, a contínua busca por equilíbrio financeiro horizontal e vertical teria

incentivado uma maior interação entre as unidades constituintes.

Em defesa da cooperação intergovernamental, Watts (2006a) aponta que ela tem o potencial de

melhorar  o  fluxo  das  informações  e  a  qualidade  das  análises  sobre  problemas  para  todos  os

governos, favorecendo a melhoria do processo decisório e a acomodação dos distintos interesses

políticos e territoriais. Ela favorece a coordenação de políticas públicas por parte do governo federal

ou dos governos intermediários – caso existam – nas situações de responsabilidade compartilhada.

Permite  também  que  objetivos  federais  possam  ser  alcançados  dentro  das  diversas  unidades

constituintes. Contribui para a gestão econômica do setor público de maneira agregada. Além disso,

a cooperação pode ajudar a resolver as diferenças de capacidade administrativa e financeira das

unidades constituintes, para que possam cumprir com suas atribuições constitucionais. 

O  autor  argumenta  que  o  principal  desafio  da  cooperação  intergovernamental  está  no

estabelecimento de um equilíbrio que permita a atuação conjunta entre unidades constituintes e a

garantia de autonomia para produção de políticas próprias. 

A primary consideration in  organizing cooperative  intergovernmental  relations,
however, has been the need to balance, on the one hand, the objectives and values
of coordination in order to achieve common objectives and to reduce unnecessary
overlaps in jurisdiction, and on the other hand, the value of enabling autonomous
action by constituent units in order to permit policy innovations and differentiated
responses  to  different  economic,  social,  cultural  and  historical  conditions.  A
particularly important objective has been to ensure that mechanisms and processes
for intergovernmental cooperation do not undermine the democratic accountability
of each government to its own electorate. Another important objective has been to
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avoid complexity and rigidity in order to ensure as far as possible flexibility and
adaptability.  In  considering  the  objectives  of  intergovernmental  cooperation,
experience has shown that idealizing it as a way of eliminating intergovernmental
competition or conflict is not realistic anywhere. (WATTS, 2006a, p. 208)

Garantir simultaneamente a unidade e a diversidade sugere, assim, que o conflito político faz

parte da dinâmica do relacionamento intergovernamental de sistemas políticos federativos. O foco

para  Watts  está,  portanto,  no  gerenciamento  dos  conflitos  de  modo  a  encorajar  processos

cooperativos.

Para o autor, a efetividade da cooperação intergovernamental está associada a dois importantes

aspectos:  1)  o  estabelecimento  de  estruturas  intergovernamentais  e  processos  que  facilitem  a

consulta, seja formal ou informal, a coordenação e o processo decisório conjunto; e 2) a criação

dentro de cada governo de estruturas intergovernamentais e processos que permitam cada governo

coordenar  suas  próprias  relações  com  os  outros  governos.  No  geral,  as  interações

intergovernamentais são operacionalizadas através de comunicações ou diálogos informais, criação

de fóruns intergovernamentais  (conselhos,  comitês ou conferências)  e por  meio da constituição

formal de arranjos intergovernamentais – tais como os consórcios no Brasil ou mesmo os compacts

nos EUA. 

Watts  aborda  também  as  diversas  críticas  que  têm  sido  envidadas  sobre  o  federalismo

cooperativo. A mais aparente delas advém das dificuldades que a cooperação produz em relação à

accountability democrática.  Em sua maioria,  os que se valem desse argumento se amparam na

premissa de que, analogamente ao setor privado, os serviços públicos só vão melhorar se estiverem

imersos a um ambiente de competição. Ao atuarem conjuntamente, os níveis de governo teriam suas

responsabilidades mascaradas frente aos seus eleitores. Isto faria com que os governos passassem a

buscar  objetivos  próprios  em  detrimento  das  expectativas  de  seus  cidadãos.  Não  obstante,  a

competição potencializaria os processos de inovação, o que seria benéfico para a gestão pública

como um todo.

A outra crítica sobrevém do trabalho de Fritz Scharpf (1988) que identificou no federalismo

alemão a existência de “armadilha da decisão conjunta” (joint-decision trap).  Em seu estudo, o

autor verificou que quando a cooperação intergovernamental se exacerba, ela cria uma espécie de

federalismo intertravado (interlocking federalism). O resultado disso é a restrição da autonomia e da

liberdade de atuação das unidades constituintes e a dificuldade de instituição de reformas. 

A cooperação poderia também constranger a atuação do poder legislativo. Ou seja, a criação de

outros  espaços  para  o  debate  político,  como  conselhos  e  conferências,  transformaria  os

parlamentares  em meros  ratificadores  de decisões  anteriormente  tomadas.  Segundo Watts,  estas
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críticas recaem, sobretudo, em sistemas políticos em que incidem o chamado federalismo executivo

(no geral, os parlamentaristas).

Por fim, a última crítica refere-se a perda de autonomia dos governos subnacionais decorrentes

da ampla capacidade financeira do governo federal. Nesta situação, o interesse do governo federal

se sobressai no processo decisório e transforma-se numa espécie de coerção quando ele intenta por

atuar em áreas de responsabilidade exclusiva dos governos subnacionais. 

Em síntese,  todos  os  possíveis  problemas  que  podem decorrer  da  cooperação  referem-se  a

questões  da  autonomia federativa.  Nenhuma das  críticas,  no entanto,  defende a  inexistência  de

processos colaborativas. Alertam, na verdade, para possíveis excessos. O que surge também como

uma  preocupação  dos  que  advogam  por  processos  mais  colaborativos  na  dinâmica

intergovernamental (AGRANOFF, 2011).

Segundo Watts, (2006a),

The critics  of  “cooperative  federalism” have pointed out  that  when carried to
extremes it has resulted in undermining democratic accountability, in stultifying
governmental initiative and limiting the autonomy of both orders of government.
On  the  other  hand,  “competitive  federalism”  carried  to  excess  can  lead  to
intergovernmental  conflict  and  acrimony  and  have  a  divisive  impact  within  a
federation. (2006a, p. 212) 

A interdependência entre as unidades constituintes aparece como ponto pacífico nos estudos

federativos.  Processos  cooperativos  e  competitivos  são  dinâmicas  contingentes  às  federações.

Enquanto a disputa de interesses e o conflito são inerentes a qualquer sistema político democrático,

a cooperação se faz necessária em arranjos em que há sobreposição de jurisdições. 

Por fim, Watts trata da complexidade de garantir, simultaneamente, diversidade e equidade em

federações.  Este  debate  surge  principalmente  em  temas  relacionados  às  políticas  sociais  e  à

estrutura  financeira.  Comumente,  federações  trazem  consigo  assimetrias  entre  a  repartição

financeira entre as unidades constituintes e as responsabilidades que assumem na oferta de serviços

sociais.  Ademais,  as  diferenças  contextuais  (características  demográficas,  socioeconômicas,

composição  sociocultural,  etc)  de  cada  unidade  constituinte  podem  aprofundar  iniquidades

territoriais.  Assim,  desequilíbrios  financeiros,  vertical  e  horizontal,  são  situações  presentes  na

maioria das federações. 

Trata-se de um cenário de difícil resolutividade. Isto porque há um dilema entre a definição de

padrões  mínimos  nacionais  na  oferta  de  serviços  e  a  preservação  da  diversidade  com  a

garantia  da  autonomia  dos  governos  subnacionais.  Segundo  Watts,  alguns  estudos  têm

demonstrado que a promoção da equidade por parte do governo central tem agido como elemento
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de coesão federal inter-regional. Além disso, o autor aponta que em casos em que a equalização dos

desequilíbrios não é tema central a abordagem da cooperação intergovernamental não é amplamente

considerada, como no caso dos EUA. Em suas palavras, 

Where  the  equalization  formula  has  been  blatantly  unfair  and  been  left
unreformed, where the burden borne by the wealthier regions has appeared to be
undue,  or  where  the  form  and  scope  of  the  equalization  transfers  have  been
imposed unilaterally without  intergovernmental  negotiation or the advice  of  an
independent  commission,  almost  always  there  has  eventually  been  heated
contention  and  pressures  for  a  more  genuinely  intergovernmental  cooperative
approach. (WATTS, 2006a, p. 219)

Watts conclui sugerindo que os sistemas políticos federais que visam o equilíbrio entre equidade

e  diversidade  e  entre  cooperação  e  competição  devem  se  preocupar  com  a  accountability

democrática  e  a  transparência;  com  uma  governança  efetiva  no  desenvolvimento  de  políticas

sociais; com a preservação da diversidade ao garantir plena autonomia das unidades constituintes; e

perseguir a coesão e a estabilidade do sistema político. Perseverar sob estes aspectos produziria

efeitos positivos para a efetividade das políticas públicas em sistemas federativos.

1.2.2  Gestão  Intergovernamental,  Gestão  Pública  Colaborativa  e  os  instrumentos  da
cooperação federativa

Sistemas federativos implicam, portanto, cooperação intergovernamental. As características que

o  processo  cooperativo  possui  em  cada  federação  ou  mesmo  em  cada  área  de  atuação

governamental  vêm sendo  alvo  de  inúmeros  estudos  federativos.  Importante  contribuição  para

compreensão  das  relações  intergovernamentais  é  dada  pelos  trabalhos  do  norte-americano  Deil

Wright. Embora suas primeiras publicações sobre o tema tenham surgido ainda na década de 1970,

seus  achados  e  postulações  encontram-se  melhor  desenvolvidos  na  terceira  edição  de

Understanding Intergovernamental Relations (1988). Burke (2014) traz um sintético levantamento

sobre os conceitos e proposições dessa obra, sublinhando como eles ainda podem ser utilizados para

compreensão das RIGs na atualidade.

No  livro,  Wright  analisa  as  RIGs  do  sistema  federativo  norte-americano  a  partir  de  três

abordagens: 1) histórico-conceitual; 2) descritiva-empírica; e 3) conteúdo das políticas públicas. Por

considerar os governos estaduais como sendo “a chave central” (linchpin) pela qual flui o sistema

governamental, o foco das suas análises empíricas recai sobre esse nível de governo. Aspectos das

lideranças estaduais, as rotinas de trabalho dos funcionários públicos, a percepção e influência dos



46

distintos atores institucionais congregam o conjunto de elementos investigados pelo autor. O quadro

1 traz uma visão geral das contribuições extraídas da obra.

Quadro 1 – Classificações e definições conceituais do livro Understandig Intergovernamental
Relations de Deil Wright (1988)

Modelos de RIGs

Nome Cobertura Fundamentos

Autoridade-coordenada Federalismo dual, Regra de Dillon 
(conjunção nação-estados, 
subordinação local aos estados)

Constituição, decisão judicial

Autoridade-inclusiva Nação contém e captura os 
estados, estados contém o local

Interpretação do poder tradicional, influência 
baseada nos recursos

Autoridade-sobreposta Arenas para distintos domínios e 
autoridade compartilhada e 
parcerias

Autoridade situacional, Direcionado por 
barganha e negociação

Fases de RIGs

Nome Descrição Era

Conflitiva Jurisdição, relações jurídico-
contraditórias

Até 1930, Federalismo “Camadas de bolo”

Cooperativa Sofrimento econômico, ameaça 
nacional

De 1930 a 1940, New Deal, Segunda Guerra 
Mundial

Concentrada Obras públicas, reconstrução física De 1940 a 1950, Anos Eisenhower

Criativa Indisposição urbana, necessidades 
de pessoas desfavorecidas

Anos 1960, Grande sociedade

Competitiva Coordenação programada, 
envolvimento cidadão

1960 a 1970, Anos Nixon, Compartilhamento 
de receitas

Calculista Sobrecarga administrativa, 
ausência de confiança pública

Depois dos anos 1970, cidade

Contratualista Constrangimentos fiscais e 
jurídicos

Insolvência, Revolta fiscal dos anos 1980, 
Anos Reagan, Novo federalismo

Principais Metáforas do Federalismo e RIGS

Nome Idealizador Natureza

Bolo de camadas (Layer Cake) Morton Grodzins Federalismo Dual

Bolo Mármore (Marble Cake) Morton Grodzins Confusão/mesclagem de programas e 
prioridades

Cerca de estacas (Picket Fence) Deil Wright Comunidades de Políticas Públicas através de 
níveis

Percepção de atores de RIGs em sobre os níveis

Local do Nacional: funcionários nacionais são... Nacional do Local: funcionários locais são...

Distantes para compreender o local Sem imaginação, restringem suas opções

Grandes gastadores Querem dinheiro, mas fogem das responsabilidades

Ingênuos, impraticáveis e irrealistas Optam por ser restringidos pelo estatuto local
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Duas-caras, inconsistentes Interesses especiais, não tem interesse público

Fonte: Retirado de Burke (2014). Tradução nossa . 

Os modelos de RIGs construídos pelo autor se utilizam de representações espaciais para retratar

a posição e sobreposição de responsabilidades dos distintos níveis governamentais. O modelo de

autoridade-coordenada baseia-se na existência  de uma dualidade de poder das esferas federal  e

estadual. Deste modo, prevaleceria uma situação de supremacia estadual frente as gestões locais e

de uma necessária conjunção de interesses entre os estados e o governo central.  No modelo de

autoridade inclusiva, haveria uma lógica hierárquica em que o governo nacional se sobrepõe aos

governos  estaduais  “capturando-os”  por  meio  de  recursos  de  poder  e  influência,  e  os  estados

impondo  um  domínio  similar  sobre  os  governos  locais.  O  último  modelo,  de  autoridade

sobreposta, sugere que nenhuma das unidades constituintes possui proeminência em todas as

instâncias.  Assim, cada nível  de  governo  prevaleceria  em certos  momentos  e  em algumas

questões.

Se debruçando sobre a história norte-americana, Wright identifica, ainda, 7 fases das relações

intergovernamentais no país, definidas a partir das prioridades que conduzem a ação governamental

e  também  da  formatação  interativa  que  marca  cada  período.  Alerta,  no  entanto,  que  esta

classificação não é estática dentro de cada “Era”, pois é possível verificar situações contraditórias

em todos os períodos. 

A metáfora apresentada pelo autor para representar a dinâmica de funcionamento do federalismo

e das RIGs é a cerca de estacas (Picket Fence). A lógica utilizada por Wright para escolha dessa

imagem é de que a existência de sobreposições de autoridade e as mudanças de centro de poder ao

longo da história implicam na incidência de um fator estabilizador que opera entre os níveis de

governo. Como a operacionalização das políticas públicas é conduzida por gestores públicos das

diferentes esferas federativas, a especialização de suas funções os coloca imersos a comunidades de

políticas  públicas  nacionais,  estaduais  ou  locais.  Estas  comunidades  seriam  as  estacas  que

delimitam o ambiente de atuação dos profissionais que atuam com políticas públicas específicas.

Dito de outro modo, os gestores públicos dos diferentes níveis acabam sendo influenciados por

diferentes  comunidades  de  políticas  públicas,  que  atuam não  só  em áreas  especializadas,  mas

também nas diferentes unidades constituintes.  Umas das hipóteses desta pesquisa é de que a

atuação dessas  comunidades subnacionais  é  um dos preditores  da cooperação dos estados

junto aos seus municípios. O capítulo 3 é inteiramente dedicado à definição e ao uso do conceito

de policy community nos estudos da ciência política e das políticas públicas. 
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Para Wright, a percepção dos atores que atuam nas políticas públicas nos distintos níveis traz

importante subsídio empírico para compreensão das RIGs. O autor aponta que há um continuum

entre conflito e cooperação que caracteriza a forma de interação entre as esferas federativas e as

percepções  dos atores  são essenciais  para o entendimento da prevalência  destes elementos.  Ele

conclui que,

Local participants perceive national actors to be high-minded, with little sense of
the  difficulties  of  implementation  and a  secondary  concern  for  program costs.
National officials renege on their word and are hampered by their own excessive
‘‘red  tape.’’ National  officials  see  local  government  actors  as  parochial,  too
concerned about the bottom line, and too aligned with local special interests rather
than a broader public interest (WRIGHT, 1988, p.244-245)

O trabalho investigativo do autor aponta para existência de percepções preconcebidas por parte

dos representantes  das  unidades  constituintes,  que tem o potencial  de performar suas  ações  no

relacionamento  intergovernamental  e,  consequentemente,  dificultar  a  cooperação interfederativa.

Estas descobertas trazem importantes subsídios não só para compreensão do comportamento dos

atores, mas também para que, na prática, se combatam os entraves da atuação conjunta. 

Como já apontado, Burke (2014) acredita que os postulados de Wright ainda possuem potencial

para  ajudar  na compreensão das  RIGs  na  atualidade.  Argumenta,  para  tanto,  que  o  modelo  de

autoridade  sobreposta  é  o  que  mais  se  aproxima  da  configuração  política  atual  dos  sistemas

federativos, e que os problemas que exigem atuação governamental estão cada vez mais assumindo

um feitio de “wicked problems” – problemas que não podem ser solucionados de maneira isolada. 

Em análise  sobre  as  mudanças  nas  políticas  climáticas  do  governo  federal  e  a  atuação  dos

governos estaduais no setor, Burke (2014) verifica que a metáfora da “Cerca de Estacas” ainda é

bastante elucidativa para os dias atuais. Ela é capaz, por exemplo, de explicar as diferenças de

posicionamento estadual sobre a política ambiental do governo federal. Pare ele, 

Wright’s ‘‘picket  fence’’ metaphor  is  still  effective here,  as policy communities
create positive responses on this issue. The fence may either be ‘‘taller’’ or have
different boundaries though, as Wright gave only passing acknowledgment to the
inclusion of foreign participants in intergovernmental net works back in 1988 (in
economic development policy) (BURKE, 2014, p. 71).

Em reflexão  conclusiva  sobre  a  visão  de  RIGs  de  Wright,  Burke  coloca  que  o  modelo  de

autoridade sobrepostas precisa incluir  e dar  mais  ênfase à participação de atores privados e do

terceiro setor. Assume que o conceito de RIGs deve cada vez mais dar lugar ao conceito de Gestão



49

Intergovernamental,  realçando  a  necessidade  de  incorporação  destes  novos  atores  e  de  gestão

conjunta dos distintos níveis de governo para atuar em problemas complexos e de difícil solução. 

O próprio Wright (1990) já argumentava pela necessidade de refinar o conceito de Gestão

Intergovernamental,  e o faz a  partir  de uma análise  histórico-comparativa com os conceitos de

federalismo e de RIGs. O autor coloca que o conceito surge como uma demanda prática do sistema

federativo  dos  EUA,  que  precisou implementar  políticas  que  exigiam cooperação  dos  distintos

níveis de governo. A definição surge, assim, para dar conta das questões interjurisdicionais advindas

do modelo de sobreposição de atribuições e da complexidade dos problemas que mereciam atenção

governamental. Segundo ele,

Essays and research under the IGM [Intergovernmental Management] rubric have
blossomed in the past  decade,  and three defining features have emerged which
exemplify its limited (but noteworthy) focus. Problem solving, coping capabilities,
and networking are the three most common terms used in defining IGM. Together
they emphasize its implementation focus as well as the centrality of the roles of
policy professional. (WRIGHT, 1990, p. 170)

Em termos  conclusivos,  Wright  coloca  que  os  conceitos  possuem raízes  históricas  e  que  a

proveniência da Gestão Intergovernamental está relacionada ao tempo de crise fiscal e austeridade;

ao  aumento do envolvimento do setor  privado nos  assuntos  públicos;  e  ao  aprofundamento da

dependência externa para resolução dos complexos e “perversos” problemas a serem solucionados

pelo ente público.

Como já colocado, gerir a interação é algo que emerge de sistemas federativos. Esta também é

uma  premissa  dos  estudos  do  cientista  político  Robert  Agranoff  (2007,  2012),  cuja  diretriz

investigativa recai sobre a cooperação intergovernamental. Entender como ocorrem os processos

cooperativos e quais as configurações que ele pode assumir nos diferentes contextos estão entre as

preocupações do autor em texto que aborda o conceito de Gestão Intergovernamental e explora as

distintas formas de cooperação federativa (AGRANOFF, 2007).

Corroborando  com  a  perspectiva  de  natureza  histórica  do  desenvolvimento  do  conceito,

Agranoff (2007) aponta que ao longo do século XX os governos subnacionais foram atuando como

coprodutores  e  como implementadores  de  políticas  públicas.  O século  seguinte  trouxe consigo

processos de descentralização e de devolução de responsabilidades e o desenvolvimento de novos

formatos  de prestação de serviços  públicos,  com o aprofundamento da participação cidadã  e  o

envolvimento das organizações não-governamentais e também do setor privado. 

Este contexto propiciou o surgimento de uma nova maneira de gestão das políticas públicas

dentro de sistemas federativos. A intergovernamentalização é um fenômeno presente nas federações
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e  ela  traz  consigo  o  já  citado  modelo  de  autoridade  sobreposta.  Nele,  são  inúmeras  as  áreas

governamentais que operam simultaneamente com os distintos níveis de governo; são reduzidos os

setores  que  possuem  completa  autonomia  jurisdicional;  e  devido  à  ausência  de  subordinação

hierárquica entre as esferas de governo, negociação, acordos e barganhas fazem parte do processo

decisório. 

Influenciado  pelos  estudos  sobre  implementação  de  políticas  públicas  de  Jeffrey  Pressman

(1975) e Helen Ingram (1977), Agranoff (2007) coloca que por mais que haja uma tentativa de

controle e influência do governo federal norte-americano em relação aos governos subnacionais, o

que ocorre na verdade é uma relação de troca que envolve elementos de cooperação, antagonismos

e dependência mutua.  O que as pesquisas sobre implementação apontam é que os objetivos do

governo central  e dos governos subnacionais nem sempre são os mesmos. Isto faz com que as

unidades constituintes responsáveis pela execução direta de políticas públicas “manobrem” para

atingir seus objetivos próprios, mesmo dentro de programas capitaneados pelo governo central. 

Para o autor, os sistemas federais não são meras cadeias de conexão entre níveis de governos

autônomos. Tratam-se, na verdade, de complexas relações que são estabelecidas ao longo da gestão

de  programas  que  envolvem distintos  níveis  de  governo.  Parte  dessa  concepção o  conceito  de

Gestão Intergovernamental cuja definição Agranoff extrai de Wright e Krane (1999) e significa,

“the  process  of  solving  intergovernmental  problems  under  conditions  of  high  uncertainty  and

complexity through the creation and use of governmental and non-governmental networks.” (apud

AGRANOFF, 2007, p. 249).

Analisando  25  federações,  Agranoff  (2007)  identificou  inúmeros  instrumentos  de  relações

intergovernamentais  que  classificou  em  4  padrões  ou  dimensões:  mecanismos  econômicos;

abordagens legais; corpos políticos ou governamentais; e práticas administrativas. Dentre os

mecanismos  econômicos  estariam  os  subsídios  e  subvenções,  os  impostos  compartilhados,

empréstimos intergovernamentais, etc. A abordagem legal comportaria principalmente legislações e

normatizações impostas aos governos subnacionais por um nível mais alto de governo. Abarcaria

também  acordos  cooperativos  para  operar  um  programa  conjuntamente.  Nas  práticas

administrativas  estariam  contidos  padrões  e  requisitos  de  um  programa  intergovernamental,

contratos de serviço ou planejamento entre governos; intercâmbio de pessoal e criação de governos

metropolitanos  e/ou  regionais.  Por  fim,  estariam  dentro  da  dimensão  política  a  existência  de

conselhos  ou  redes  intersetoriais  e  intergovernamentais,  as  conferências  do  Primeiro  ministro,

conferências setoriais, conselhos de governo e associações intergovernamentais. 

Agranoff (2007) alerta que se trata de uma classificação arbitrária e que em todas as categorias é

possível  identificar  motivações  políticas  e  econômicas.  No  entanto,  o  autor  aponta  que  estes
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instrumentos  contribuem para  cooperação  gerencial  dentro  de  sistemas  políticos.  Tratam-se  de

mecanismos  formais  de  comportamento  que  conectam  distintos  corpos  governamentais.  Eles

servem a programas ou a políticas públicas específicas.  O que indica que sua incidência pode

variar entre os setores dentro de um mesmo nível de jurisdição. Agranoff sublinha, ainda, que o

uso destes instrumentos envolve a interação de funcionários públicos trabalhando nos detalhes e nos

procedimentos de implementação de políticas públicas mais amplas.  Segundo ele, “While elected

officials,  i.e.  politicians,  often  do  become involved  in  some  negotiations,  accommodations  and

agreements, the bulk of the interactive mechanisms occur after basic policies are framed, and are

conducted by appointed program heads and their staff.” (AGRANOFF, 2007, p. 261).

Estaria nessa atuação operacional a diferenciação entre Relações Intergovernamentais e a Gestão

Intergovernamental.  Enquanto o primeiro refere-se a macroprocessos que funcionam a partir  de

distintos padrões de contato intergovernamental dentro de programas desenvolvidos em estruturas

multijurisdicionais,  o  segundo  abarca  microprocessos  de  operacionalização  de  atividades  ou

projetos que visam “encaixar” as políticas públicas em situações cotidianas. No caso da Gestão

Intergovernamental, a ênfase da análise recai sobre a atuação dos representantes dos diversos níveis

governamentais no processo decisório. Ela aparece, assim, como um dos distintos padrões de RIGs. 

As a sub activity of IGR, it is a means of coping and working within the existing
system, deals with regular and routine contacts and transactions, and entails joint
actions  of  officials  dealing  with  jurisdictional-legal,  political,  technical  issues
while some project or task is being accomplished. (AGRANOFF, 2007, p. 271)

Esta pesquisa tenta capturar as duas dinâmicas de interação intergovernamental (macro e micro).

A abordagem quantitativa  enfatiza  a  construção de  uma métrica  que permita  capturar  distintos

níveis  de  cooperação  entre  estados  e  municípios  presentes  na  federação  brasileira,  mais

especificamente nas políticas de Saúde e  Educação.  Já a  análise qualitativa se debruça sobre a

maneira  como  se  operacionaliza,  ou  não,  esta  cooperação,  investigando  a  dinâmica  de

implementação  de  cada  política  e  o  papel  que  os  distintos  atores  assumem no relacionamento

intergovernamental.

Para os fins deste estudo, outro conceito desponta com maior potencial analítico: o de Gestão

Pública Colaborativa. Agranoff e McGuire (2003) alertam que cooperação não pode ser confundida

com colaboração. Embora ambos se refiram a atuação conjunta visando um mesmo fim, os estudos

sobre  cooperação  sugerem  a  possibilidade  da  incidência  benéfica  ou  hostil  de  processos

cooperativos. Subtende-se, neste sentido, que a ideia de colaboração sempre resulta em ganhos para

a gestão pública. Os autores entendem a Gestão Intergovernamental como preocupada unicamente
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em  descrever  processos  de  Gestão  Colaborativa  Vertical.  Seu  foco  estaria  na  resolução  de

problemas,  que  seriam  enfrentados  pelos  gestores  por  meio  do  estabelecimento  de  redes  de

comunicação e contatos. Para eles,

Whereas more formal arrangements like obtaining grants and forming agreements
were  prominent  in  an  era  of  abundant  resources  and numerous  programs,  the
policy  context  of  subnational  governments  has  changed.  Intergovernmental
management  is  now  more  daunting  and  typically  encompasses  many  different
collaborative  activities,  including  managing  horizontally.  (AGRANOFF  e
MCGUIRE, 2003, p.38). 

A definição  de  Gestão  Pública  Colaborativa,  portanto,  é  mais  abrangente  que  o  de  Gestão

Intergovernamental, sendo capaz não só de abarcar os arranjos cooperativos formais e informais

como também de incluir  a importância  das redes de políticas  públicas na operacionalização da

cooperação. A emergência do conceito advém da constatação de que os gestores de todos os níveis

governamentais estabelecem contatos com distintas entidades estatais e não-estatais e que, portanto,

a gestão não ocorre apenas dentro de estruturas ou arenas intergovernamentais. 

Na prática,  há uma interconexão entre  atividades  intergovernamentais  (vertical)  e interlocais

(horizontal). Estas atividades vão além de meros encontros, apresentação de propostas, preparação

e/ou  consultas  técnicas,  busca  de  recursos,  etc.  Segundo  Agranoff  e  McGuire  “Vertical

collaborative  actions  involve  different  information-related  transactions  or  adjustments  to  the

normal workings of grant, regulatory, and other programs. Horizontal collaborative actions involve

jointly developing interlocal policies or strategies, designing projects, and seeking various types of

resources” (2003, p. 16). Em suma, a Gestão Pública Colaborativa contempla a premissa de que

interações verticais e horizontais existem e definem a dinâmica e os resultados dos processos

de atuação governamental conjunta. 

Trata-se, portanto, de um refinamento conceitual, capaz de abarcar a importância das interações

entre  os  distintos  atores  locais  –  estatais  e  não  estatais  –  na  gestão  de  programas  e  políticas

intergovernamentais. Este elemento aparecia na metáfora da Cerca de Estacas de Wright, porém

ainda  enrijecido  pela  concepção  verticalizada  representada  pelas  estacas  –  que  simbolizam  as

fronteiras de comunicação dentro de cada jurisdição. Na já citada reflexão de Burke (2014) sobre as

contribuições de Wright, o autor coloca que,  “The Overlapping-Authoritymodel may have some

enduring  relevance,  if  redrawn;  the  latest  phase,  of  Contingent  Collaboration,  still  holds;  the

‘picket fence’ is largely dismantled; and the discussion of actor perceptions is generally positive

when nonprofit participants are included.” (BURKE, 2014, p. 72). A gestão colaborativa assume,

assim, que interconexões são possíveis entre atores de diferentes níveis e arenas governamentais e
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de distintos setores (público, privado e terceiro setor). Isto complexifica ainda mais não só a prática

da gestão compartilhada, como também o seu entendimento. 

Em Collaborating to Manage: A prime for the Public Sector, Agranoff (2012) desenvolve uma

reflexão  mais  profunda  sobre  a  gestão  colaborativa,  conceituando-a  como  um  processo  de

facilitação e operação em arranjos multiorganizacionais, cujo objetivo é resolver problemas que não

podem ser solucionados de maneira  isolada.  Como já  colocado,  a articulação entre os distintos

atores estatais e não estatais assume um viés utilitário positivo, demarcando a distinção entre os

conceitos de cooperação e colaboração. A colaboração é vista assim como uma maneira de criar ou

descobrir soluções em meio a inúmeros constrangimentos ambientais e desafios epistemológicos.

O autor justifica o uso do conceito argumentando que as questões do mundo contemporâneo,

como a  alta  interconectividade  e  a  intercorrência  de  novos  problemas  intratáveis,  imprimem a

necessidade de uma atuação conjunta entre diversos atores. Segundo ele, 

Collaboration between public entities or between public entities and NGOs is a
means to facilitate activities that are designed to solve public issues. In the fast-
paced world of public-sector agents, there are problems that call for rather easy
solutions and there are problems that appear to be so intractable that the path(s) to
resolution are unknown, complicated, or need a multiagency approach, or most
frequently are some combination of all three. (AGRANOFF, 2012, p. 4)

Agranoff  (2012)  coloca  que  são  inúmeras  as  atividades  colaborativas  existentes  e  que  suas

fronteiras  conceituais  são  as  vezes  difíceis  de  delimitar.  Para  ele,  estas  atividades  variam  de

coalizões ou conexões mais soltas e fluídas até arranjos e estruturas mais duradouras. Além disso,

estas  atividades  compartilhadas  podem  assumir  feitio  legal  ou  mesmo  manterem-se  na

informalidade. Ele propõe uma classificação quádrupla, que considera o nível de engajamento dos

atores, mínimo ou máximo, e a frequência da interação, intermitente ou regular. 

Quadro 2 – Exemplos da classificação das atividades e estruturas colaborativas de Agranoff (2012)

Nível de
engajamento

Frequência de interação
Intermitente Regular

Mínimo

Contatos entre agências e organizações 
para busca de informações ou 
interpretação;

Negociações regulatórias;

Negociações de subsídios;

Reuniões ocasionais entre executivos

Intercâmbio de boletins informativos entre 
organizações;

Trocas de informações com contrapartidas;

Parcerias intergovernamentais;

Conselhos de organizações não-governamentais e 
órgãos públicos;
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Máximo

Parcerias público-privadas;

Consórcios de pesquisa e 
desenvolvimento;

Empreendimentos conjuntos;

Garantia de empréstimos 
governamentais;

Redes formais de troca de informações;

Redes que regularmente aprimoram a capacidade 
dos parceiros;

Comunidades de prática permanentes;

Conselhos de agência públicas ou políticas públicas

Redes ou estruturas em rede que desenvolvem 
estratégias conjuntas, políticas públicas e 
financiamento

Fonte: Retirado de Agranoff (2012). Tradução nossa. 

As atividades enumeradas no Quadro 2 são apenas exemplos de ações colaborativas e de como

elas podem ser classificadas do ponto de vista do engajamento e da frequência de interação. Como

toda categorização, esta também possui problemas de sobreposição e, portanto, de enquadramento.

No entanto, ela é importante, pois demonstra que nem toda atuação conjunta é semelhante. Dentre

os contatos colaborativos apresentados, as redes ganham destaque dentre os exemplos classificados

com frequência de interação regular e nível máximo de engajamento.

De fato, a atuação de redes de políticas ganha lugar de destaque na Gestão Colaborativa. As

redes são uma variante das práticas colaborativas e são utilizadas como uma maneira de conectar

distintas  agências  e  organizações.  Para  Agranoff  (2012)  as  redes  compartilham  das  seguintes

características:  1)  status  identificável  e/ou  permanente;  2)  encontros  regulares;  3)  sistema  de

comunicação definível; 4) possui líderes e participantes; 5) constituem força-tarefa ou grupos de

trabalho; 6) possuem estrutura de governança; 7) há parceiros especificados; e 8) possuem alguma

forma  de  divisão  de  trabalho  ou  alocação  de  tarefas.  Embora  as  redes  presumam  uma  auto-

organização, o autor alerta para o fato de que elas precisam ser geridas. Esta liderança deve recair

nos gestores públicos, que devem atuar de modo a acomodar os distintos e, às vezes, contraditórios

interesses com vistas a atingirem o objetivo para o qual foram constituídas. O autor esclarece:

Chartered networks are those that are formally established as organized entities,
often  by  intergovernmental  agreement,  or  by  registration  as  a  nonprofit
organization,  by act  or resolution of  a state legislature,  a governor’s  executive
order,  and/or  through  corporate  registration  with  a  state  government
representative, such as the secretary of state. Nonchartered networks have no such
formal  legal  status,  but  their  continuing  presence  and  operations,  regular
meetings, concrete problem-solving actions, websites, newsletters, and the like are
testimony to their existence. Nonchartered networks are often harder to locate in
telephone books or at websites than those that have been formalized, but those
without  chartered  status  can  prove  to  be  equally  viable  bodies.  (AGRANOFF,
2012, p.130-131)
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Há,  portanto,  redes  formais  e  informais  que  exercem  distintas  influências  no  processo

colaborativo e podem ser constituídas de diferentes maneiras. Sua constituição deve ser perseguida

em processos colaborativos que envolvem muitas  entidades.  Sua gestão requer  conhecimento e

compromisso e implica atuar em uma estrutura não hierárquica. Trata-se, portanto, de uma gestão

capaz  de  transitar  através  de  fronteiras  organizacionais  e  funcionais  (Boundary-spanning

approaches).

Esta  pesquisa  concebe  a  existência  de  uma  multiplicidade  de  instrumentos  de  cooperação

intergovernamental, que percorre aspectos legais, econômicos, políticos e administrativos. Assume

também  que  estes  distintos  mecanismos  podem  variar  de  interações  intergovernamentais  mais

fluídas e informais até estruturas mais perenes e formalizadas de cooperação. Isto abre espaço para

mensurarmos  o  nível  de  institucionalização  da  cooperação  intergovernamental  nos  sistemas

federativos. Além disso, distintos instrumentos e padrões de cooperação podem ser identificados

nos  diferentes  setores  de  políticas  públicas,  mesmo dentro  de  um mesmo nível  jurisdicional  –

trataremos mais sobre essa questão ao longo do trabalho. 

Por  mero  artifício  linguístico,  os  termos  cooperação  e  colaboração  aparecem  neste  texto

enquanto sinônimos e devem ser entendidos como processos de atuação conjunta entre diferentes

entes governamentais, cuja gestão envolve a interação de atores estatais e não estatais. Assume-se

que os processos colaborativos (ou cooperativos) produzem efeitos positivos nas políticas públicas,

pois, pelo menos, maximizam o fluxo de informações e a produção de conhecimento (AGRANOFF,

2012) O uso do conceito indica, ainda, que a dinâmica do relacionamento intergovernamental não

depende  apenas  do  desenho  constitucional  ou  mesmo  do  desenho  de  uma  política  pública

específica.  Estas  relações,  na  verdade,  se  configuram  no  processo  de  implementação  das

políticas. São contingentes, portanto, ao contexto de cada jurisdição e à atuação de comunidades de

políticas públicas conformadas em cada unidade constituinte (WRIGHT, 1988).

São inúmeros os fatores que impactam no nível e no sucesso da cooperação intergovernamental

em sistemas multijurisdicionais. A seção seguinte aponta os elementos que a literatura traz como

determinantes para cooperação federativa, destacando as condições que favorecem a implementação

de ações intergovernamentais e as possíveis barreiras que precisam ser superadas para a atuação

coletiva institucional.
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1.3 Determinantes da Cooperação Intergovernamental: Por que os governos (não) cooperam?

1.3.1 Condições que favorecem a Cooperação Intergovernamental

Uma das premissas basilares desta  pesquisa é de que a interdependência governamental  dos

sistemas políticos federativos torna a colaboração inevitável. Agranoff (2007) alerta, porém, para o

fato de que nem todas as unidades constituintes se interessam por atuar em esforços conjuntos. Elas

podem se eximir de ações colaborativas por não possuírem conhecimento ou habilidade; porque a

colaboração não está entre suas prioridades; ou mesmo porque se opõem à ideia de cooperação. 

Cigler (2001) coloca que algumas condições podem contribuir para uma atuação colaborativa

intergovernamental.  Fatores exógenos e endógenos teriam potencial  de mitigar  o sentimento de

competição e a inércia governamental, em favor de empreendimentos coletivos. Dentre os fatores

externos, a autora cita a ocorrência de eventos, como  crises ou mesmo desastres naturais, que

conduzem à interação entre distintos atores e que culminam com a disseminação de um sentimento

de  interdependência.  Segundo  ela,  “without  the  ‘push’ of  public  opinion  calling  for  behavior,

leaders may need the ‘pull’ or incentives such as technical or financial assistance in order to hone

the skills necessary to mobilize for action and to harness resources needed for collective action”

(CIGLER, 2001, p.79). 

Dentre os aspectos internos, Cigler destaca a atuação de uma  liderança colaborativa – uma

espécie de empreendedor de políticas públicas – com habilidades políticas para mobilizar atores e a

opinião pública em favor da atuação conjunta e com expertise técnica para explorar conhecimentos

e recursos que permitam a gestão multiorganizacional.  Esta liderança deve ser capaz não só de

demonstrar as vantagens da colaboração, mas também de motivar e construir interesse nos atores e

potenciais parceiros. A capacidade de liderança e seus movimentos em torno do ideal colaborativo

são, portanto, essenciais. Nas palavras da autora, 

[...]although future collaborative ventures will rely on interorganizational actors
that will be expected to chart their own courses, it does not necessarily mean that
they  do  not  need  external  help  or  that  the  existence  of  a  catalyst  is  enough.
Politics, public support, and process experience can be as important as technical
expertise. (CIGLER apud AGRANOFF, 2012, p. 164).

Ela alerta ainda para o fato de que capacidade, senso de oportunidade e desenvolvimento de

processos podem contribuir tanto para alavancar a atuação coletiva como também podem criar as

pré-condições para falhas no lançamento de um empreendimento colaborativo.

Agranoff  (2012)  incrementa  as  circunstâncias  que  podem  favorecer  a  colaboração

intergovernamental colocando que a assimetria e a dependência de poder interorganizacional ou
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entre as unidades constituintes é uma das pré-condições para realização de ações conjuntas. O autor

se  ampara  em  estudo  de  Rhodes  (1997)  para  tratar  da  questão  do  poder  nas  relações

interorganizacionais  e  na  constituição  de  redes  de  políticas  públicas.  Para  Rhodes,  há  uma

dependência  interorganizacional  proveniente  do  compartilhamento  ou  mesmo  da  disputa  por

recursos. 

Esta dependência é a principal explicação para a existência de interação entre as entidades e para

a variação na distribuição de poder dentro de redes de políticas públicas. Rhodes coloca ainda que

existem coalizões  dominantes  dentro de cada uma dessas  organizações  e  que,  para controlar  o

processo de troca e interação entre os atores, elas empregam estratégias em conformidade com as

regras do jogo. Sendo assim, o poder é visto como uma força que pode favorecer ou mesmo impedir

o surgimento de redes de políticas públicas. 

Partindo disso, Agranoff (2012) coloca que,

Agency organization power is a very real barrier when lead organizations serve to
keep certain problems off agendas, withhold support for key network strategies or
decisions,  or  withhold  required agency-controlled  resources.  These  are the  key
power dependence barriers to network results. (p. 164).

As  coalizões  atuam,  assim,  arregimentando  o  surgimento  e  o  fluxo  de  ideias  dentro  das

organizações.  Valendo-se  da  posse  de  recursos  e,  assim,  do  poder  que  detém,  elas  buscam

influenciar as políticas públicas de modo que se adéquem aos seus interesses. É a atuação desses

grupos, que compartilham valores, experiências e concepções, que emoldura a lente pela qual as

organizações governamentais vão avaliar as políticas públicas existentes e incorporar ideias e ações.

Citamos o conceito de redes de Rhodes apenas para ilustrar o entendimento de Agranoff (2012)

sobre  as  questões  de  assimetria  de  poder  e  independência.  Parece  estudo,  como  já  colocado,

optamos por considerar a noção de policy community – que será aprofundada no capítulo 3.

1.3.2 Barreiras e dilemas da ação coletiva institucional

Se a colaboração é inerente a sistemas políticos fragmentados e vista como única maneira para

resolução dos problemas contemporâneos, por que ela pode não ocorrer ou simplesmente falhar?

Agranoff (2012) elenca 7 intercorrências que atuam no sentido de dificultar o entendimento e a

consequente atuação conjunta. Estes entraves são provenientes não da natureza da organização ou

da agência pública, como falta de profissionalismo ou rigidez burocrática, mas sim oriundos da

própria situação interativa. 
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A primeira barreira levantada pelo autor está relacionada à proteção do território e do domínio da

instituição sobre sua área de atuação. A preocupação em perder o controle e autonomia do exercício

da  sua  “autoridade  legítima”  pode  fazer  com  que  os  gestores  resistam  a  ingressar  em

empreendimentos colaborativos. Ademais, quando a preocupação da agência pública se concentra

em assuntos internos, relegando as questões ou empreendimentos colaborativos a segundo plano, a

proteção ao seu território pode ser uma barreira. “When in a collaborative mode, agencies (i.e., their

representatives) have to think of their own “home” organization concerns as well as those issues

related to collaboration. If the balance is entirely or too far in favor of the former, protection of

agency turf can be a barrier. (AGRANOFF, 2012, p.167)

O segundo entrave advém do que Agranoff chama de aversão do risco. Com receio da falha, as

agendas  governamentais  tendem a  perseguir  objetivos  menos  ambiciosos.  Isto  é  muito  comum

quando a colaboração envolve múltiplos  stakeholders  e o potencial participante da ação conjunta

identifica riscos de que o conflito possa causar problemas futuros. 

A perda de tempo e o custo de oportunidade compõem a terceira barreira elencada pelo autor. A

possibilidade da participação em empreendimentos colaborativos pode produzir efeitos danosos a

organização  interna  das  entidades  participantes.  Dito  de  outro  modo,  fazer  parte  de  esforços

conjuntos  implica  dividir  tempo e recursos,  implicando risco  de  atraso  e  comprometimento  de

outras ações da organização. 

Every administrative hour spent on interorganizational collaboration is an hour
taken away from internal management, accumulated time that at some point takes
its toll.  Collaborative decisions and managers’ reports normally take more time
within network and partnerships than in their  home hierarchical  organizations.
(AGRANOFF, 2012, p. 168)

O  quarto  obstáculo  à  colaboração  está  no  caráter  multicultural  e  multiorganizacional  dos

esforços coletivos. As diferenças de concepção, práticas, tradições e interesses dos representantes de

cada organização são um dificultador para a construção de confiança e para o alcance de consensos.

Agranoff coloca que o respeito à posição do “outro” é passo primordial para o estabelecimento de

acordos.  Segundo  ele,  esta  homogeneização  de  entendimentos  não  ocorre  por  meio  de  meros

processos de treinamento dentro de uma simples organização. 

O emprego dos elementos de poder também pode servir como barreira a atuação colaborativa. O

poder pode se manifestar de diferentes maneiras, que vão da retenção de acordos ao exercício do

veto em certas deliberações. Se utilizado com vistas a favorecer interesses pessoais ou de uma única

organização, pode ser obstáculo a esforços conjuntos. 
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A prática de reter recursos ou falhar na contribuição de recursos necessários à ação colaborativa

é a sexta barreira para efetivação de empreendimentos colaborativos. O descumprimento de acordos

previamente estabelecidos pode envolver: exclusão de tempo de colaboração; negação a acesso aos

programas ou serviços de uma agência; recusa em fazer alocações financeiras; supressão do repasse

de  informações  ou  tecnologia;  e  também  retenção  de  apoio  político  e/ou  organizacional.  A

incidência destas práticas tem a capacidade de minar qualquer tentativa de esforço coletivo. 

Por fim, Agranoff aponta que há barreiras no desenho de políticas públicas específicas que

podem dificultar a colaboração. Ele cita alguns exemplos concretos que demonstram que por mais

que  haja  concordância  sobre  a  solução  para  certos  problemas,  os  atores  que  participam  do

empreendimento  conjunto  não possuem poder  decisório  para  alterar  a  configuração  da  política

pública. Superar estas barreiras implica o uso de vários tipos de conhecimento e, sobretudo, em

habilidade política para influenciar mudanças mais gerais no desenho da política pública.

Tratando sobre as barreiras à colaboração, Agranoff e McGuire (2003) apontam que os sistemas

intergovernamentais trouxeram consigo formas mais deliberativas de negociação, afastando-se de

decisões tomadas por meio de simples barganhas envolvendo duas partes. Fisher et al (1992), por

sua vez, defendem que são possíveis negociações que não resultem unicamente em perdedores ou

vencedores. Dito de outro modo, nem sempre os processos deliberativos implicam em um jogo de

soma zero. Existiriam, portanto, decisões coletivas e soluções capazes de trazer ganhos para todos.

A perspectiva de Gestão Colaborativa de Agranoff (2012) defende essa premissa da negociação

deliberativa. Ele argumenta que o debate de ideias, a reunião de esforço para ações conjuntas e o

compartilhamento  de  responsabilidades  quanto  aos  resultados  que  dele  derivam  favorecem  o

aprendizado  coletivo  e  permitem  a  construção  de  consensos.  Processos  deliberativos,  assim,

estariam intimamente relacionados ao sucesso de empreendimentos colaborativos. 

A confiança entre as partes é outro fator colocado por Agranoff (2012) como essencial para o

êxito das ações colaborativas multiagências. Esta confiança é o principal substrato das interações

entre as diversas partes de um empreendimento conjunto, figurando como substituto das questões

relacionadas à autoridade legal proveniente de cargos e mandatos. Ela não precisa ser uma crença

comum, mas deve ser concebida enquanto obrigação e expectativa.  Com base em seus estudos

anteriores (AGRANOFF, 2007a), o autor coloca que a confiança dentro de redes desenvolve-se de

três  maneiras:  1) participantes  já  trabalharam juntos por  um período de tempo; 2)  maioria  dos

representantes das agências já possuem experiência com outros empreendimentos coletivos; e 3) o

trabalho técnico e do programa realizado por meio da gestão colaborativa baseia-se nas duas forças

anteriores e reforça o processo de confiança. Segundo Agranoff (2012),
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As each agency  pursues  its  designated  work  and results  are  produced,  people
representing different organizations develop the respect needed to foster additional
trust. Even if people might disagree, it is usually done with respect for one another.
Participants learn to participate and address one another’s concerns and projects.
(p. 180)

O autor alerta para o fato de que a confiança não se constrói pela simples ação colaborativa. Na

verdade, há situações em que os interesses são bastante dissonantes e que as próprias características

da  rede  ou  do  empreendimento  colaborativo,  como  alta  rotatividade  de  representantes  e  de

entidades,  dificultam  ou  mesmo  impedem  que  se  construam  laços  de  confiança.  A confiança

também pode ser maximizada em casos em que a rede: 1) passa por processos de aprendizado

conjunto; 2) constrói consensos; 3) serve para compartilhamento de experiências e informações

entre os seus participantes; 4) alcança resultados positivos de suas ações. 

A construção  de  confiança é,  portanto,  basilar  para  a  supressão  das  barreiras  à  gestão

colaborativa. A crença nas intenções do outro é a melhor maneira para lidar com as questões de

poder que envolvem esforços conjuntos e para enveredar por negociações mais deliberativas. Em

suma, os laços de confiança podem ser estabelecidos a partir da familiaridade profissional de longo

prazo, de experiências colaborativas anteriores, da operacionalização de um trabalho técnico ou de

um programa conjunto, de oportunidades de aprendizado mútuo, da participação na construção de

consensos, pelo respeito aos limites e as necessidades da outra organização, pelo compartilhamento

de  informações,  pela  constância  de  reuniões  e  debates  e  pelo  alcance  de  resultados  positivos

(AGRANOFF, 2012). 

Ainda sobre a questão das barreiras à cooperação, Agranoff (2012) trata do problema da inércia

colaborativa a partir do trabalho de Huxham e Vagen (2005). Ele afirma que em alguns casos o

empreendimento colaborativo é iniciado, porém, devido a inúmeras situações, ele não consegue se

desenvolver  plenamente.  Huxham  e  Vagen  (2005)  colocam  que  a  inércia  surge  quando  a

colaboração tem um lento progresso, passa por alguma experiência dolorosa, não alcança resultados

esperados ou mesmo quando há um colapso da rede. São inúmeros os fatores que podem levar a

inércia colaborativa. Os autores destacam a possível ambivalência de objetivos do empreendimento

conjunto, a complexidade dos objetivos traçados, o poder auferido pelos líderes da rede cooperativa,

a ‘fadiga de parcerias’ e a ocorrência de mudanças constantes na gestão colaborativa. Superar estes

obstáculos  é  responsabilidade  de  todos  os  participantes  do  esforço  colaborativo,  que  devem

compreender que o desenvolvimento e avanço das ações coletivas exigem ininterruptos ajustes.

As pesquisas  sobre  estes  obstáculos  para  a  atuação coletiva  em sistemas multijurisdicionais

deram origem a um quadro analítico próprio. O Institutional Collective Action Framework (ICAF),

desenvolvido por  Feiock e  Scholz  (2010),  foi  construído  para  o estudo de  políticas  públicas  e
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governança  e  tem como foco analisar  a  influência  de  externalidades  nas  decisões  tomadas  em

sistemas fragmentados. Duas são suas premissas fundacionais: 1) arranjos multijurisdicionais, ao

compartilhar responsabilidades, produzem dilemas de ação coletiva; e 2) decisões de um governo

em uma ou mais  áreas  funcionais  geram efeitos  em outras  unidades  constituintes  e  em outros

setores de atuação estatal.

Como sua preocupação está em resolver os dilemas da ação coletiva, a ênfase do ICAF recai

sobre o impacto dos mecanismos introduzidos para mitigar estes problemas e na maneira pela qual

estes instrumentos são escolhidos ou impostos. Em uma síntese de seu quadro analítico, Feiock

(2013) coloca que os dilemas de ação coletiva institucional são de natureza horizontal, vertical e

funcional. O problema horizontal surge quando os governos são grandes ou pequenos em demasia

para  ofertar  por  conta  própria  um serviço  que  outros  governos  também possuem interesse  em

prover. Ele se origina também quando a prestação do serviço por um governo gera externalidades

que atravessam os seus limites jurisdicionais. A querela vertical ocorre em contextos em que atores

de  diferentes  níveis  de  governo  perseguem  os  mesmos  objetivos  de  políticas  públicas.  O

desenvolvimento econômico parece ser o exemplo mais frequente e adequado. O dilema funcional

ocorre  quando  há  fragmentação  de  responsabilidades  no  interior  de  uma  área  de  atuação

governamental. Ou seja, estes problemas surgem quando há conectividade intergovernamental de

serviços,  políticas  públicas  e  sistemas  de  recursos,  de  modo  que  uma  política  ou  programa

desenvolvido por uma unidade constituinte é capaz de produzir externalidades em outros setores e

governos. 

Para tentar compreender como estes dilemas são resolvidos – ou seja como as barreiras à ação

coletiva institucional são superadas –, o ICAF congregou premissas teóricas da literatura da ação

coletiva, da teoria organizacional dos custos de transação, da teoria da economia pública local, da

teoria do capital social e da teoria dos instrumentos de políticas públicas e do mercado político. Não

serve a esta pesquisa detalhar cada um dos elementos extraídos destas postulações. O interesse está,

na verdade, nas premissas que ele utiliza para identificar e resolver os entraves à ação colaborativa.

Com o fim de estudar os mecanismos utilizados para resolução dos dilemas da ação coletiva

institucional, Feiock e Scholz (2010) constroem uma taxonomia que leva em conta: 1) o nível de

autonomia que os instrumentos cooperativos proporcionam aos atores locais; e 2) se as relações

estabelecidas são bilaterais ou multilaterais.  Segundo Feiock (2013) esta classificação apresenta

duas dimensões e estão representadas na figura 2. A primeira verifica se o mecanismo institucional

depende primariamente da autoridade política, do arranjo contratual ou legal, ou da inclusividade

social (eixo horizontal). A segunda considera o nível de abrangência do mecanismo de solução, que

pode  variar  de  acordos  bilaterais  sobre  uma  dimensão  única  de  política  pública  a  soluções
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multilaterais  para  problemas  complexos  e,  em  último  caso,  arranjos  multiplexos  de  políticas

públicas com decisão coletiva de inúmeros atores (eixo vertical). 

Figura 2 – Mecanismos para integração dos Problemas de Ação Coletiva Institucional (ICA)
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Fonte: Feiock (2013). Tradução nossa.

Os  distintos  mecanismos3 utilizados  para  a  solução  dos  dilemas  da  ação  coletiva  são

categorizados e posicionados conforme o escopo de abrangência de soluções que ele abarca e o

nível de autonomia que eles garantem às unidades  constituintes.  A natureza destes mecanismos

define o quão custoso é para um governo individualmente entrar ou sair de um empreendimento

colaborativo. O custo de transação é maior quando o arranjo colaborativo se dá por meio de uma

autoridade  governamental  e  menor  quando  em  formatos  baseados  em  relações  voluntárias  e

constrangimentos sociais.

Como já  colocado,  o  eixo vertical  refere-se à  abrangência das  soluções  e  diferencia-se pela

quantidade  de  atores  que  participam do processo decisório  e  pela  extensão das  atribuições  em

políticas públicas que eles congregam. Nos assuntos simples e bilaterais, enquadram-se mecanismos

preocupados  com relações  individuais,  como troca  de  informações  e  recursos  e  compromissos

firmados  entre  dois  governos  inerentes  a  um determinado  serviço.  Dentre  eles,  estão  as  redes

3 Para melhor compreender a definição conceitual de cada um dos mecanismos considerados pelo ICAF, ver Feiock
(2013).  Por  ser  menos  recorrente  na  literatura,  convém explicitar  o  significado  de  sistemas  auto-organizados
multiplexos. Tratam-se de arranjos que dependem da inclusividade para coordenar políticas públicas através de
várias áreas funcionais e de políticas públicas. As relações ocorrem mais do ponto de vista multidirecional, do que
em uma única direção. A reciprocidade é marcador que fundamenta as interações entre as unidades constituintes. A
lógica que prevalece nos sistemas multiplexos é de que laços produzidos localmente emolduram as interconexões
no nível macro. 
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informais diádicas, contratos de serviços para acordos obrigatórios e a criação de distritos especiais

impostos externamente. 

No  outro  extremo  estão  os  relacionamentos  coletivos  multiplexos,  que  abarcam  inúmeras

funções e serviço simultaneamente. Sistemas auto-organizativos multiplexos, conselhos de governo

e a instituição de autoridades regionais são mecanismos que se enquadram nesta categoria. Segundo

Feiock (2013, p. 405), “Mechanisms with the most encompassing scope can sometimes operate

informally,  but  as  the  complexity  of  interactions  increases,  they  generally  involve  collective

governance through decision bodies representing all or most of the affected entities.” Por fim, está a

categoria que envolve relacionamentos multilaterais e complexidade intermediária, que abrange um

mais limitado conjunto de políticas públicas e múltiplos atores, embora nem todos sejam afetados

pelo esforço colaborativo (grupos de trabalho, parcerias e distritos multissetoriais). 

Do  ponto  de  vista  da  autonomia  para  constituição  e  permanência  em  empreendimentos

colaborativos,  as  categorias  são:  inclusividade  social  (social  embeddedness),  contratualização  e

autoridade delegada. A inclusividade contempla relações baseadas menos em autoridade legal do

que em aspectos econômicos, sociais e políticos dos governos. A vantagem dos mecanismos desta

categoria está no seu caráter informal, que evita conflitos políticos e aumenta o interesse na busca

de soluções que tragam benefícios para todos. Nas palavras de Feiock (2013, p. 404), By ensuring

rule flexibility and the ability to decide and adjust procedures locally, mechanisms enforced by

embedded social relations allow actors to customize informal rules of conduct to best fit the local

conditions and specific characteristics of the ICA situation.

 A  contratualização  implica  o  consentimento  formalizado  das  unidades  constituintes  para

resolução de externalidades  que afetam todos,  sendo capaz de preservar  a  autonomia de atores

locais. Esses acordos são firmados para descobrir ou criar soluções dentro de um dado conjunto de

constrangimentos (AGRANOFF e MCGUIRE, 2003). Embora tenha natureza formal, este tipo de

arranjo prescinde da vontade das partes e a aprovação das atividades que serão realizadas. 

Os mecanismos constituídos a partir de delegação de autoridade estão imbrincados na criação de

novas  entidades  que  passam a  ter  legitimidade  para  atuar  diretamente  em nome  das  unidades

governamentais que o constituem. Governos distritais ou metropolitanos se inserem dentre estes

mecanismos,  que  possuem  um  custo  político  e  administrativo  e  que,  por  consequência,  torna

limitado o seu uso. A criação de um novo ente tem o potencial de reduzir o custo e a abrangência do

serviço  a  ser  ofertado  (devido  ao  ganho  de  escala),  porém  pode  gerar  resistência  devido  à

possibilidade de perda de autonomia dos governos. 
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A categoria da autoridade imposta foi excluída da análise dos autores por motivo lógico: tratam-

se  de  instrumentos  que,  apesar  de  produzirem  ação  colaborativa,  são  gestados  de  maneira

impositiva do ponto de vista legal ou constitucional. 

O ICAF traz dois principais aspectos como determinantes para a compreensão da ocorrência dos

mecanismos de solução de dilemas de ação coletiva. O primeiro deles é o conceito de risco de

colaboração, que nada mais é do que a avaliação dos atores da probabilidade de falha da

manutenção do empreendimento colaborativo  ou mesmo de falha na resolução do dilema

coletivo (surgimento do processo colaborativo). Este risco de colaboração pode ser classificado

em três categorias: 1) risco de descoordenação; 2) divisão injusta; e 3) deserção. 

Em relação  ao  problema de  falta  de  coordenação,  ele  provém da  complexidade  das  tarefas

multijurisdicionais que precisam ser realizadas. Os riscos de descoordenação são altos quando há

uma  ampla  gama  de  atividades  que  precisam  ser  operacionalizadas,  o  que  exige  o  uso  de

mecanismos mais abrangentes ou de maior autoridade. O risco de divisão surge quando, mesmo

havendo inúmeros ganhos da ação conjunta e concordância quanto aos seus objetivos gerais, há

empecilhos  à  divisão  de  tarefas  e  heterogeneidade  na  repartição  dos  benefícios.  Nestes  casos,

negociação e barganha quanto a repartição de custos e benefícios são o melhor remédio para mitigar

este tipo de risco. A ameaça da deserção, por sua vez, ocorre quando há possíveis conflitos de

interesse  entre  os  participantes.  Quer  dizer,  quando  a  decisão  de  um  participante  pode  vir  a

prejudicar o outro. Neste tipo de situação, o ideal é que os atores locais busquem mecanismos mais

abrangentes e baseados em delegação de autoridade ou contratualização. 

Segundo Feiock (2013, p. 406), “In any given policy arena, externally imposed rules combine

with the underlying collective problem to determine the specific incentives facing each actor”.  A

escolha dos atores locais pelo mecanismo a ser utilizado leva em conta a natureza do problema, as

preferências e alinhamentos dos atores e o custo da transação delineado pelas instituições existentes.

Ou seja, além do risco de colaboração, contingências contextuais e institucionais influenciam a

decisão sobre a gestão colaborativa.

Os  custos  de  transação  estão  relacionados  a  existência  de  informação  padronizada,  a

barganha  ou  negociação  para  operacionalizar  o  empreendimento  coletivo  e  a  perda  de

autonomia para os atores institucionais individuais. Para Feiock, estes custos estão associados

aos diferentes mecanismos que enfrentam os dilemas da ação colaborativa. Esta associação assume

que “o custo será mínimo quando o escopo da colaboração é  limitado e  o seu cumprimento é

baseado  em  relações  sociais  inclusivas.  O  custo  será  alto  quando  mecanismos  envolvem  um

processo  de  decisão  coletiva  que  abrange  políticas  públicas  e  atores  múltiplos  e  autoridade
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delegada”. (FEIOCK, 2013, p. 407. Tradução nossa). A figura 3 demonstra essa relação entre os

mecanismos que atacam os dilemas de ICA e os custos de transação.

Figura 3 – Mecanismos de integração e custos de transação

Fonte: Feiock (2013) 

A premissa considerada para a realização desta associação é de que incentivos à participação

favorecerão a escolha do mecanismo que produzir o maior ganho pelo menor custo. Assim sendo,

mecanismos que são mais abrangentes e detentores de autoridade são mais efetivos em lidar com os

problemas de ICA, porém também impõem um mais alto custo de transação sobre os participantes,

aumentando o risco de colaboração. Nas palavras do autor,

I assume that participation incentives are determined by the net expected benefits
from the mechanism. Net  benefits  reflect  the difference between the transaction
costs of adopting and continuing to participate in a particular mechanism and the
expected gains as determined by its effectiveness in mitigating the dilemma for
participants. Costs capture the current value of all current and future transaction
costs,  and  the  gain  represents  the  current  value  of  all  benefits  provided  by
participation in the mechanism. (FEIOCK, 2013, p. 408)

Na fórmula proposta pelo ICAF, a decisão dos atores institucionais quanto a gestão colaborativa

envolve além dos já citados custos e riscos, os possíveis benefícios de: 1) ganhos de coordenação da

combinação de esforços para prestação de serviços interjurisdicionais; 2) economias de escala; 3)

minimização  dos  problemas  de  acumulação  de  recursos;  4)  internalização  de  externalidades

impostas por outras autoridades locais. A decisão por cooperar advém, assim, de um cálculo que

considera esses possíveis benefícios e um conjunto de incentivos e constrangimentos contextuais e

institucionais. 
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Dentre estes fatores benéficos, Feiock (2013) destaca a homofilia e as estruturas institucionais

existentes. A homofilia  estaria  relacionada  a  questões  de  identidade  cultural  entre  os  atores

intergovernamentais. Para o autor, a homogeneidade comunitária (raça, etnia, economia, ideologia,

etc) dos potenciais colaboradores contribui para reduzir os custos decisórios na agregação de suas

preferências.  Ela,  além  disso,  facilita  a  accountability e  favorece  os  processos  de  barganha  e

negociação. As estruturas institucionais existentes em cada contexto territorial têm a capacidade de

moldar as motivações e as estratégias dos atores locais. Neste sentido, a incidência de estruturas

comuns mitiga as incertezas e os riscos de colaboração.

As contribuições do ICAF para este trabalho não recaem sobre qual mecanismo de resolução dos

dilemas de ação coletiva é melhor para determinada situação (perspectiva normativa), mas sim na

explicitação dos elementos que favorecem a constituição e/ou manutenção de empreendimentos

colaborativos. Seu principal postulado, neste sentido, assume que incentivos e constrangimentos

institucionais compõem o cálculo realizado pelos representantes governamentais para decidir em

participar de um novo esforço de atuação conjunta ou manter-se em um já existente. O nível de

autonomia  que  o  mecanismo  colaborativo  preserva  para  as  unidades  constituintes,  a

capacidade  de  enforcement  (de  fazer cumprir)  dos  instrumentos  colaborativos,  o  risco  de

colaboração e a incidência de custos políticos e administrativos (transação) destes processos

são elementos que podem ser incorporados aos fatores explicativos trazidos por Agranoff (2012). 

Importante  destacar  que  quando  Feiock  (2013)  assume  que  há  dilemas  que  precisam  ser

superados para que haja colaboração intergovernamental, ele parte de uma posição de racionalidade,

mesmo que limitada,  dos  atores  políticos.  Sob esta  visão,  o  comportamento destes  atores  seria

produto de um cálculo entre custos e benefícios, tal qual ocorre na dinâmica de mercado. Ora, as

contribuições que trouxemos das outras vertentes neoinstitucionais contrariam este racionalismo

instrumental – as contingências históricas, as conjunturas críticas e as constituições identitárias dos

indivíduos  são  exemplos  de  outros  preditores  das  decisões  individuais  e  coletivas.  O  próprio

Agranoff (2012), como já exposto, coloca que há unidades de governo que não participam de ações

colaborativas pela simples falta de conhecimento de sua existência, quem dirá realizarem cálculos

que considerem custos  e  benefícios  atuais  e  futuros.  Esta  situação sugere  que há outras  forças

explicativas  e  contingências  para  a  colaboração  intergovernamental,  que  não estão  diretamente

relacionadas a preferências individuais dos atores políticos ou de cálculos feitos por eles. O quadro

3 traz uma síntese dos determinantes para colaboração intergovernamental, que separamos em três

conjuntos de fatores: 1) Ambientais; 2) Interativos; 3) Individuais/organizacionais

Quadro 3 – Fatores explicativos para a colaboração intergovernamental
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Fatores ambientais

Crises ou desastres naturais

Assimetria de poder

Homofilia entre os potenciais participantes

Fatores Interativos

Confiança → 

Familiaridade profissional/pessoal de longo prazo

Experiências colaborativas anteriores

Ocorrência de aprendizado mútuo

Participação na construção de consensos 

Respeito aos limites e às necessidades do outro

Compartilhamento de informações e conhecimento

Constância na realização de reuniões e debates

Alcance de resultados positivos

Uso desvirtuado do poder originado do empreendimento colaborativo

Estruturas institucionais comuns

Desenho da política pública

Fatores Individuais/Organizacionais

Liderança colaborativa

Custo de transação →

Informação padronizada

Perda de autonomia

Investimento de tempo e recursos

Risco de colaboração 

Descoordenação

Divisão injusta de tarefas ou benefícios

Deserção
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os fatores elencados não possuem hierarquia ou ponderação entre eles, nem muito menos se

pretendem exaustivos. Trata-se apenas de uma reunião dos preditivos identificados no resgate da

literatura sobre cooperação intergovernamental, principalmente nos trabalhos de Agranoff (2012) e

Feiock  (2013).  Os  três  conjuntos  de  fatores  foram  definidos  a  partir  da  sua  natureza.  Os

determinantes ambientais  são provenientes de construções históricas e sociais  ou de eventos de

ocorrência imprevista. Os fatores interativos provêm dos relacionamentos que se constituem entre

os participantes ou potenciais colaboradores de um empreendimento conjunto. Já os imperativos

individuais  ou  organizacionais  estão  relacionados  a  características  próprias  da  organização  ou
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unidade constituinte – e de seus representantes – e de análises que elas fazem para participação de

uma gestão colaborativa intergovernamental. 

Diante  disso,  importa  questionar  se  estes  elementos  explicativos  são  suficientes  para

compreensão das interações que se estabelecem no contexto subnacional. A teoria  institucional já

sublinhava a importância de elementos contextuais e históricos para compreensão dos efeitos dos

mecanismos institucionais em sistemas fragmentados (IMMERGUT, 2006). Os arranjos federativos

conferem o ambiente de atuação das unidades governamentais e a maneira como elas vão interagir

(PIERSON, 1995). 

O modelo governamental de sobreposição de autoridades sugere importantes desdobramentos

para as políticas públicas. O primeiro é que as ações governamentais precisam acomodar distintos

interesses territoriais. O segundo é que a sobreposição jurisdicional leva à necessidade de interações

cooperativas intergovernamentais. A perspectiva de que a cooperação é sempre benéfica para os

governos, que ela envolve atores estatais e não-estatais e que ela se configura principalmente no

processo  de  implementação  de  políticas  públicas  tornam  mais  profícuo  o  uso  da  noção  de

colaboração.  Por  fim,  a  terceira  implicação  está  na  autonomia  que  os  governos  subnacionais

dispõem  para  adoção  de  políticas  próprias.  Esta  característica  favorece  a  inovação  e  a

experimentação  de  políticas  públicas  e  implica  na  diversidade  de  atuação  dos  governos

subnacionais.

Certas  circunstâncias  e  alguns  dilemas  favorecem  ou  mitigam  a  adoção  da  colaboração

intergovernamental.  Há  fatores  ambientais  (contextuais  e  históricos),  provenientes  da  própria

interação  entre  as  unidades  constituintes  (interativos)  e  mesmo  internos  às  agências  estatais

(organizacionais)  que  explicam,  ou  tentam  predizer,  o  surgimento  e  a  manutenção  de

empreendimentos colaborativos. Trata-se de importante subsídio analítico para compreensão dos

motivos  pelos  quais  alguns  governos colaboram e  outros  não,  ou  mesmo porque uns  possuem

cooperação mais institucionalizada do que os outros.

Por  outro  lado,  estas  postulações,  extraídas  do  resgate  da  literatura,  não  abordam  com  a

profundidade  devida  a  maneira  como a  noção  de  colaboração  intergovernamental  ingressa,  ou

mesmo se mantém, na agenda de governo. Em Feiock (2013), a ideia de cooperação aparece como

compondo  o  cálculo  feito  por  todos  os  gestores  públicos  quando  deparados  com  problemas

intratáveis ou de difícil  resolução. Agranoff (2012), embora cite que existem governos que não

participam de  empreendimentos  intergovernamentais  por  falta  de  conhecimento,  não  aborda  de

maneira mais profunda o fluxo da ideia colaborativa e como ela surge. Esta ausência talvez se deva

à  ancoragem  de  seu  conceito  de  gestão  colaborativa  na  teoria  de  implementação  de  políticas

públicas. 
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Atingir os objetivos desta pesquisa exige o preenchimento deste vazio explicativo. Para isso,

assumimos  que  compreender  as  decisões  tomadas  pelos  governos  subnacionais  em  atuar  em

processos colaborativos implica: 1) entender os efeitos de instituições federais sobre o desenho das

políticas públicas nacionais, mais especificamente como elas impactam na relação entre estado e

governos locais;  2) investigar os condicionantes territoriais  e seu entrelaçamento com variáveis

institucionais  na  formulação  e  implementação  de  políticas  colaborativas;  e  3)  explorar  a

colaboração  intergovernamental  enquanto  ideia,  que  pode  ou  não  ser  adotada  pelos  governos

subnacionais. Os capítulos seguintes abordam estas questões, resgatando o que a literatura identifica

como principais marcadores do processo decisório estadual. Pretende-se identificar elementos que

ajudem  na  compreensão  dos  processos  colaborativos  entre  estados  e  os  municípios  de  sua

jurisdição. 
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Capítulo  2  –  Cooperação  intergovernamental  no  contexto  subnacional:  especifidades
estaduais/regionais na relação com as gestões locais

Este  capítulo  ancora-se  no  argumento  de  que  há  especificidades  nas  relações

intergovernamentais  subnacionais  que  podem  compor  de  maneira  mais  acurada  um  modelo

explicativo para compreender a colaboração entre estados e governos locais. Ele resgata estudos

sobre  as  interações  estado-local  em  alguns  sistemas  federativos,  tentando  identificar  outros

marcadores  da  colaboração  entre  as  esferas  subnacionais  que  ajudem a  superar  a  ausência  de

estudos  mais  sistemáticos  sobre  esse  aspecto.  O  texto  está  estruturado  em duas  subseções.  A

primeira  traz  alguns  trabalhos  que  analisam  a  questão  da  descentralização  e  da  autonomia

subnacional  de  maneira  comparada,  demonstrando  como  a  relação  que  se  estabelece  entre  as

unidades constituintes demarca a maneira como vão atuar na produção de políticas públicas.  A

segunda apresenta  pesquisas  sobre  relacionamento  intergovernamental  em contextos  federativos

específicos, explicitando possíveis determinantes do fenômeno cooperativo no âmbito subnacional.

2.1 Apontamentos sobre descentralização e autonomia

Poucos são os estudos que se propuseram a analisar a partir de uma perspectiva comparada as

dinâmicas de interação entre governos estaduais/regionais e locais nos países federativos. Os que

existem  focam  essencialmente  em  dois  aspectos:  condicionantes  e  efeitos  dos  processos  de

descentralização e nível de autonomia/autoridade política dos governos subnacionais4. Identificação

de padrões de relacionamento, explicitação de características específicas e elucidação de possíveis

preditores das distinções interativas de governos subnacionais ainda não foram alvo de pesquisas

mais sistemáticas e comparadas. 

Gonzalez (2008), por exemplo, realizou estudo quantitativo sobre os fatores que influenciam a

descentralização nas federações latino-americanas. Ele analisa como elementos políticos afetam a

descentralização  fiscal  e  administrativa  dos  países.  Seus  achados  revelam que  este  processo  é

fortemente  influenciado  pelo  poder  político  de  atores-chave.  Enquanto  os  presidentes  buscam

4 Acreditamos  que  os  motivos  para  esta  ausência  de  pesquisas  comparadas  derivam  das  dificuldades  de
operacionalização  de  unidades  de  análise  presentes  nos  diferentes  contextos  federativos  e  pela  descrença  dos
pesquisadores  da relevância desse  conhecimento para  melhoria das  políticas  públicas  de seus países.  Arretche
(2007) destaca que uma das principais prerrogativas da produção do conhecimento nas ciências sociais está na
geração de normas prescritivas, capazes de produzir mudanças institucionais. Weissert e Ice (2014) colocam que os
pesquisadores norte-americanos não citam a literatura do federalismo comparado que trata das relações estado-local
em diferentes países,  mitigando possíveis aprendizados para seu sistema federativo. Seguindo a mesma lógica,
HEIDBREDER (2016) coloca que um dos desafios de conectar os estudos norte-americanos sobre estado e governo
local à prática é o desenvolvimento de um framework que englobe pesquisas sobre os governos subnacionais de
outros contextos federativos. 
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manter  seu  poder  com a  centralização  de  recursos,  políticos  subnacionais  tentam influenciar  o

processo de modo a aprofundar a descentralização fiscal. 

Falleti (2010), no mesmo intuito, comparou os processos de descentralização dos países latino-

americanos a partir de uma perspectiva histórica. Estudando Argentina, Colômbia, Brasil e México,

a  autora  verifica  que  os  efeitos  das  reformas  descentralizadores  na  autonomia  dos  governos

subnacionais podem variar de maneira significativa. Enquanto na Colômbia e no Brasil os poderes

dos níveis subnacionais de fato se ampliaram, no México o impacto foi moderado e na Argentina

ele  foi  praticamente  nulo.  Estas  diferenças  são  analisadas  a  partir  do  que  chamou  de  teoria

sequencial  da  descentralização.  Para  esta  teoria,  a  sequência  dos  diferentes  tipos  de  políticas

descentralizadoras (fiscal, política e administrativa) são capazes de revelar o fator principal para as

mudanças, ou não, na distribuição de poder entre os níveis de governo.

Falleti (2010) alertou para o fato de que sua classificação nacional e subnacional não levou em

considerações  importantes  distinções  de  interesses  territoriais  que  estão  presentes  nos  arranjos

federativos e que eles merecem ser alvos de profunda investigação. Segundo ela,

[…] future research on decentralization and intergovernmental relations will have
to further analyze the relationship between state-level and local-level actors. In
particular, as the downward transfer of resources, responsibilities, and authority
moves  from  the  national  to  the  intermediate  level,  the  interactions  between
governors  and  mayors  will  become  increasingly  relevant  for  politics  and  for
policymaking and management. (FALLETI, 2010, p. 247) (Grifo nosso).

Estudos comparados também foram desenvolvidos no sentido de mensurar a autoridade estadual/

regional e local em diversos países. Hooghe et al (2010) realizaram uma análise comparativa da

autoridade regional em 42 regimes democráticos. Para tanto, criaram um índice (Regional Authority

Index) composto por duas dimensões e oito variáveis. 

A dimensão self-rule abarca a autoridade do governo regional (estados, províncias, etc) no seu

próprio território.  Ela tenta capturar a independência do governo central  na adoção de políticas

públicas e o escopo e característica dessa autoridade dentro de suas fronteiras. Atuação autônoma,

competências em políticas públicas, capacidade tributária e independência legislativa e executiva

são os domínios que, segundo os autores, precisam ser considerados. Nesse sentido, quatro foram as

variáveis consideradas por eles: profundidade institucional, escopo de políticas públicas, autonomia

fiscal e representação executiva e legislativa. O poder de influenciar as decisões tomadas nas arenas

políticas nacionais é o que tenta medir a dimensão shared rule. Ela engloba a capacidade de: 1) co-

determinar a legislação nacional; 2) co-determinar a execução de políticas públicas nacionais; 3) co-

determinar a distribuição de receitas tributárias; e 4) co-determinar mudanças constitucionais. 
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O  índice  foi  calculado  para  o  ano  de  1950  e  para  2006.  Os  resultados  para  os  42  países

apontaram para  um aumento  do  poder  regional  na  comparação  entre  os  dois  períodos,  porém

indicaram uma alta variação no nível de autoridade regional entre os países nos dois momentos. Ou

seja, a regionalização foi um fenômeno crescente, no entanto o grau de autoridade política desses

territórios manteve praticamente a mesma escala de heterogeneidade. Os autores sugerem a própria

democracia como fator explicativo para as diferenças na autonomia regional.  Assim, “Countries

that democratize will regionalize; those that become autocratic will centralize. So, for example, if

Turkey further democratizes it will regionalize; if Russia continues on a non-democratic path one

can expect it to become more centralized.” (HOOGHE et al, 2010, p. 68). 

Além disso, Hooghe et al sugerem alguns fatores explicativas para a expansão do poder regional:

1) o crescimento das demandas que precisam ser respondidas pelo governo, por meio da oferta

de bens e/ou serviços públicos, precisam da atuação de um governo intermediário para serem

mais  eficientes;  2)  fortalecimento  de  necessidades  específicas  de  grupos  regionais  por  mais

autonomia; 3) democratização serviu para reduzir as barreiras para realização de reformas regionais;

4) no caso dos países europeus, a integração do continente via União Europeia, contribuiu para

reduzir os custos políticos da regionalização e acabou por catalisar reformas descentralizadoras. 

Na mesma linha, pesquisas sobre a proeminência dos governos locais nos regimes democráticos

nutriram  a  produção  de  conhecimento  de  diversas  disciplinas  (geografia,  urbanismo,  políticas

públicas, ciência política, sociologia, administração pública, etc). Com vistas a produzir uma análise

comparada sobre autonomia local para produção de políticas em distintos países europeus, Ladner

et al  (2016) desenharam uma metodologia para construção de um indicador capaz de captar os

distintos componentes  da autoridade política.  Fizeram isso com a contribuição de uma rede de

especialistas sobre governo local,  que deveriam, a partir  de certas diretrizes (livro de códigos),

avaliar seus respectivos países. 

A proposta  foi,  portanto,  de construção do Índice de Autonomia Local  (LAI),  inspirado em

Hooghe et  al  (2010), mas também agregando outros elementos,  extraídos da literatura,  que são

específicos  dos  contextos  locais.  Por  exemplo,  a  perspectiva  de  shared-rule (normas

compartilhadas) fora substituída pela de interative rule (normas interativas). Ladner et al (2016, p.

325-326) apresentam os argumentos para esta substituição:

Local government does not enjoy shared-rule with national government in the way
regions do in some countries (e.g.  Spain),  although local  authorities may have
access  to  national  decision-making through  other  means  and may  assert  their
position through e.g.  the  court  system; at  the  same time,  their  performance is
influenced  through  intricate  procedures  of  supervision  and  control.  We  have
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introduced three indices under the heading of ‘interactive rule’ to describe various
types of negotiated relationships between central and local government.

A  dimensão  interativa  compreende:  1)  proteção  legal,  que  trata  da  existência  de  meios

constitucionais ou legais para assegurar a autonomia local; 2) supervisão administrativa, que visa

capturar  o  nível  de  “intromissão”  na  legalidade  e  no  mérito  das  decisões  locais  por  parte  de

governos de mais alta jurisdição; 3) acesso às decisões regionais, que contempla a influência do

governo local nos processos decisórios de níveis mais altos de governo. 

A dimensão  self-rule inclui  as  seguintes  variáveis:  1)  profundidade  institucional,  que  tenta

capturar o nível de autonomia formal e a capacidade de escolher as tarefas que vai executar; 2)

escopo de competência em políticas públicas, que envolve a quantidade de funções sobre a qual o

governo local tem responsabilidade; 3) arbítrio político efetivo, que visa apontar a gestão local têm

de fato influencia sobre as funções que lhe são atribuídas; 4) autonomia fiscal, que verifica o poder

tributário;  5)  sistema  de  transferência  financeira,  captada  pela  proporção  de  transferências

financeiras incondicionadas pelo total recebido pelo governo local; 6) independência financeira, que

é calculada pela proporção de receitas locais derivadas fontes tributárias próprias; 7) autonomia

para conceder empréstimos, que verifica se o governo local possui poder de conceder empréstimos;

e 8) autonomia organizacional, que aponta se a gestão local tem liberdade para decidir sobre sua

organização e sistema eleitoral.

O LAI, assim, é composto por 11 variáveis, cujos valores foram capturados em 5 períodos, que

compreende os anos de 1990 a 2014. Comparando-se o período de 1990 a 2014, o somatório de

praticamente todas  elas  apresentaram acréscimo.  A exceção foi  a autonomia para concessão de

empréstimos,  que  apresentou  em  2014  leve  redução.  Os  autores  identificaram  considerável

heterogeneidade não só no índice geral, mas também na análise de cada variável em separado. De

maneira similar aos resultados da análise comparada da autonomia regional, o estudo de Ladner et

al  (2016) demonstrou um empoderamento dos governos locais nos países  europeus.  Os autores

verificaram  que  ouve  mais  avanços  nas  regiões  central  e  do  leste  do  continente.  Na  Europa

ocidental, esta consolidação ocorreu muito mais cedo. Esta conclusão corrobora com os achados de

Hooghe et al (2010), permitindo associar os processos de descentralização à incidência de regimes

democráticos.

Em suma, os quatro estudos permitem conceber o processo de descentralização como resultado

do embate de distintos interesses e atores políticos (GONZALEZ, 2008) e produzindo distintos

efeitos  na  concessão  de  autonomia  aos  governos  subnacionais  (FALETI,  2010).  Ao  mapear
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autonomia dos distintos atores subnacionais, Hooghe et al (2010) e Ladner et al (2016) registram

consideráveis  variações  entre  os  países,  porém  chegaram  a  mesma  conclusão:  a  democracia

influência  na  concessão  de  autonomia  para  os  governos  subnacionais.  E  isto  independente  da

formatação  unitária  ou  federativa  de  governo.  Para  esta  pesquisa  especificamente,  importante

contribuição advém dos componentes considerados  proxy de autonomia política. Na constituição

dos  índices  de  autonomia,  os  autores  trouxeram  variáveis  provenientes  da  interação  entre  os

distintos níveis de governo. O quadro abaixo enumera estes elementos.

Quadro 4 – Componentes do RAI e do LAI que remetem as RIGs

Shared Rules (Índice de Autonomia Regional) Interative Rules (Índice de Autonomia Local)

Co-determinação da legislação nacional Proteção legal

Co-determinaçao da execução de políticas
nacionais

Supervisão administrativa

Co-determinação da distribuição de receitas
tributárias Acesso às decisões regionais

Co-determinação de mudanças constitucionais
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Hooghe et al (2010) e Ladner et al (2016)

As variáveis deixam claro que a autonomia política também se configura a partir da interação

vertical entre os distintos níveis de governo. Enquanto a dimensão shared rule tenta captar o grau de

influência dos interesses regionais nas decisões nacionais, a interative rules visa medir não apenas o

poder  dos  governos  locais  nas  decisões  regionais  como  também  o  nível  de  intervencionismo

estadual/regional nas escolhas das localidades. Estudos que tratem da dinâmica de relacionamento

intergovernamental subnacional devem considerar esses distintos componentes interativos. Dito de

outro modo, se o foco é entender colaboração intergovernamental, deve-se considerar a influência

das políticas federais sobre as estaduais, as destas duas sobre as gestões locais e também o caminho

inverso – ou seja, como governos subnacionais afetam as decisões de esferas federativas mais altas. 

2.2 Estudos sobre cooperação estado-local em contextos específicos

 A compreensão das relações entre estados e governos locais envolve sobretudo a questão da

autonomia que eles detêm no arranjo federativo do país. Isto porque o poder que cada nível de

governo  molda  a  maneira  como  eles  vão  interagir.  Os  estudos  resgatados  anteriormente

demonstraram  consideráveis  variações  na  autonomia  dos  governos  subnacionais  em  diferentes

países. No entanto, é razoável pressupor que também há diferentes configurações no relacionamento

entre estados e governos locais dentro de um mesmo contexto nacional e, inclusive, variações entre
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as  distintas  políticas  públicas.  Pesquisas  que  foquem  nessas  heterogeneidades  também  podem

contribuir para identificação de outros fatores explicativos para efetivação de esforços colaborativos

subnacionais.

O caso norte-americano é um dos mais estudados do ponto de vista da atuação de estados e

governos locais na implementação de políticas públicas.  Os cientistas  políticos Ann Bowman e

Richard Kearney possuem consolidadas pesquisas sobre os governos estaduais e locais dos EUA e

são os autores de uma tradicional publicação intitulada State and Local Government5. Para eles, a

principal justificativa para se estudar os governos estadual e local está na interferência que eles

promovem diariamente  na vida  das  pessoas.  Apesar  de  muitos  não se  aterem,  estas  esferas  de

governos são responsáveis  pela  formulação de políticas  e pela  provisão da grande maioria  dos

serviços públicos. Além de constantemente ocupados, eles ainda precisam conviver com a carência

de recursos financeiros. Assim, os governos estaduais e locais precisam ser eficientes, efetivos e

equânimes. Acabam, para alcançar esses objetivos, tendo que propor ações inovadoras.

O argumento central de Bowman e Kearney (2011) é de que estados e localidades possuem

capacidade para assumir papel essencial no sistema federativo norte-americano. Segundo eles, 

Complex, often contradictory forces test the most capable of governments. Trends
in  the  national  economy  play  out  at  the  subnational  level.  Problems  in  one
jurisdiction can spill over into nearby communities. State and local governments
need all the capacity they can muster and maybe even a little bit of luck to meet
those challenges. (BOWMAN e KEARNEY, 2011, p. 4)

Na mesma linha das proposições neoinstitucionais (PIERSON, 1995), os autores afirmam que o

federalismo provê o contexto em que se desenvolve a atuação dos governos estaduais e locais. O

desenho federativo, com sua sobreposição de atribuições, dota as relações intergovernamentais com

elementos conflitivos e cooperativos. São inúmeras as situações que implicam a atuação conjunta

das  unidades  constituintes,  porém o conflito  existe.  E  normalmente  estas  interações  conflitivas

derivam da premissa de que cada governo enxerga os problemas a partir de sua perspectiva e, a

partir dela, formula suas próprias soluções. 

Bowman e Kearney enxergam uma considerável melhoria da capacidade – entendida não apenas

de  uma perspectiva  processual,  mas  também envolvendo alcance  de  resultados  –  de  estados  e

localidades nos últimos anos. Este avanço advém, segundo eles, da melhoria dos sistemas fiscais, da

expansão  do  escopo  de  atuação,  da  difusão  mais  rápida  de  inovação  e  da  cooperação

interjurisdicional. Sobre a questão da cooperação, eles afirmam

5 A primeira edição deste livro foi publicada em 1984 e teve como autor Richard Kearney. A 10ª edição, e mais
recente, data de 2017. Infelizmente, apenas tivemos acesso à 8ª edição (2011). 



76

Increased jurisdictional  cooperation fosters a healthy climate for joint  problem
solving. In addition, when state and local governments solve their own problems,
they protect their power and authority within the federal system. It appears that
states are becoming more comfortable working with one another. The beginning of
the  twenty-first  century  was  indeed  historic:  States  were  engaged  in  more
cooperative interactions than ever before. (BOWMAN e KEARNEY, 2011, p. 10) 

A cooperação intergovernamental, para os autores, contribuiu para fortalecer a capacidade dos

governos estaduais e locais e, por consequência, para proteção dos seus poderes e autonomia. Dito

de  outro  modo,  a  cooperação  produz  efeitos  no  sistema federativo  –  o  que  corrobora  com as

conclusões  de  Obinger  et  al  (2005)  –,  pois  ao  atuarem em conjunto  as  unidades  constituintes

ampliam seu poder de negociação e barganha.

Tratando mais detidamente sobre as relações estado-local, Bowman e Kearney esclarecem que

nos EUA os governos locais são “criaturas” dos governos estaduais. Isto está consolidado desde

uma decisão da Suprema Corte norte-americana de 1868, conhecida como regra de Dillon, quando

ficou  decidido  que  os  governos  municipais  apenas  poderiam  atuar  em  áreas  explicitamente

estabelecidas pelos seus governos estaduais. Desde então, qualquer imbróglio quanto ao poder de

atuação local tem sido decidido em favor dos estados. Diante desse cenário, os governos estaduais

possuem completo controle da quantidade e do tipo de autoridade de que dispõe as gestões locais.

Eles podem, por exemplo, extinguir governos locais. 

Recentes estudos têm abordado a questão do direito de preempção estadual sobre as ações locais

no federalismo norte-americano. Estes trabalhos têm concluído que as leis de preempção têm sido

utilizadas pelas legislaturas estaduais para barrar avanços de políticas progressistas e de inovação

nas gestões locais. (RIVERSTONE-NEWELL, 2019). O uso deste artifício é explicado por fatores

políticos,  sendo  adotado  principalmente  quando  o  executivo  ou  legislativo  estadual  estão  sob

controle do Partido Republicano (FOWLER E WITT, 2019).

Bowman e Keaney (2011) afirmam que a autoridade de que dispõe os governos locais nos EUA

variam não só de estado para estado, como também dentro do próprio estado. É comum ocorrer de

estados concederem poder  para que as localidades  constituam seus próprios códigos legais.  Há

também  conflitos  na  relação  entre  estados  e  governos  locais  que  geralmente  envolvem  a

incompatibilidade entre  as responsabilidades concedidas pelo estado e o seu financiamento.  Do

ponto de vista do processo decisório, os estados têm relutado em conferir espaço para participação

das gestões locais. Em sua maioria, eles preferem “impor” as soluções que precisam ser adotadas

para resolução de certos problemas, do que aceitar propostas advindas das localidades. 

Apesar disso, 
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From the perspective of state government, mandates are necessary to ensure that
vital activities are performed and desirable goals are achieved. State mandates
promote  uniformity  of  policy  from  one  jurisdiction  to  another  (for  instance,
regarding the length of the public-school year or the operating hours of precinct
polling places). In addition, they promote coordination, especially among adjacent
jurisdictions  that  provide  services  jointly  (as  with  a  regional  hospital  or  a
metropolitan transportation system). (BOWMAN e KEARNEY, 2011, p. 329)

Partindo de um olhar estadual, portanto, o poder impositivo que possuem permite uniformizar as

políticas públicas dentro do território. Ele também favorece a coordenação, inclusive quando há

esforços horizontais (entre governos locais) para provisão de serviços conjuntos. 

Na  mesma  linha  de  Agranoff  (2007),  os  autores  colocam  que  estados  e  localidades  são

conectados por aspectos legais, financeiros e administrativos. Há situações, não obstante, em que se

criam estruturas organizacionais que reúnem representantes estaduais e locais para deliberar sobre

algum tema específico.  Os  principais  exemplos  são  as  forças-tarefas,  as  comissões  consultivas

intergovernamentais e os departamentos de assuntos comunitários. 

Para Weisser e Ice (2014) as relações entre estados e gestões locais são multifacetadas, variadas

e dinâmicas. Em resgate das pesquisas que abordam este relacionamento intergovernamental na

federação norte-americana, elas colocam que os trabalhos que existem focam em questões fiscais e

nos processos de concessão de subsídios intergovernamentais. Acabam deixando de lado o que seria

de  mais  frutífero  para  o  conhecimento  do  funcionamento  do  sistema  federativo  dos  EUA:  a

realidade política subnacional e a implementação de políticas públicas. As autoras sugerem também

que a relação estado-local é influenciada pela estrutura federativa, competição, atribuição funcional,

incentivos financeiros, cooperação, estrutura da governança multinível e relação agente-principal. 

Tratando da cooperação, as autoras apresentam pesquisas que mostram como o constrangimento

estadual exerce papel central para o surgimento de esforços colaborativos entre gestões locais. Elas

citam um estudo de Carr et al (2007), que investiga a cooperação vertical e horizontal em Michigan.

Os autores concluem que o tipo de proposta cooperativa depende mais da natureza do serviço que

vai ser ofertado do que da capacidade fiscal do governo local. Por exemplo, a cooperação horizontal

incide mais em serviços que exigem uma grande monta de investimento financeiro, enquanto a

cooperação vertical  ocorre em serviços  que exigem grande expertise  técnica ou treinamento de

pessoal. 

As autoras alertam ainda para o fato de que nos EUA existem três tipos de governos locais

(condados, municípios ou cidades e distritos especiais) e que a dinâmica de relacionamento com os



78

governos  estaduais  é  diferente  com cada  um deles.  Este  cenário  torna  ainda  mais  premente  a

necessidade  de  mais  pesquisas  sobre  as  realidades  políticas  locais  e  sobre  como  as  políticas

estaduais  são  implementadas  pelas  distintas  localidades.  Em caráter  conclusivo,  Weissert  e  Ice

(2014)  argumentam  que  os  estudos  sobre  as  relações  estado-local  são  rasos  e  descritivos.  As

questões  de  pesquisa  possuem  escopo  estreito  e  limitado  e,  como  já  falado,  não  abarcam

experiências e estudos de outros contextos federativos. 

Mesmo  em  federações  em  que  a  autonomia  e  os  poderes  locais  são  estipulados

constitucionalmente, os governos estaduais (regionais) possuem proeminência sobre a gestão das

localidades.  Não  obstante,  estudos  sobre  governos  locais  em  federações  demonstram  uma

heterogeneidade do poder local frente aos níveis superiores de governo e também no tocante a

capacidade  de  formulação  e  implementação  de  políticas  públicas.  E  estas  características  são

configuradas por fatores históricos e políticos de cada país.

Na Rússia, embora a postulação federativa em seus termos liberais e democráticos seja alvo de

questionamento (BURGESS, 2009), as mudanças promovidas no sistema político do país em termos

de autonomia das unidades constituintes podem trazer algum subsídio para o debate a que se propõe

esta seção. Campbell (2009) identificou que as reformas federativas promovidas pelo país no início

dos anos 2000, que fortaleceram as gestões locais, tinham um objetivo ambíguo. A expansão do

poder local teria sido resultado não só do interesse em incorporar as municipalidades na estrutura

centralizada e vertical do federalismo Russo, mas, sobretudo, da tentativa de reduzir a dependência

federal dos governos regionais. A ideia era ampliar o poder dos governos municipais, em detrimento

às atribuições das regiões – cujos governadores já estavam sendo alvo de nomeação direta pelo

presidente Vladimir  Putin.  Ou seja,  a  ampliação da autonomia municipal  no sistema federativo

russo deriva de uma especificidade do contexto político do país – que talvez não possa ser explicada

pela tendência democratizante pressuposta por Ladner et al (2016).

Este novo contexto federativo, acrescenta Campbell (2009), instigou a existência de conflitos

entre os governos locais e os regionais. Em suas palavras, 

The degree to which, in Russian federalism, tensions have been common between
federal centre and regions and between regions and the larger municipalities, but
not directly between federal centre and municipalities (until very recently), raises
the question of whether a common interest in containing regional power existed
between federal and municipal authorities. (CAMPBELL, 2009, p. 275)

O autor suspeita do interesse recíproco das localidades e do governo central na mitigação dos

poderes regionais. Apesar disso, aponta para o fato de que esta concessão de autonomia variou entre

as regiões do país, podendo ter sido amplamente apoiada pelos governos regionais ou restringidas
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ao mínimo possível.  Em suma, o caso russo demonstra que as relações intergovernamentais no

contexto  subnacional  também são  influenciadas  pelas  dinâmicas  políticas  federais  e  regionais.

Assim, as disputas e distintos interesses dos níveis mais altos de governo podem afetar o nível de

autonomia local e o papel das municipalidades em um sistema político federativo. 

Na Argentina, a criação, a autonomia e o desenho institucional dos governos locais são definidos

pelas  províncias.  Algumas  dessas  municipalidades,  sobretudo  as  de  maior  porte  demográfico,

possuem uma Lei Orgânica, que define a formatação dos poderes executivos e legislativos e as

normas eleitorais, devendo estar em consonância com os dispostos nas constituições provinciais.

Em  algumas  províncias  também  se  criam  distintas  categorias  de  governos  locais,  que  podem

angariar  status  de  município  ou  não  (comissões  de  fomento,  juntas  rurais,  juntas  de  governo,

comissões municipais etc.) (CRAVACUORE, 2016). 

No que se refere às competências governamentais, os municípios possuem algumas atribuições

compartilhadas com o governo provincial, tais como: a oferta de serviços públicos, a gestão da rede

de águas e esgoto e atenção à saúde. Infraestrutura urbana (iluminação pública, resíduos sólidos,

manutenção de ruas, conservação de parques, cemitérios, etc), regulação e controle do uso do solo e

de  atividades  econômicas,  assistência  social,  saúde  de  baixa  complexidade  e  defesa  civil  se

enquadram dentro das funções de natureza exclusiva dos municípios. Cravacuore (2016) aponta que

as  gestões  locais  também  acabam  assumindo  outras  responsabilidades,  como  é  o  caso  da

preservação  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento  econômico  local,  e  que  a  efetividade  na

implementação de políticas públicas depende da capacidade institucional de cada municipalidade. 

Em estudo sobre a coparticipação da província de Buenos Aires na implementação de políticas

de saúde pelas gestões locais, Chiara et al (2010) verificou que a instituição de um mecanismo de

repartição de recursos (lei provincial) produziu efeitos heterogêneos nos municípios. As autoras

demonstram a especificidade da política de saúde daquela província, cuja tônica fora, desde o final

dos anos 1980, a descentralização dos serviços para os governos locais. Este processo se deu em um

contexto  de  grande  diversidade  socioeconômica  e  de  condições  de  oferta  dentro  da  província.

Configurações que podem incentivar ou constranger as estratégias e decisões sobre as políticas de

saúde no nível local. Em suas palavras,

[…]  la  descentralización  de  la  salud  en  la  provincia  de  Buenos  Aires  –
idiosincrásicamente  modelada–  operó  sobre  un  punto  de  partida
institucionalmente débil y heterogéneo en los municipios y, en su devenir, fueron
resolviéndose  de  modo  distinto  los  problemas,  configurando  así  espacios  de
producción de política sanitaria con atributos muy diferentes. El resultado final de
estos  procesos ha dado lugar en el  nivel  local  a  una brecha entre  las  nuevas
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responsabilidades asumidas por los municipios en el campo de la salud y el déficit
de capacidad estatal para sostener su pleno ejercicio. (CHIARA et al, 2010, p. 49)

Buenos  Aires  é  a  única  província  que  possui  definições  normativas  sobre  a  repartição  de

recursos que se dá em função do gasto executado. Trata-se de um sistema surgido em 1987, cujo

objetivo foi compensar financeiramente a municipalização dos serviços de saúde. Seu foco inicial

era a disposição de recursos por parte do governo provincial, e não a orientação ou organização das

políticas locais.  No entanto,  “[...]ante la  ausencia de una política de salud acordada entre los

municipios  y  la  provincia,  las  reglas  de  juego  presentes  en  la  distribución  secundaria  de  la

coparticipación se convirtieron en incentivos y restricciones al momento de definir una política

local y su financiamiento, o viceversa.” (CHIARA et al, 2010, p. 51). 

O estudo conclui que os municípios adotam estratégias diferenciadas para incorporar as regras

do jogo do cofinanciamento provincial. Há casos em que as gestões locais aproveitam o instrumento

de compensação financeira como forma de melhorar a política local, por meio da expansão da oferta

de serviços (criação de leitos, credenciamento de equipamentos de maior complexidade, etc). Há,

por outro lado, municípios que não “internalizam” a compensação enquanto incentivo para melhoria

da política e permanecem estagnados, do ponto de vista da expansão dos seus gastos próprios com

saúde.

O arranjo federativo argentino reafirma a diversidade de interações que podem ocorrer entre o

nível  local  e  o  regional  (províncias)  de  governo  e  também  em  distintas  áreas  de  atuação

governamental. Fica claro, nesse sentido, que embora a repartição de competências prevista pela

constituição nacional seja um importante preditor das relações intergovernamentais, a dinâmica de

interação  entre  os  distintos  níveis  de  governo  também  são  impactadas  pelas  instituições

subnacionais, pelo desenho de políticas específicas e pelo contexto de sua implementação.

Na federação alemã, a maioria das responsabilidades pela formulação de políticas públicas fica a

cargo do nível federal. No entanto, a execução e supervisão de iniciativas estatais é atribuição do

Lander (governos  regionais),  que,  por  sua  vez,  detém competências  políticas  e  administrativas

explicitamente  delimitadas  pela  constituição.  Ademais,  a  Land também  possui  influência  no

processo  legislativo  federal  por  meio  do  Bundesrat, uma  espécie  de  Conselho  que  reúne  seus

representantes e atua como uma segunda câmara parlamentar – a outra é o Bundestag. 

Nessa estrutura, o governo central não possui influência sobre a coordenação de políticas no

nível local. Os governos locais acabam assumindo uma dupla função: executar tarefas relacionadas

a  sua  competência  própria  e  assumir  atribuições que  são  delegadas  pelos  níveis  mais  altos  de

governo. No que  diz  respeito  às  suas  responsabilidades  próprias,  os  governos  locais  possuem
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autonomia para decidir sobre assuntos de interesse de seu território ou comunidade, desde que não

expressamente proibidos por leis da Land ou do governo federal6. 

Este desenho federativo confere amplos poderes aos governos intermediários alemães que, além

de  influenciarem  as  decisões  nacionais,  são  responsáveis  por  coordenar  a  implementação  de

políticas públicas, comumente executadas pelos governos locais. Esse papel coordenativo sobre as

autoridades  locais  assume  um  feitio  hierárquico  e  de  controle  top-down  (WOLLMANN  e

BOUCKAERT, 2006).

Cidades-estados,  distritos  administrativos,  condados,  municipalidades e  corpos intercomunais

são os tipos de governo local que povoam o cenário institucional dos territórios dentro do Lander. A

natureza e os objetivos de cada um destes tipos de gestão local variam de região para região e

implicam diferentes formas de interação com o governo regional. 

As a result, above and beyond the formal structures (of the seemingly  “orderly”
institutional  setting),  informal  structures  and  procedures  have,  over  the  years,
emerged and taken root with a stream of contacts and negotiations, vertically as
well  as  horizontally,  between  actor  networks  which  are  geared,  not  least,  to
achieving co-ordination by way of interaction.  (WOLLMANN e BOUCKAERT,
2006, p.22).

Em estudo sobre a modernização dos governos locais da Alemanha, Banner (2006) aponta a

existência de uma lacuna de liderança local para implantação de uma gestão por resultados. Esta

situação, argumenta o autor, deriva da falta de incentivos do sistema político local que gera poucas

recompensas para reformadores (explicação micro-política) e da indiferença com que o Lander trata

dessa temática, agindo como se a performance das gestões locais não fosse de sua responsabilidade

(explicação macro-política). Em relação à questão da inércia dos governos regionais, o argumento

comumente  dado  era  o  de  não  interferência  no  formato  organizacional  das  gestões  locais,

“proteção” resguardada pela constituição. 

Instigados  por  acadêmicos e  especialistas,  os  Landers começaram a aprovar  legislações  que

previam uma “cláusula de experimentação” – baseada em uma experiência escandinava –, e que

visava permitir o suporte dos governos regionais na realização de mudanças organizacionais nas

gestões locais. A ideia era a implantação de um novo modelo de supervisão (New Steering Model –

NSM) ancorado em uma perspectiva menos hierárquica e coatora e mais cooperativa e de confiança

mútua. Segundo o autor,

6 Banner  (2006)  cita  como exemplo  de  atribuições  próprias  locais  a  gestão  de  parques,  instalações  esportivas,
museus,  abastecimento  de  água  e  energia,  estradas  locais,  serviços  sociais,  uso  do  solo  e  planejamento  do
desenvolvimento local. Enquanto tarefa delegada pela legislação federal ou da Land enquadram-se o controle sobre
construções, o registro de habitantes, a ordem pública e o controle ambiental. Segundo o autor, as autoridades locais
implementam cerca de 75% das políticas previstas na legislação federal e das Lands. 
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Ex-ante duties to submit local decisions for approval were replaced by an ex-post
obligation  to  give  notice;  smaller  special  purpose  grants  with  complicated
application procedures were either consolidated into a lump sum or converted into
general purpose grants; and the more intrusive supervisory measures, particularly
inspections, were reduced because the oversight bodies had come to doubt their
effectiveness or had to cut back on staff expenses themselves. (BANNER, 2006, p.
140).

A lógica de uma supervisão punitiva e legalista, foi substituída, segundo o autor, por uma relação

vertical focada nos resultados e pautada na confiança. Ele aponta que vários governos regionais

aprovaram este tipo de legislação e que o ritmo de mudanças foi mais rápido nas  Landers que

possuíam apenas dois níveis administrativos. Em termos conclusivos, Banner (2006) coloca que a

implementação e o sucesso das reformas na gestão pública das localidades alemãs dependem do

apoio  do  Lander.  Este  deve  estabelecer  legislações  mais  solidárias  e  compatíveis  com  as

prerrogativas  de  autogoverno  local,  em  contraposição  à  agressividade  e  rigidez  legalista  que

tonificaram as práticas de supervisão dos governos regionais ao longo da história federativa alemã.

Sugere, ademais, que inovações possuem maior potencial de surgir a partir destas interações entre

as autoridades locais e o Lander.

Tratando sobre a consolidação de reformas territoriais  no interior dos governos regionais da

Alemanha, Wollmann (2010) identifica uma clara diferenciação nas mudanças promovidas pelas

cinco Lander do leste do país em relação as do oeste. Enquanto as regiões de passado comunista

realizaram radicais transformações nas suas estruturas administrativas locais (criação, extinção e

fusão de municípios e condados) desde os anos 1990, as  Lands do oeste apenas experimentaram

mudanças mais profundas nas décadas de 1960 e 1970. A explicação para essa diferença regional na

implementação de reformas territoriais está, segundo o autor, na maior intensidade dos problemas

socioeconômicos e demográficos vivenciados pela Alemanha Oriental. Wollmann afirma, ainda, que

essa maior convivência com mudanças por parte dos “novos” governos regionais torna-os mais

propensos à inovação.

Há, portanto, especificidades regionais que, mesmo em um sistema federativo eminentemente

cooperativo, delimitam a dinâmica de interação entre os governos subnacionais e afetam o processo

de implementação de políticas públicas. Jeffery et al (2014) ratificam esta premissa em estudo que

questiona a compreensão convencional de que o sistema federativo alemão, caracterizado pelo seu

alto  nível  de  coordenação federativa,  é  capaz  de produzir  uniformidades  nas  condições  da  sua

população. Os autores analisam a variação dos resultados de políticas públicas a partir de quatro

áreas  que  são  responsabilidade,  delegada  ou  própria,  da  Lander:  processos  de  naturalização,
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educação secundária, gestão prisional e o pagamento aos servidores públicos. Eles identificam uma

considerável variação nestes indicadores, concluindo que esta heterogeneidade nos resultados dos

governos regionais deriva de fatores estruturais e de escolhas partidárias de cada unidade federativa.

Sugerem, por fim, que o federalismo alemão deve ser caracterizado não apenas pelo seu alto nível

coordenativo, mas também pela sua cada vez maior diversidade. 

Um recente estudo sobre a relação estado-local na federação nigeriana também pode contribuir

com alguns  insights para esta pesquisa.  Nele,  Ikeanyibe et  al  (2019) descrevem que embora as

disposições  constitucionais  tenham  previsto  uma  modelo  de  relações  intergovernamentais

cooperativas e interdependentes entre o nível federal, estadual e local, na prática a competição, a

dependência e a hierarquia ainda prevalecem. No que se refere à repartição de competências da

federação  nigeriana,  o  governo  federal  assume  preponderância  legislativa  sobre  67  temáticas

preestabelecidas na Constituição, ficando as outras questões de responsabilidade compartilhada com

o estado. Ademais, em qualquer dos tipos de atribuições (exclusivas ou compartilhadas) a legislação

federal prevalece em casos de conflito. Ou seja, o governo central tem domínio legislativo pleno. 

Em 1999, a Constituição do país atribuiu aos Conselhos de Governo Local (CGL) uma gama de

responsabilidades  e  autonomia  para  implementação  de  suas  próprias  políticas.  As  disposições

constitucionais colocam ainda que os governos locais são criados pelos estados conforme previsão

constitucional,  garantindo  também  participação  dos  governos  locais  na  Assembleia  Nacional.

Segundo Ikeanyibe et al, na prática a dificuldade para se criar um CGL fez com que os estados

passassem a buscar outras maneiras para criação unilateral de governos locais. É o caso da criação

de Centros de Desenvolvimento. Além dessa “manipulação” estadual quanto a criação de governos

locais, os estados comumente não respeitam a previsão de eleição dos componentes do Conselho.

Trata-se,  portanto,  de uma evidência de que os governos locais carecem de autonomia,  mesmo

havendo previsão constitucional para tanto. Segundo os autores, 

Os LGCs são geralmente dissolvidos antes de completarem seus mandatos. Essa
prática comum  na maioria dos 36 estados leva a processos judiciais e conflitos
políticos. Não reflete um sistema de governo local autônomo, autossuficiente ou
que  participe  de  uma  RIG  cooperativa  e  interdependente  com  os  estados.
Invariavelmente,  é  normal  que  os  estados  empreendam  ações  unilaterais  na
mudança geopolítica ou estabelecimento de líderes de governos locais, tendo pouca
consideração pelas disposições constitucionais sobre o assunto. (IKEANYIBE et
al, p. 1056, 2019)

Além da falta de autonomia política, a dependência financeira em relação aos governos estaduais

também inviabiliza a atuação dos CGLs enquanto ente político do sistema federativo nigeriano.

Portanto, a normatização constitucional não é capaz de promover o real funcionamento das gestões
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locais  enquanto  governos  autônomos,  vez  que  os  Conselhos  são  tratados  como  extensão  dos

estados.  Ademais,  a  atuação  do  governo  estadual  também  é  fragilizada,  tendo  em  vista  a

proeminência legislativa e fiscal (abarca 52% da receita pública do país) do governo central.

Neste cenário, conclui os autores, as relações entre estado e governo local são dependentes da

estrutura política federal. O contexto de baixa capacidade funcional, política e de recursos impedem

a  adoção  de  um  modelo  de  RIG  interdependente  e  cooperativa,  dando  lugar  a  interações

hierárquicas e conflitivas. O relacionamento estado-local na Nigéria é, assim, reflexo da interação

do governo federal com as unidades constituintes. 

Os  estudos  e  exemplos  apresentados  apontam importantes  elementos  para  compreensão  das

especificidades da dinâmica de relacionamento intergovernamental no contexto subnacional e que

precisam ser  considerados quando se pretende compreender  determinantes  da  cooperação entre

estados e municípios. Em primeiro lugar, as estruturas federativas e as dinâmicas de poder (disputa

e  interesses)  entre  governo  central  e  governos  estaduais  têm  capacidade  de  afetar  o  nível  de

autonomia local e, por conseguinte, as configurações interativas no nível subnacional. Isto resta

claro, por exemplo, nos sistemas políticos da Rússia e da Nigéria.

Em segundo lugar, apesar da relevância das prescrições constitucionais quanto a repartição de

competências  e  a  garantia  de  autonomia  para  os  governos  locais,  a  forma  de  interação

intergovernamental depende do contexto territorial e do desenho de cada política pública específica.

Ou  seja,  quando  os  governos  estaduais  decidem adotar  políticas  cooperativas  junto  às  gestões

locais,  sua  implementação ganha contornos específicos  de cada  lugar.  Demanda,  características

socioeconômicas  e  demográficas,  capacidade  institucional  e  interesses  dos  atores  políticos

aparecem  como  os  principais  preditores  da  implementação  pelos  governos  locais.  Estes

pressupostos vieram à tona nos estudos sobre o papel do Lander nas reformas administrativas das

localidades  alemãs  e  na  pesquisa  sobre  a  implementação  de  um mecanismo de  coparticipação

financeira na província argentina de Buenos Aires. 

Por  fim,  outro  aspecto  que  surgiu  foi  a  importância  da  liderança  regional  (lander,  estados,

províncias) na promoção de políticas de cooperação junto aos governos locais.  Há marcadores,

como fatores  estruturais  e  interesses  políticos  partidários,  que impactam e definem as  variadas

maneiras  que  as  regiões  se  relacionam com as  localidades.  A cooperação  vertical  no  contexto

subnacional é, em todos os arranjos federativos aqui expostos, uma decisão do governo regional.

Compreendê-la também pode trazer relevantes contribuições analíticas para esta pesquisa. 



Capítulo 3 – Colaboração estado-local como ideia: As policy communities subnacionais como
preditoras do processo decisório governamental

Assumir a premissa de que a liderança estadual é relevante fator explicativo para a efetivação de

processos colaborativos junto aos governos locais implica a necessidade de se conceber como se

conformam as decisões neste nível de governo. Este capítulo se detém a tratar do processo decisório

governamental no contexto subnacional. Resgata-se, para tanto, o conceito de  policy community

para captar como a interação entre atores estatais e não estatais influencia as decisões públicas. O

principal  argumento  aqui  é  de  que  existem comunidades  de  políticas  públicas  que  atuam nos

contextos  subnacionais  e  que  elas  possuem papel  fundamental  nas  alternativas  escolhidas  para

resolução de problemas públicos. Em suma, conceber a colaboração entre estado e municípios como

algo  novo  ou  pouco  experimentado  no  contexto  subnacional,  exige  a  inclusão  no  modelo

explicativo de elementos capazes de descortinar a maneira como esta “nova ideia” surge, como ela é

tratada e se é recepcionada pelos distintos atores que orbitam a política em determinada jurisdição. 

 Em sua metáfora do federalismo norte-americano (Picket Fence), Wrigth (1988) sublinhou que

as decisões tomadas nas distintas esferas de governo eram condizentes com as ideias e valores de

policy communities subnacionais. As estacas representavam a delimitação territorial que confinava o

fluxo de ideias e de atores políticos essenciais para o processo decisório em cada um dos níveis de

governo.  Residia  nesta  demarcação  espacial  de  atuação  dos  policymakers um  dos  principais

preditores das diferenças de instrumentos e de resultados das políticas públicas verificadas entre as

unidades constituintes. 

O termo policy community foi inicialmente utilizado em 1974 por Jack Walker em um trabalho

intitulado “The diffusion of Knowledge”. O autor norte-americano se utilizou do termo para tentar

descrever um conjunto de profissionais que compartilhavam uma agenda comum em determinados

temas de políticas públicas. A definição, no entanto, não foi capaz de se espalhar e se enraizar na

ciência política (JORDAN, 1997). 

Um  mais  profícuo  desenvolvimento  teórico  do  conceito  apareceu  inicialmente  na  obra

“Governing under Pressure” de Richardson e Jordan (1979). Na pesquisa que deu origem ao livro,

eles verificaram que o lócus principal do processo decisório britânico não era o parlamento, os

gabinetes ou as comissões partidárias, mas sim arranjos que articulavam burocratas e grupos de

interesse. Para os autores, o processo decisório desenvolve-se,

between  a  myriad  of  interconnecting,  interpenetrating  organisations.  It  is  the
relationships involved in  committees,  the policy community  of  departments and



groups[..] that perhaps better account for policy outcomes than do examinations of
party  stances,  of  manifestoes  or  of  parliamentary influence. (RICHARDSON e
JORDAN, 1979, p. 74)

 

Acompanhando as mudanças que a ciência  política passava na época7,  o conceito de  policy

community intentava  por  captar  a  “surpresa”.  Ou  seja,  os  elementos  que  não  envolviam

simplesmente a barganha político-partidária. Dessa forma, o processo decisório não decorria apenas

“da” e “na” estrutura formal do Estado. Para sua compreensão, fazia-se necessário observar como se

dão as interações informais entre a burocracia e os diversos atores não estatais.

Segundo os autores, a utilização do termo “comunidade” surgiu com base num influente trabalho

de Heclo e Wildavsky (1974). Sua pretensão é exprimir a ideia de que os participantes de  policy

communities possuem interesses comuns em uma determinada área de políticas públicas e que eles

são capazes de influenciar na alocação de recursos e na apreciação de temas que lhe interessam. A

natureza destes “agrupamentos” seria, assim, plenamente instrumental. 

Richardson e Jordan (1979) observaram que o processo decisório britânico ocorria de forma

fracionada, em vários compartimentos verticais que, em sua maioria, se organizavam em torno de

departamentos governamentais e seus grupos de interesses. Estes arranjos acabavam por bloquear a

participação e discussão de temas específicos com o público em geral, o que, por consequência,

reduzia o interesse de partidos e políticos eleitos. Neste contexto de desinteresse político-partidário,

as ideias advindas destas comunidades teriam maior poder de impactar o processo decisório do que

o próprio parlamento. 

Capaz de capturar a participação de grupos subnacionais, o pluralismo corporativo e a própria

dinâmica do triângulo de ferro (políticos, burocratas e grupos de interesse), o conceito indica “[...] a

interorganizational structures exhibiting a close, stable, cooperative relationship between a limited

number of, mainly self-selected, interest groups and “partnering” elements of the governmental

machinery” (JORDAN, 2011, p.1902). 

As policy communities seriam, assim, arranjos estáveis, estreitos e contínuos, configurados

a partir da relação entre estruturas burocráticas e certos grupos que compartilham interesses

e valores comuns (comunidade). Convém destacar  que se trata de um conceito que assume a

premissa de que as decisões não são tomadas apenas na formulação das políticas, mas também na

7 Desde  o  final  dos  anos  1970,  inúmeros  estudos  e  ensaios  teóricos  surgiram  questionando  a  linearidade  e
racionalidade do processo decisório nas políticas públicas. Destaque para os trabalhos de Heclo (1974, 1978) e de
Charles Lindblom (1980) que realçavam a complexidade do processo decisório, decorrente, sobretudo, da atuação
de múltiplos atores (autoridades governamentais, grupos de interesse, empresários, partidos, especialistas, ativistas).



sua implementação. A burocracia, com sua estrutura e seus agentes, assume, nesta concepção, papel

central em todo o processo decisório8 

Outros autores preocupados em compreender  o processo de elaboração de políticas públicas

também utilizaram o conceito em suas abordagens teóricas. Rhodes (1986, 1997) desenvolve a ideia

de que redes de políticas públicas (Policy Networks) afetam de maneira substancial os processos

decisórios. Para o autor, as autoridades governamentais também são atores sociais, o que significa

que  eles  estabelecem  laços  de  afinidade  pessoal  e  que  assumem  certos  valores.  Esses

relacionamentos  construídos  entre  pessoas  de  dentro  e  de  fora  do  governo  permitem  um

compartilhamento  de  experiências  e  conhecimentos  que  acabam por  moldar  as  decisões  sobre

políticas públicas. 

Estas  redes  seriam  categorizadas  ao  longo  de  um  continuum  que  se  inicia  nas  Policy

Communities e se encerram nas Redes de Temáticas (Issue Networks), como demonstra a figura

abaixo:

Figura 4 – Categorias de arranjos de atores político em Rhodes (1986)

Fonte: Miller e Demir, 2007. 

As principais diferenças entre a Policy Community e a Redes de Temáticas estariam relacionadas

aos participantes, ao nível de integração, aos recursos disponíveis e ao poder. As Policy Comunities

possuiriam um número limitado de membros e grupos conscientemente excluídos. Do outro lado,

estariam as Redes de Temáticas, completamente abertas para receber novos membros. 

Maurice Wright (1988a) é outro autor que usa o conceito dentro de uma categorização. Ao tentar

realizar uma análise comparada da política industrial de alguns países europeus, o autor alerta que o

conceito de Policy Community tal como formulado por Richardson e Jordan possui pouca utilidade

analítica. Ele maximizaria seu potencial explicativo quando desagregado no nível mais baixo do

subsistema político. Ele afirma,

8 Importa esclarecer que os autores tomam o conceito de processo decisório não como uma fase do processo de
gestão de políticas públicas, mas sim todos aqueles momentos em que se exige a tomada de decisão. Portanto, trata-
se de um conceito que não é afeito ao ideal cíclico das políticas públicas.



If we use the term 'industrial policy community' it needs to embrace all those who
own,  manage,  finance,  and  work  in  companies,  firms,  corporations  and
enterprises, together with those whose interests are affected by the activities (or
non-activity)  of  those  units—consumers  and  clients,  for  example—and  those
individuals whose organizations have a direct interest in, or responsibility for, the
activities  of  those  units  and  their  customers  and  clients;  that  is  to  say,
governmental and quasi-governmental agencies of all kinds, at the supra-national,
national, and sub-national levels. (WRIGTH, 1988a, p. 605).

Propõe,  assim,  uma tripla  classificação:1)  a  Policy  Universe, caracterizada  por  uma grande

quantidade  de  atores  que  compartilham interesses  comuns  e  que  contribuem sobre  o  processo

decisório a partir de uma base regular; 2) a Policy Network, que funcionaria como um mecanismo

de ligação entre e dentro das Policy Communities; e 3) a Policy Community, que abarca atores que

compartilham interesses em um subtema de política pública (educação de jovens e adultos, por

exemplo) e que interagem um com o outro em benefício mútuo. 

O  modelo  de  análise  de  políticas  públicas  disposto  por  Kingdon  (1995)  também  atribui

considerável relevância à  policy community no processo decisório.  Para o autor,  a formação da

agenda e a definição de alternativas são influenciados por três fluxos: Problema, Políticas Públicas e

Política.  Cada  um deles  possui  dinâmicas  de  funcionamento  distintas,  que,  ao  confluírem,  são

capazes de promover a ascensão de certos temas à agenda9. Inflexões ou mudanças abruptas no

fluxo dos problemas (eventos como desastres naturais) ou no fluxo da política (eleições) constroem,

com a atuação ativa e tempestiva de um empreendedor político,  um ambiente propício (Policy

Window) para transformações nas políticas públicas. 

Segundo o autor, diversos atores podem participar das três dinâmicas, tais como: especialistas,

políticos eleitos, parlamentares, burocratas, lobistas, jornalistas, etc. No entanto, percebe-se uma

tendência  à  especialização.  Além disso,  a  seleção de  alternativas  é  mais  influenciada  pelo  que

Kingdon chamou de atores invisíveis (especialistas,  burocratas,  acadêmicos).  Neste  processo de

definição, ganha importância o papel das policy communities.

As to the  policy  and political  streams,  I  still  find it  useful  to  portray them as
independent of one another, but then sometimes joined. First, they are independent
in the sense that they tend to involve different people. Policy communities are made
up  of  specialists  in  particular  areas,  with  detailed  knowledge  and  technical
expertise; political communities include elected politicians and those around them.
Second,  these different  sets  of  people have different  preoccupations.  The policy
community  concentrates  on  matters  like  technical  detail,  cost-benefit  analyses,
gathering data, conducting studies, and honing proposals. (KINGDON, 1995, p.
228)

9  Kingdon (1995) distingue Agenda de Governo de Agenda Decisória. Enquanto a primeira refere-se ao “despertar”
governamental sobre temas específicos, a segunda trata de temas que vão para deliberação. Estas agendas seriam
definidas através de processos diferentes.



Seguindo esta perspectiva, a seleção da alternativa ocorre em meio a uma competição de ideias

no interior da policy community. Tratam-se de ideias mais preocupadas com a análise da viabilidade

da  alternativa  e,  sobretudo,  com  os  detalhes  de  implementação.  Apesar  da  tendência  a

especialização, sua composição seria multidisciplinar. 

Colocando a importância de ideias que surgem no meio científico, Haas (1992) se utiliza do

conceito de  comunidades epistêmicas para referir-se a uma rede de especialistas de determinada

área do conhecimento, dotados de autoridade acadêmica, que compartilham raciocínios e práticas e

que buscam produzir estudos com o propósito de aplicá-los na resolução de problemas específicos.

Apesar da congruência com a policy community no que se refere à importância do saber técnico, a

principal  distinção  entre  as  duas  definições  está  na  perspectiva  disciplinar  das  comunidades

epistêmicas. Este aspecto pode reduzir seu grau de influência em determinados setores de políticas

públicas, cujo feitio é multidisciplinar. Apesar disso, não se tratam de conceitos dicotômicos, em

que a existência de um elimina o outro.  Especialistas podem fazer parte tanto de comunidades

epistêmicas quanto de policy communities. Este último, no entanto, possui maior capilaridade com a

estrutura governamental, devido à abrangência de atores que ela abarca – além de especialistas,

burocratas, iniciativa privada, etc.

O modelo do Equilíbrio Interrompido de Baumgartner e Jones (1993) considera que períodos de

estabilidade em sistemas políticos e administrativos decorrem de monopólios de políticas públicas.

Períodos estáveis seriam possíveis devido à existência de monopólios sobre entendimentos políticos

cuja origem reside na habilidade e capacidade de certos grupos de resguardar uma interpretação

dominante sobre políticas públicas (comunidade). Estas interpretações seriam imagens, que quando

aceitas  e  compartilhadas,  restringem ou  mesmo  impedem a  ocorrência  de  mudanças  abruptas.

Fundamentada por informações empíricas e, sobretudo, por apelos emotivos, a imagem desfeita é

motor propulsor para a quebra do monopólio. 

No  modelo  intitulado  Advocacy  Coalitions,  Sabatier  e  Jenkins  Smith  (1993)  retratam  uma

competição  de  coalizões  interagindo  dentro  de  subsistemas  de  políticas  públicas.  As  coalizões

seriam grupos de atores que compartilham crenças normativas e causais. Estas coalizões não são

amplamente  fechadas,  comportando  jornalistas,  analistas  e  pesquisadores  –  conceito  bastante

próximo da comunidade de políticas públicas. O argumento dos autores é de que o núcleo central de

uma política pública  estruturada em uma jurisdição específica não será modificado enquanto a

coalizão de defesa que domina o subsistema permanecer no poder dessa jurisdição, ou até que uma

mudança seja imposta por uma jurisdição de hierarquia superior. 



Jordan  (1997)  coloca  que  este  turbilhão  de  conceitos  nada  mais  é  do  que  a  disposição  de

“distintas  marcas”  de  um  mesmo  produto.  Definições  como  subgoverno,  policy  communities,

subsistema de políticas públicas, meso-corporativismo, monopólio de políticas públicas, pluralismo

corporativo, compartilham os seguintes atributos: baixa visibilidade das decisões; jurisdição bem

definida;  limitado e  reduzido escopo dos  conflitos;  pequeno número de  participantes;  e  acesso

restrito. 

O autor sintetiza as principais características destes constructos. A primeira delas consiste na

erosão do ideal de autonomia estatal. Admitir que arranjos fechados e estáveis entre burocratas e

interesses particulares afetam o processo decisório não permite considerar que o Estado atua de

maneira autônoma. A segmentação e a especialização das decisões governamentais são outros

elementos identificados. Segundo o autor, nos anos 1960 prevaleceu uma imagem da política como

produto de um pluralismo competitivo, mais do que de um pluralismo segmentado ou corporativo.

“Within  segmented  policy  areas  there  may  well  be  an  increasing  tendency  towards  micro

specialization.” (JORDAN, 1997, p. 12-13). A fragmentação do processo decisório acaba por agir

como mecanismo de exclusão. Ela ocorre para manter os assuntos “intocáveis”, longe dos sistemas

políticos  mais  amplos.  As  policy  communities identificam esses  nichos  de  políticas  públicas  e

tentam atuar a partir da imagem de que são “autoridades” no assunto. 

Outro  componente  do  conceito  é  a  ideia  de  confiança  e  apreciação  compartilhada  dos

membros. Ou seja, os participantes compartilham uma linguagem comum e a solução dos conflitos

geralmente se dá a partir de consensos. Convém colocar que em muitos casos são os agentes estatais

que acabam recorrendo a grupos de interesses e lobbistas para que eles possam contribuir com o

processo decisório. Esta busca reflete um laço de confiança entre os atores estatais e não estatais.

Além disso, as relações dentro da comunidade são baseadas na barganha e na dependência de

poder. Percebe-se uma mútua dependência entre os burocratas e os “outsiders” que participam das

decisões. Os agentes públicos consideram importante a participação destes grupos de interesse tanto

pelo conhecimento e informações que possuem quanto pela necessidade de legitimação de suas

decisões.  Já  grupos  de  “fora  do  governo”  sabem  que,  para  consecução  de  seus  objetivos,  a

burocracia é essencial. 

A estabilidade é outra marca do conceito. Partindo da premissa de que boa parte das decisões

sobre  políticas  públicas  são  tomadas  em  assuntos  de  rotina,  o  debate  e  a  negociação  são

ininterruptos.  A negociação  com  outros  atores  e/ou  com  outras  comunidades  que  surgem  são

obstáculos que precisam ser superados. Assim, a policy community também detém uma função de

assimilação/absorção dessas ideias e atores, primando sempre pela estabilidade e manutenção de

sua influência.



Ademais, a  natureza das demandas da comunidade se centra, como já dito,  nas questões de

implementação,  que Jordan chama de micro-nível.  Elas partem do suposto de que é mais fácil

influir nos detalhes das políticas, do que sobre o seu desenho mais amplo. A influência decisória é

maior em áreas que não contestam valores ou objetivos, ou seja, em questões menos visíveis. Por

fim, estes arranjos se constituem quando servidores públicos reconhecem a necessidade de acessar

conhecimento técnico de uma determinada área. Acabam, para isso, realizando consultas, que são

restritas a um grupo, geralmente identificado como “autoridade” no tema ou assunto.

 Desde seu primeiro desenvolvimento teórico com Richardson e Grant  (1979),  o conceito de

policy community vem passando por inúmeras críticas. A principal delas é a de que a definição é

vaga.  Ou seja,  os estudos não são capazes  de apresentar  uma lista  com os participantes  destes

arranjos,  o  que não permitiria  evidenciar  a  existência  de uma comunidade.  Grant  (1997, 2011)

aponta,  no  entanto,  que  é  normal  que  os  estudiosos  que  se  valem  do  conceito  falhem  na

identificação de todos os seus participantes. Isso não ocorre porque o conceito é vago, mas, sim,

porque ele tenta capturar um fenômeno que é carente de formalidade e de certeza sobre seus atores.

Para o autor, a ideia de incerteza das fronteiras da comunidade não é uma fatalidade para o conceito.

Ela sempre esteve implícita desde sua formulação original.

Outra crítica contundente é de que a análise da policy community não é capaz de explicar todos

os aspectos que afetam o processo decisório. Este fora o fundamento, por exemplo, para Wright

(1988a) construir sua tripla categorização, apresentada anteriormente. Segundo ele, a análise das

relações nas Policy Communities e nas Redes permite identificar as regras do jogo, mas não permite

compreender sua evolução e relação com o sistema político mais amplo e com os outros níveis

setoriais.  Na mesma linha,  Richardson (2000) verificou que o padrão decisório na maioria  dos

países da Europa Ocidental mudou ao longo da década de 1980 e 1990. Para ele, a nova forma de

produção de políticas públicas, mais impositiva e de ataque a estes arranjos, ameaça a sobrevivência

da policy community, o que acaba por mitigar ou mesmo destruir a capacidade analítica do conceito.

Ou seja,  a  centralidade da crítica deriva da falta de consideração de fatores relacionados às

instituições do sistema político mais amplo no processo decisório e da sua deficiência em analisar a

mudança. 

Jordan (1997,  2011),  coloca,  por  outro  lado,  que  o  conceito  não se prestou a  descortinar  a

plenitude do processo decisório.  Seu intento sempre fora de capturar  a  “surpresa”.  Ou seja,  os

aspectos não levantados nos modelos tradicionais de análise do processo político. Seu foco está na

apreciação  de  decisões  de  implementação.  Portanto,  o  simples  fato  de  não  captar  processos

macropolíticos não permite tachar de defeituoso um conceito que visa analisar decisões de rotina.



Dito de outro modo, a importância da  policy community  não apaga a existência de outros fatores

afetando o processo decisório.

Outros  autores  afirmam tratar-se  de  um conceito  que  assume categorias  estáticas,  rígidas  e

imutáveis, o que dificulta sua aplicação em diferentes contextos. Miller e Demir (2007) afirmam

que os significados e valores que os participantes de uma rede ou comunidade compartilham não

são construídos previamente, mas são resultado de situações que eles passam em conjunto. Ou seja,

suas demandas são construídas e reformuladas conforme cada experiência vivenciada, performando

os interesses do grupo. Esse tipo de mudança “is difficult to appreciate in models that propose static

categories for analysis.  To rescue  policy community  from its  denotative difficulties, it  might be

useful  to  adopt  a  political  formulation  that  takes  account  of  shifting  alliances  and  situational

conflict.” (MILLER e DEMIR, 2007, p. 142).

Ora,  Jordan,  em 1997, já havia respondido esta proposição.  Segundo ele,  “As with the iron

triangle idea, the policy community label did not initially imply the sort of immutable and rigidly

closed arrangement that critics now suggest. While there are access difficulties related to policy

communities they are not impermeable structures.” (JORDAN, 1997, p. 562). Em sua conceituação,

o autor não trata das discussões e conflitos que existem no interior desses arranjos – também não

nega que eles existam –, nem muito menos coloca que elas não são passíveis de mudança. Pelo

contrário,  como  já  colocado,  atores  e  ideias  muitas  vezes  precisam  ser  assimilados  pela

comunidade.  Assim  sendo,  admite-se  que  há  conflitos  nesta  interação  de  pessoas  e  ideias,  no

entanto, eles são circunscritos a este grupo e a seus valores (JORDAN, 2011).

Algumas dúvidas ainda surgiram quanto a extensão analítica do conceito. Richardson (2000),

por exemplo, trata a definição como sendo mais relevante para explicar como as mudanças são

implementadas, mas que ela não é capaz de identificar quais são as suas causas. O conceito, além

disso, teria pouco a dizer sobre grupos e ideias excluídas (JORDAN, 1990). 

Em contraposição, Grant (2005), em pesquisa sobre o serviço de combate a incêndio do Reino

Unido, assume que o maior potencial analítico do conceito deriva dos estudos longitudinais. Para

ele, a influência das policy communities são melhor percebidas a partir de seu poder de bloquear ou

excluir ideias do debate sobre políticas públicas. O conceito, assim, permite verificar inclusive a

incidência de mudanças, não só a estabilidade. No estudo, o autor propõe que ao longo de 60 anos o

Central Advisory Committee for Fire Service,  Policy Community formalizada para atuar no setor,

optou por centrar as políticas de combate a incêndio na proteção as propriedades privadas, mais do

que em assegurar a vida das pessoas. 



Em suma, o conceito de policy community apresenta-se como importante preditor do processo

decisório,  porém  outros  fatores  podem  ter  maior  preponderância  e  derrubar  esse  poder  de

influência, como é o caso da intervenção de atores políticos exógenos. Sendo assim, 

Policy  community  “structrures”  may  be  less  important  than  the  “logic  of
accommodation” procedures that they exhibit but do not monopolize. Even where
the  policy-making  arrangements  do  not  make  a  policy  community  description
appropriate, the process “borrows” some of the conflict reduction features because
policy communities are part of the search for policy resolution but not the only
aspect. (JORDAN, 2011, p.1904)

Ou seja, mesmo que em alguns contextos haja uma redução do poder das  policy communities,

ainda há uma lógica processual de conflitos e negociação que exigem a compreensão da forma de

funcionamento e da atuação destas comunidades. O conceito, assim, denota compatibilidade com o

já apresentado modelo do Equilíbrio Interrompido de Baumgartner e Jones (1993), bem como com

a abordagem da Coalizão de Defesa de Sabatier e Jenkins-Smith (1993).

Aspecto pouco abordado pela literatura é a forma como se originam as  policy communities.

Considerando que se tratam de arranjos formais ou informais que atuam em áreas específicas do

processo decisório governamental, sua natureza é contingente à estrutura institucional desenhada

pelo Estado. Tratando sobre compatibilidade do conceito com o Novo Institucionalismo originário

nos anos 1980, Jordan (1990) ressalta que as políticas não são meros resultados da disputa entre

grupos de interesse.  Essa pressão  existe,  porém, é  mediada  por  uma estrutura e  uma dinâmica

organizacional que imprimem sua imagem nas decisões tomadas. É iminente, assim, que os estudos

“sobre”  policy community caminhem no sentido de “to specify the conditions, where, when and

how,  such  an  institutionalization  takes  place.”  (JORDAN,  1990,  p.  484).  A premissa,  nesta

perspectiva, é de uma reciprocidade causal entre arranjos institucionais e a sociedade. Dito de outro

modo, a estrutura governamental influencia a constituição destes arranjos sociais, como também é

por ele afetada. 

Como já posto, os sistemas federativos ao particionarem o poder político também fragmentam os

grupos  de  interesses  (PIERSON,  1995;  OBINGER et  al,  2005;  WATTS,  2006a;  AGRANOFF,

2007). Neste sentido, ao dotar os diferentes níveis de governo com autonomia sobre determinadas

áreas  de  atuação governamental,  distintos  interesses  passam a  se  articular  territorialmente  com

vistas a influenciar o processo decisório. Resta claro que a constituição de policy communities tende

a  seguir  a  estrutura  decisória  montada  na  forma  de  organização  do  Estado.  A segmentação  e

especialização  de  suas  funções,  que  se  materializam  na  criação  de  estruturas  organizacionais

(ministérios,  secretarias,  departamentos,  agências,  etc),  surgem  como  lócus  de  atuação  destas



comunidades. Os níveis de governo, com sua estrutura administrativa, seriam espécies de nichos de

políticas  públicas  em que orbitam atores  estatais  e  não estatais  capazes  de  afetar  a  tomada de

decisão.

Embora Burke (2014) alerte para o fato de que a Cerca de Estacas (Picket Fence) de Wright foi

desmontada  pela  nova  configuração  interativa  e  transfronteiriça  dos  problemas  públicos

contemporâneos,  não acreditamos na completa  desterritorialização dos interesses.  Dito de outro

modo, por mais que existam conexões e interações intersetoriais e intergovernamentais entre os

atores estatais e não estatais, a perspectiva de existência de comunidades que preservam valores e

ideias  subnacionais  não  pode  ser  desconsiderada  como  possível  preditor  das  decisões

governamentais. Os atores sociais ainda “respiram” o lugar, e sua vivência e experiências ainda são

construídas no espaço local.  As ideias e os valores destes  atores se robustecem de interesses e

subjetividades subjacentes ao território.

Em síntese, esta pesquisa assume que as decisões dos governos subnacionais são influenciadas

por atores estatais e não estatais que orbitam cada setor de política pública. Este grupo comporia um

arranjo  estreito  e  estável,  baseado  no  compartilhamento  de  valores  e  ideias  relacionadas  as

competências específicas do governo subnacional. A existência e atuação de  policy communities

estaduais pode ser fator primordial para a decisão governamental; ou mesmo ser sobreposta por

outros fatores explicativos. Uso deste conceito contribuirá para verificarmos se estes grupos são

responsáveis  pelas  mudanças,  ou  mesmo  pela  estabilidade,  das  políticas  públicas  cooperativas

estaduais.  Favorecerá,  também,  a  compreensão  da  origem  e  da  recepção,  pelos  atores,  das

alternativas disponíveis à liderança política dos estados. 



Capítulo  4 –  Retomando argumentos:  fatores  explicativos  da colaboração estado-local  em
sistemas federativos 

O levantamento de uma literatura capaz de definir as bases da colaboração estado-local e de

dispor fatores determinantes para sua efetivação assentou-se em dois aportes teórico-conceituais

fundamentais. Apesar de todos eles estarem enraizados no arsenal institucional, as duas postulações

possuem  ênfases  distintas,  cuja  congregação,  acreditamos,  maximiza  o  potencial  analítico  do

fenômeno que esta pesquisa se propõe a compreender.

O principal deles é o da Gestão Pública Colaborativa, delineada por Agranoff (2012). Em sua

formulação, o autor concebe que a gestão intergovernamental se desenvolve a partir de interações

verticais e horizontais, de atores estatais e não estatais e que a colaboração é uma contingência de

um mundo cada vez mais interconectado e interdependente. Há, para Agranoff, problemas de certa

forma tão intratáveis e de difícil solução, que apenas a atuação conjunta é capaz de resolvê-los.

Segundo o autor, a noção de colaboração distingue-se de cooperação na medida em que a primeira

presume que qualquer forma de atuação conjunta sempre traz benefícios para a gestão pública. A

pesquisa,  como  já  sublinhado,  assume  este  conceito  de  colaboração,  muito  embora  o  termo

cooperação seja utilizado enquanto sinônimo ao longo do trabalho 

A identificação  de  diversos  formatos  colaborativos  é  uma  das  principais  contribuições  de

Agranoff  (2012)  para  esta  pesquisa.  Ao  definir  que  os  instrumentos  de  colaboração

intergovernamental possuem aspectos legais,  econômicos,  políticos e/ou administrativos e que é

possível identificar formatos colaborativos que variam de interações mais fluídas e informais até

estruturas  mais  formalizadas  e  duradouras,  o  autor  abre  espaço  para  mensuramos  o  nível  de

institucionalização das políticas colaborativas. Estas premissas fundamentam a construção de um

indicador sintético, cujo objetivo é capturar o nível de colaboração estado-local das 26 unidades da

federação brasileira nas políticas de saúde e de educação. Este indicador, que intitulamos de Índice

de  Colaboração  Estado-Local  (ICE),  será  computado  enquanto  variável  dependente  da  análise

quantitativa,  permitindo não só um estudo exploratório sobre o nível de cooperação vertical  no

contexto subnacional, como também a aplicação de um modelo de regressão logística multivariada.

Esta servirá para identificarmos possíveis determinantes da colaboração entre estados e municípios.

A descrição detalhada da construção do indicador, bem como sua aplicação constam do capítulo 7.

A abordagem da  Gestão  Colaborativa  traz consigo também importantes  elementos  dispostos

como explicativos para efetivação da colaboração. A incidência de crises ou desastres, a liderança

colaborativa, a assimetria de poder entre as unidades constituintes, a confiança entre os atores, o

uso desvirtuado do poder do empreendimento colaborativo, somam-se ao custo de transação, ao



risco de colaboração e à homofilia entre os atores  – trazidos por Feiock (2013) – para compor a

lista de fatores preditivos da colaboração intergovernamental. 

A partir deste levantamento verificou-se que a colaboração estado-local possui especificidades

que precisam ser consideradas para uma compreensão mais completa do fenômeno. Ao resgatar

alguns  estudos  sobre  este  tipo  de  relacionamento  intergovernamental  em contextos  federativos

específicos chegou-se à conclusão que,  além dos fatores supracitados,  a cooperação vertical  no

nível subnacional depende: 1) das estruturas federativas e da dinâmica de poder entre governo

central  e  gestões  regionais  (estado,  província,  lander);  2)  do  contexto  territorial  para

implementação da política e do desenho da política pública; 3) da liderança regional. Este último

preditivo sugere que a colaboração estadual junto ao governo local é, também, uma decisão política.

Isto tornou iminente a necessidade de retomar os estudos sobre o processo decisório governamental,

mais especificamente sobre como os atores e as ideias influenciam a decisão de atuação conjunta.

Presumir a colaboração estado-local enquanto uma ideia (solução) trouxe à tona o conceito de

policy community subnacional,  que fundamenta a metáfora do federalismo de Cerca de Estacas

preconizada  por  Deil  Wright  (1988).  Esta  definição  assume  que  atores  estatais  e  não  estatais

articulam-se em arranjos formais ou informais, compartilhando valores e concepções sobre uma

política  pública  específica.  Admite-se,  neste  sentido,  que  estas  comunidades  podem  atuar  no

contexto  subnacional  e  que  pode  derivar  delas  a  heterogeneidade  presente  entre  as  unidades

constituintes de um sistema federativo. Dito de maneira mais específica, para que a colaboração

estado-local seja considerada uma ideia pelo governo estadual é preciso que ela tenha origem

na policy community do estado ou que seja recepcionada pelos atores que a compõe. Esta, como

apresentado no desenho metodológico, é uma das principais hipóteses deste trabalho.

Para melhor visualização dos determinantes da colaboração estado-local, construímos o seguinte

diagrama.



Figura 5 – Determinantes da colaboração estado-local em sistemas federativos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como visto na figura, os determinantes da colaboração estado-local identificados na revisão de

literatura foram categorizados  em três  conjuntos  de fatores:  exógenos,  interativos  e  endógenos.

Constam  dos  fatores  exógenos  todos  os  preditivos  que  não  possuem  interferência  direta  dos

governos estaduais, sendo demarcados por especificidades históricas ou normativas ou mesmo por

situações imprevistas. A dimensão interativa inclui elementos explicativos que provém da interação

de atores de distintos níveis de governo e da configuração do desenho institucional das políticas

públicas.  Estão relacionados,  portanto,  à coalescência de interesses dos atores e à existência de

espaços  que  promovam  o  contato  entre  eles.  Os  fatores  endógenos,  por  sua  vez,  envolvem

determinantes relacionados a características próprias do território estadual. Tratam-se de aspectos



que delineiam o processo decisório estadual e envolvem tanto questões político-institucional quanto

elementos do contexto territorial e da trajetória da política específica. 

Como toda classificação, o enquadramento dos fatores nas dimensões construídas é por si só

problemático. Além da possibilidade de um preditivo poder se encaixar em mais de uma dimensão,

há características dos próprios determinantes que interagem entre si. A taxonomia é, neste sentido,

mais uma estratégia de organização das ideias e de facilitador analítico, do que uma categorização

rígida e definitiva.
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Capítulo 5 – O contexto federativo brasileiro:  relações intergovernamentais  e o  lugar dos
governos estaduais nas políticas sociais 

A caracterização da  federação brasileira  é  a  tônica  deste  capítulo.  O objetivo  é  levantar  os

atributos  do  sistema  federativo  que  delineiam  o  contexto  em  que  ocorrem  as  relações

intergovernamentais no país, enfatizando o lugar que os estados ocupam no sistema político. Ele

está  dividido  em  três  seções.  A primeira discorre  sobre  a  estrutura  decisória  governamental

delineada pelas instituições federativas do país e que contempla três níveis de governo. Abordam-

se, ainda, as atribuições funcionais nas políticas sociais conferidas a cada esfera federativa, pois

entende-se que é partir  delas que se conformam as interações entre governo federal,  estadual e

municipal.  A sessão seguinte  se debruça sobre a  dinâmica das relações  intergovernamentais  no

Brasil, resgatando as principais interpretações sobre este aspecto da federação. Apresenta-se a tese

que defende que o desenho e a operacionalização das políticas sociais têm tornado o federalismo

brasileiro cada vez  mais  integrado,  embora tenham sido resguardadas  a  autonomia  política das

esferas de governo. A terceira seção faz uma reflexão sobre o papel dos governos estaduais no

sistema político brasileiro, relativizando a ideia de integração federativa. Apresenta inicialmente a

visão mais prevalecente de que este nível de governo estaria enfraquecido para, posteriormente,

propor uma visão alternativa, que postula que o desenho das políticas sociais no Brasil confere

considerável  autonomia  decisória  ao  ente  estadual.  Em nossa  visão,  portanto,  a  proposição  de

fragilidade política dos estados não se sustenta. 

5.1 Três atores em cena: instituições federativas, descentralização e autonomia

O elemento mais marcante do sistema federativo brasileiro é a inserção do governo municipal

enquanto ente federado. Diferentemente das outras federações – como EUA, Argentina e Alemanha

–, os municípios no Brasil não são “criaturas” dos governos regionais. Os ditames constitucionais

estabelecem que, assim como os estados, as gestões locais possuem autonomia política, fiscal e

administrativa para implementar políticas próprias. Os municípios também possuem leis orgânicas

próprias  e  detém  não  apenas  corpo  executivo,  representado  por  prefeitos  eleitos  pelo  sistema

majoritário, como também câmara legislativa, com vereadores eleitos por via proporcional. 

Os governos locais, ademais, não possuem representação nas câmaras legislativas dos níveis

mais  altos  de  jurisdição  (Assembleia  Estadual  e  Congresso  Nacional),  o  que  sugere  reduzido

potencial para influenciar o processo decisório legislativo do seu estado e da união. Além disso,

inexiste  assimetrias  no  que  diz  repeito  à  autoridade  federativa  entre  os  municípios.  Ou  seja,
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diferente de outras federações que possuem mais de um tipos de governo local (condados, cidades-

estado, etc), no Brasil todos os municípios dispõem do mesmo status constitucional. 

No  cerne  da  ascensão  dos  municípios  à  esfera  federativa  está  a  consonância  do  retorno

democrático,  ratificado com a carta  de  1988.  Segundo Arretche (1996),  a  descentralização,  via

empoderamento  municipal,  era  consenso  entre  grupos  políticos  opostos  dentro  da  constituinte.

Enquanto  a  esquerda  via  neste  processo  uma  oportunidade  de  aprofundar  mecanismos  de

participação direta da população nos assuntos públicos, a direita concebia-o como uma maneira de

aumentar  a  capacidade  de  iniciativa individual  e,  consequentemente,  reduzir  a  dependência em

relação  ao  estado.  O  argumento  de  ambos  era  de  que  quanto  mais  descentralizado,  mais

democrático.  Almeida  (2005)  ratifica  essa  proposição.  De  acordo  com  ela,  “[...]o  apoio  à

descentralização era mais amplo e incluía as forças políticas mais importantes, tivessem ou não

relação com interesses subnacionais. Democracia com descentralização era uma ideia-força e como

tal tinha gravitação própria” (ALMEIDA, 2005, p. 32).

Em relação a estrutura decisória da federação brasileira, o governo central (união) é composto

pelo poder executivo e por um parlamento bicameral, ambos com representantes eleitos diretamente

pela população. Tanto o presidente (representante do executivo federal) quanto os senadores são

escolhidos  via  sistema majoritário,  enquanto  que  os  deputados  federais  são  definidos  por  voto

proporcional, seguindo uma regra que torna alguns estados sobre-representados (NICOLAU, 1997).

Neste desenho, o poder executivo estadual não possui representantes no parlamento nacional,

tal qual ocorre com o modelo cooperativo do federalismo alemão. Importa salientar, no entanto, que

é comum a realização de encontros  e articulações  das bancadas federais,  reunindo senadores e

deputados  do  mesmo  estado.  Apesar  disso,  Arretche  (2012)  aponta  que  o  comportamento

parlamentar, inclusive quando se trata de avalizar matérias contrárias aos interesses subnacionais, é

delineado pela fidelidade partidária, mais do que pela coesão estadual.

Este  contexto  institucional  sugere  duas  considerações.  A primeira  é  que  por  mais  que  os

senadores sejam, por princípio, representantes dos estados, sua eleição não está vinculada a escolha

do líder do executivo estadual. Isso permite que sejam eleitos para o governo do estado e para as

cadeiras do Senado Federal representantes de partidos com visões opostas. Estas implicações do

sistema eleitoral e da forma de composição do Congresso Nacional restringem o poder influência

dos governos subnacionais na arena legislativa nacional (shared rule). Some-se a isso o fato de que

as competências legislativas estão amplamente concentradas na união (SILVA, 2010), aprofundando

as limitadas oportunidades de atuação por parte de estados e municípios (ARRETCHE, 2012, 2015)

– detalharemos mais este argumento na seção seguinte.
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Demarcando o feitio cooperativo do sistema federativo do país, o ordenamento constitucional

estabelece um rol de competências comuns para os três níveis de governo. Dentre estas funções,

insculpem-se  as  políticas  de  educação,  saúde,  assistência  social,  habitação,  combate  a  pobreza,

saneamento básico, proteção do meio ambiente, etc. (art. 23, da Constituição Federal de 1988). Esta

definição  reportou  à  legislação  infraconstitucional  a  responsabilidade  de  estipular  a  repartição

funcional  de competências  entre  os  entes  federados no interior  de cada política.  Provém dessa

simples  evidência  normativa  a  premissa  de  que  a  análise  dos  dispositivos  constitucionais  é

insuficiente  para  compreensão  do  sistema  federativo  brasileiro  e,  portanto,  para  elucidação  da

configuração das suas relações intergovernamentais (ALMEIDA, 2001).

Em diálogo com uma literatura que apontava a sobreposições de responsabilidades da estrutura

federativa  brasileira  como  principal  motivo  para  o  baixo  desempenho  estatal  na  promoção  de

políticas sociais, Almeida (2001) coloca que a existência de competências comuns é inerente aos

sistemas  federativos.  A autora  acrescenta  que  esta  prerrogativa  é  adequada  para  flexibilizar  a

atuação dos entes subnacionais em contextos marcados por profundas desigualdades financeiras e

administrativas, como é o caso do Brasil. Sendo assim, se há problemas na efetividade das políticas

sociais, ele decorre da ausência de mecanismos que favoreçam a descentralização e a cooperação

intergovernamental.

E estes instrumentos foram sendo utilizados ao longo da década de 1990 e dos anos 2000, em

distintos  momentos  e  com  eficácia  variada  nas  diversas  políticas  sociais  (ARRETCHE,  1999;

ABRUCIO, 2005). Em seu seminal estudo sobre a descentralização das políticas sociais no Brasil,

Arretche (1999) demonstra como a constituição de estruturas de incentivos por parte do governo

federal foi fator decisivo para adesão dos governos municipais a programas nacionais. Segundo ela, 

[...]embora  os  possíveis  custos  políticos  e  financeiros  derivados  da  engenharia
operacional  das  políticas  e  do  legado  das  políticas  prévias  sejam  elementos
importantes do cálculo que realizam as administrações locais para vir a assumir
determinadas funções de gestão na área social, a variável “existência de programas
deliberados”  é  fundamental  para  explicar  o  alcance  ou  a  extensão  da
descentralização. Em um Estado federativo, caracterizado pela efetiva autonomia
política dos níveis subnacionais de governo, a assunção de atribuições em qualquer
área de políticas públicas — na ausência de imposições constitucionais — está
diretamente associada à estrutura de incentivos oferecida pelo nível de governo
interessado na transferência de atribuições. (ARRETCHE, 1999, p. 119)

Por mais que questões como o custo político e financeiro de assumir uma política estejam entre

os  fatores  que  compõem  o  cálculo  realizado  pelos  gestores  em  assumir  responsabilidades  na

promoção de programas nacionais, a ação política deliberada do governo federal na provisão de

incentivos financeiros foi elemento essencial para o sucesso do processo de descentralização. Em
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seu trabalho, a autora coloca ainda que o nível econômico dos municípios, seu porte populacional, o

grau de participação política e a capacidade fiscal dos governos locais não explicam sozinhos o

resultado da descentralização. 

Ademais,  os  governos  estaduais  também  tocam  importante  papel  neste  processo  de

descentralização, principalmente adotando políticas paralelas de apoio à municipalização. Apesar de

não  ter  sido  objeto  de  análise  do  estudo,  Arretche  (1999)  sugere  que  o  interesse  estadual  em

contribuir com este processo é explicado por variáveis como a orientação política do governador e

do secretário, a atuação da burocracia, a pressão de grupos de interesse organizados e a própria

influência dos municípios. A atuação do estado é, não obstante, primordial para que os municípios

superem determinadas adversidades técnicas e financeiras que por ventura restrinjam o interesse do

município em aderir a alguma política objeto de descentralização federal. 

Importa esclarecer que os distintos mecanismos utilizados pelo governo central para induzir a

municipalização dos serviços sociais foram antecedidos pela promulgação de legislações federais

que regulamentaram os ditames constitucionais, detalhando as competências de cada ente federado

e estabelecendo dinâmicas e estruturas de relacionamento intergovernamental. A Lei Orgânica da

Saúde (lei 8080/1990), a Lei Orgânica de Assistência Social (lei 8742/1993) e a Lei de Diretrizes e

Bases  de  Educação  (lei  9394/1996)  são  exemplos  de  normativos  que  estipulam  as  regras  de

funcionamento de cada política. 

Como já colocado, há marcantes diferenças tanto nos instrumentos utilizados por cada política

social para efetivação da descentralização quanto no ritmo que este processo se deu. Na política

saúde, a perspectiva foi a adoção de um modelo sistêmico (Sistema Único de Saúde - SUS), que por

mais que tenha sido previsto na Constituição, fora melhor delineado pela sua Lei Orgânica. Estas

previsões  legais  não  foram suficientes  para  promoção  da  expansão  dos  serviços  de  saúde  nos

governos  municipais,  que  apenas  foi  exitosa  quando  o  governo  federal  instituiu  normativos

ministeriais (Normas Operacionais Básicas - NOB) que vinculavam repasses federais a oferta de

serviços. As NOBs começaram a ser utilizadas ao longo dos anos 1990, sendo a primeira em 1991.

E são utilizadas até os dias atuais para mudanças e acomodações relativas a operacionalização do

SUS nos três níveis de governo.

A assistência  social,  por  sua  vez,  adotou  estratégia  similar  de  descentralização,  no  entanto,

alguns  anos  depois.  Diferentemente  da  saúde,  a  lógica  sistêmica  sequer  apareceu  em  sua  lei

orgânica, surgindo apenas com a primeira NOB em 2005. O Sistema Único de Assistência Social

(SUAS), que se utilizou da mesma estratégia de indução via incentivos financeiros federais, foi

também o responsável pela expansão dos serviços socioassistenciais por todo o território nacional

(COSTA E PALLOTI, 2013).
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Na educação, o meio para a municipalização do ensino fundamental foi a criação do FUNDEF

(Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do

Magistério), em 1996. O fundo promoveu um rearranjo das receitas dos entes federativos de forma

a  vincular  estes  recursos  e  reparti-los  conforme  o  número  de  matrículas  anuais  no  ensino

fundamental  da rede estadual  ou municipal.  Este  instrumento foi exitoso na universalização do

ensino fundamental,  de modo que motivou a sua substituição pelo FUNDEB (lei  11494/2007),

passando a abarcar também o ensino infantil e o ensino médio, ou seja, toda a educação básica.

No que se  refere  a  distribuição  de  competências  setoriais,  os  municípios  absorvem a  carga

principal de execução de serviços nas três políticas. Na educação, eles respondem pela oferta do

ensino infantil  e compartilham com os estados a prestação do ensino fundamental.  Aos estados

recai, além da possibilidade de atuação no ensino fundamental, a obrigação quanto ao ensino médio,

podendo também atuar no ensino superior. A união, além de concentrar o poder de legislar sobre

matéria educacional e de oferecer ensino superior, complementa financeiramente o FUNDEB em

estados que não atingirem um certo patamar de gasto com o ensino básico.

A organização da saúde e da assistência social se assemelham, como visto, em muitos aspectos.

O município, em seus desenhos, também responde por importantes atribuições de prestação direta

de serviços, cujo rol depende do nível de gestão que cada localidade se habilita. Esta habilitação

implica contrapartidas financeiras do governo federal para que os municípios ofertem determinados

serviços. Os municípios, assim, assumem a responsabilidade por serviços de baixa complexidade,

podendo oferecer também da média e da alta complexidade, conforme o seu nível de gestão. Uma

importante diferença entre as duas políticas reside nesta estrutura de habilitação para os estados.

Enquanto o SUS estipulava distintos níveis de gestão para estados e municípios, o SUAS definiu

níveis de habilitação apenas para as gestões locais. 

Quadro 5 – Funções dos níveis de governo na assistência social, educação e saúde do Brasil*

Setor União Estados Municípios

Assistência Social
Regulação nacional e

financiamento

Coordenação e
Cooperação junto aos
municípios e execução

Execução

Educação
Regulação nacional e

financiamento

Coordenação e
Cooperação junto aos

municípios, gasto
vinculado e execução

Execução

Saúde
Regulação nacional e

financiamento

Coordenação e
Cooperação junto aos

municípios, gasto
Execução
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vinculado e execução
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Arretche (2012). 
*Distrito Federal assume as prerrogativas municipais e estaduais. 

Nesta breve descrição do desenho institucional das políticas sociais algumas implicações são

aparentes. A primeira é que os governos estaduais assumem responsabilidades tanto de execução de

serviços quanto de coordenação da atuação dos entes municipais. Isto ocorre na saúde, contexto em

que os estados aparecem como coordenadores e complementadores, por exemplo, dos serviços de

vigilância sanitária, epidemiológica, alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador (art. 17, da

Lei  Orgânica da Saúde).  Está  presente também na assistência  social,  nas  responsabilidades  por

prestar  serviços  da  proteção  social  especial  e  coordenar,  apoiar,  e  também prestar  diretamente

serviços básicos, cujo custo ou ausência de demanda justifiquem uma rede regional (art. 13, da Lei

Orgânica da Assistência Social). E também é visível no desenho da política educacional quando

atribui aos estados a dupla-função, coordenativa e executora, ao definir que além de implementar

suas políticas e planos educacionais, os governos estaduais devem integrar e coordenar suas ações e

as de seus municípios (art. 10, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB). 

O segundo aspecto é que as três políticas também imputam responsabilidades concorrentes na

execução de serviços (sobreposição). Na educação, o ensino fundamental pode ser ofertada tanto

por estados quanto por municípios, que disputam, pactuam ou se eximem, depende do contexto, de

prestar o serviço educacional. Na saúde, isto ocorre principalmente na oferta de serviços de média

complexidade,  mas  também  pode  ocorrer  na  implementação  da  vigilância  sanitária  e

epidemiológica.  No  SUAS,  há  previsão  de  estados  e  municípios  atuarem  na  proteção  social

especial,  como é o caso da estruturação e manutenção dos Centros de Referência Especializado

(CREAS).  A principal  implicação  desta  sobreposição  intrasetorial  de  funções  está  na  potencial

conformação de competição vertical  no contexto subnacional.  Trata-se de uma dinâmica pouco

enfatizada pelos estudos federativos no Brasil, mas que desponta como uma importante distinção

em relação a outras federações, como EUA e Argentina, em que os municípios são “criaturas” dos

governos regionais e que a competição está presente entre estados (horizontal) e entre estes e o

governo central (vertical). 

O terceiro elemento advém da função cooperativa que é assumida pelos estados na educação,

saúde e assistência social. Na educação, os governos estaduais devem “definir, com os Municípios,

formas de colaboração na oferta do ensino fundamental as quais devem assegurar a distribuição

proporcional  das  responsabilidades,  de  acordo  com  a  população  a  ser  atendida  e  os  recursos

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público”. (art. 10, II, da LDB). Além

disso, há os repasses obrigatórios para composição do FUNDEB, que são repartidos de acordo com
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a quantidade de alunos.  Na saúde e na assistência social  a cooperação técnica e financeira dos

estados juntos aos municípios se faz presente em inúmeras disposições normativas. Enquanto na

saúde, a questão financeira supõe um aporte mínimo obrigatório de receitas para cada ente federado,

esta vinculação não aparece na assistência social.

Em  suma,  a  assunção  de  uma  dupla  função,  coordenativa  e  executiva,  a  sobreposição  de

atribuições entre  estados e municípios,  que favorece o conflito,  e a prerrogativa de cooperação

estado-local  são  algumas  das  características  da  estrutura  federativa  que  provê  o  contexto

institucional  do  relacionamento  intergovernamental  nas  políticas  sociais  do  Brasil.  Ademais,

verifica-se  que  embora  as  instituições  federativas  toquem importante  papel  nesta  configuração,

apenas  um  olhar  mais  acurado  sobre  o  desenho  das  políticas  sociais  permite  conceber  as

possibilidades  de  interação  entre  os  distintos  níveis  de  governo  –  detalharemos  o  desenho

institucional das políticas de educação e saúde no capítulo 6.

A partir do uso de distintos instrumentos de indução e em ritmos diferentes, a municipalização

foi exitosa na saúde (VIANA et al,  2008), na educação (GOMES, 2009) e na assistência social

(CAVALCANTE  e  RIBEIRO,  2012).  Assim,  a  pergunta  que  surge  é  quais  as  implicações  da

descentralização/municipalização  das  políticas  sociais  para  as  relações  intergovernamentais  no

Brasil? A seção seguinte traz uma das principais interpretações que predominam atualmente sobre o

federalismo brasileiro.

5.2 Um federalismo integrado? a (in)congruência entre centralização decisória e autonomia
subnacional

Durante  muito  tempo  perseverou  no  Brasil  uma  visão  de  que  o  caráter  marcadamente

descentralizado da federação brasileira produzia efeitos negativos nas políticas públicas. O contexto

político-institucional dos primeiros anos da Nova República apontaram para incidência de amplos

poderes concedidos aos governos subnacionais, especialmente aos estados. O que se verificou foi a

ampliação  das  possibilidades  de  veto  estadual  nas  arenas  decisórias  nacionais,  favorecendo  o

predomínio dos governadores nos desígnios da federação (ABRUCIO, 1998) 

Além disso, o desenho constitucional não dispusera de mecanismos verticais e horizontais que

promovessem o  diálogo  e  a  negociação  federativa  e  que,  assim,  fossem capazes  de  promover

coordenação  e  cooperação  intergovernamental  (SOUZA,  2005).  Relações  intergovernamentais

predatórias e competição seriam os principais efeitos de um federalismo autárquico (ABRUCIO E

SOARES, 2001).

Uma visão alternativa foi se conformando ao longo do tempo, aproveitando-se principalmente de

novas intercorrências institucionais e políticas que acometeram a experiência federativa brasileira
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desde a promulgação da Constituição de 1988. Esta nova interpretação provém de evidências que

demonstram como o governo federal utilizou instrumentos de coordenação federativa (ABRÚCIO,

2005;  ALMEIDA,  2005)  e  de  indução  de  processos  de  descentralização  de  políticas  sociais

(ARRETCHE,  1999).  Estes  mecanismos  revelaram  uma  relevante  capacidade  coordenativa  do

governo central em promover políticas nacionais implementadas pelos governos subnacionais. 

Os  trabalhos  mais  recentes  de  Arretche  (2012,  2015)  avançam  nesta  nova  concepção  do

federalismo  brasileiro,  argumentando  pela  incidência  de  uma  combinação  de  integração

intergovernamental  com garantia  de  autonomia  de  implementação  pelas  unidades  constituintes.

Segundo  a  autora,  o  contexto  das  relações  intergovernamentais  no  Brasil  é  emoldurado  pela

interpolação entre arranjos simétricos e uma profunda desigualdade inter-regional.

A  ausência  de  clivagens  étnicas  e/ou  religiosas  na  definição  do  sistema  político  e  a

preponderância de uma noção de pertencimento a uma comunidade nacional são os fundamentos

para adoção do arranjo simétrico que demarca o sistema federativo brasileiro.  A simetria,  neste

sentido, refere-se ao tratamento similar que é dado para os diferentes níveis de governo10. Ademais,

tendências históricas, notadamente a configuração de um estado desenvolvimentista, contribuíram

para o enraizamento de uma supremacia da união no desenho do sistema federativo brasileiro. Dito

de outro modo, a primazia federal na condução do Estado brasileiro é uma visão enraizada na

cultura política do país.

Embora haja um movimento de centralização da autoridade política, Arretche (2015) argumenta

que o federalismo, de fato, importa para as políticas públicas do país. Segundo ela, a ampla gama de

competências  comuns  definidas  pelo  ordenamento  constitucional  não  obriga  os  governos

subnacionais  a  executarem políticas  públicas,  sobretudo,  as  sociais.  Assim sendo,  a  adesão  de

estados e municípios a políticas capitaneadas pelo governo federal é voluntária e seu êxito está

diretamente associado à incorporação de demandas subnacionais no desenho institucional de cada

uma delas.

Em síntese,

Brazil may technically be described as a dual federation in the sense that each of
the three orders of  governments has it  own legislative and executive branches,
including  its  own  civil  service.  Nevertheless,  service  provision  is  lagerly
integrated, meaning that the vast majority of policies require co-operation between
these governments. Moreover, federally prescribed frameworks strongly affect how
the  state  and  local  governments  implement  the  policies  for  which  they  are
responsible. Although the constituent units are not simply administrators of federal

10Apesar disso, importa destacar a exceção que é o Distrito Federal, que apresenta características de um hibridismo
político-institucional, concentrando competências tributárias e administrativa municipais e estaduais e mantendo outras
formas de relacionamento com o governo federal (ver GRIN et al, 2017).
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laws, their policy agendas are significantly constrained by federal regulation and
supervision. (ARRETCHE, 2015, p. 110).

Se debruçando sobre a repartição de competências estipulada pela Constituição de 1988, a autora

coloca que  além do amplo  rol  de responsabilidades  exclusivas  do governo federal,  há  também

atribuições  legislativas  concorrentes  com as  unidades  constituintes,  cuja  ocorrência  conflituosa

confere precedência aos ditames da união (art. 21 a 24, CF/1988). Acrescenta, ademais, que apesar

do ordenamento constitucional resguardar atribuições residuais aos governos estaduais (art. 25, CF/

1988), a abrangência de atuação federal é tão expressiva que mitiga o impacto deste dispositivo. As

exceções  são a  criação de regiões  metropolitanas  e  a  garantia  da  segurança  pública,  que estão

explicitamente enumerados como responsabilidade estadual. 

Apesar de o modelo brasileiro se assemelhar à perspectiva federativa dual, o sistema funciona de

uma maneira integrada, vez que na maioria das políticas públicas o governo federal aparece como

regulador  e  supervisor  enquanto  que  a  implementação  de  programas  recai  sobre  estados  e

municípios. Segundo Arretche (2015), não se trata de um sistema “plenamente” integrado, pois a

participação das unidades constituintes nas decisões sobre políticas públicas variam através dos

distintos setores. 

Não  obstante,  o  caráter  centralizador  da  federação  brasileira  não  advém  apenas  da

preponderância  legislativa,  ele  também  decorre  do  reduzido  poder  de  veto  das  unidades

subnacionais  –  como  já  citamos  na  seção  anterior  –  e  do  comportamento  partidário  dos

representantes estaduais no congresso nacional (ARRETCHE, 2012). Quanto a estes outros dois

aspectos, Arretche (2012) identificou que as alterações constitucionais e as matérias legislativas que

tratavam de assuntos federativos foram aprovadas mesmo quando elas tinham impacto direto na

autonomia financeira ou nas responsabilidades dos governos subnacionais. Dito de outra forma, os

parlamentares do senado e da câmara votaram contrariamente aos interesses de seus estados para

atender a diretrizes partidárias.

A autora  aponta,  ainda,  que  os  estados  tiveram  sua  atuação  ainda  mais  fragilizada  com o

fortalecimento  do  contato  direto  entre  a  união  e  os  governos  locais,  que  passaram a ser  entes

governamentais autônomos. Para ela,

In fact,  the states have been increasingly marginalized in the federation.  States
have  undergone  important  fiscal  losses.  The  role  of  municipalities  in  policy
delivery has voided the states´role in many policies. Governors do not  seem to
have the influence they exert in other federations. Nevertheless, there is evidence
that when governors undertake initiatives to either cordinate or collaborate with
their own municipalities, it makes a significant difference on policy outputs. The
administrative and funding capacities of municipalities vary a lot and empirical
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studies have shown that state-level policies make a difference for the effectiveness
of  policies  in  mental-health  care;  medicine  distribution;  fiscal  adjusment;  and
metropolitan level co-operation. The decisions of mayors on whether and how to
implement policies seem to critically affected by the extent that state-level policies
reduce implementation costs. (ARRETCHE, 2015, p. 113)

A autora sugere que há uma marginalização dos estados na federação decorrente da concentração

de  responsabilidades  no  governo  central,  do  aprofundamento  do  contato  direto  entre  união  e

municípios  e  do  predomínio  das  gestões  locais  na  entrega  de  serviços  públicos.  De  maneira

paradoxal,  Arretche  coloca  que  há  evidências  de  que  os  estados  são  capazes  de  maximizar  a

efetividade das políticas públicas coordenando ou colaborando com a implementação municipal. A

perspectiva de que os governos estaduais estão atuando ativamente em alguns contextos possui duas

implicações: 1) não há que se falar em fragilização federativa quando há autonomia de atuação da

unidade constituinte (SILVA, 2015); 2) é preciso conhecer as origens da flexibilidade de atuação

estadual e se, de fato, os efeitos da regulação federal recaem sobre ele na mesma intensidade que

nos  governos  locais  –  estas  questões  serão  retomadas  de  maneira  mais  profícua  nas  seções

seguintes.

Ao tratar dos mecanismos legislativos que operam e regulam as relações intergovernamentais,

Arretche  (2015)  explica  que  o  poder  decisório  não  está  apenas  no  Congresso  Nacional  e  que

importantes decisões são tomadas no âmbito dos ministérios, por meio de decretos ou portarias. Nos

casos  em  que  os  ministérios  possuem  estruturas  institucionalizadas  que  conferem  assento  aos

governos subnacionais nos espaços decisórios do setor há claramente uma tendência à incorporação

das necessidades e demandas de estados e municípios. 

Este é o caso do Sistema Único de Saúde, no qual a Comissão Intergestores Tripartite, formada

por representantes dos gestores subnacionais e pelo ministro, tomam importantes decisões sobre as

políticas de saúde e tem caráter  vinculativo.  Arretche alerta,  no entanto,  que o maior poder  de

enforcement11 provém do ministro da saúde,  vez que o descumprimento das decisões  – sempre

tomadas por consenso – geralmente implicam na sustação de transferências federais.

Em estudo que defende o aprofundamento da cooperação no sistema político brasileiro, Franzese

(2010) levanta a importância das estruturas institucionalizadas de participação intergovernamental

da saúde, assistência social e educação, enfatizando que elas evidenciam o principal aspecto do

federalismo cooperativo que é a negociação. Embora argumentando no sentido de que não houve

centralização da autoridade política no Brasil, os achados da autora quanto a absorção dos fóruns

federativos  de  interesses  e  demandas  subnacionais  contribuem  para  ratificar  a  premissa  da

integração do sistema federativo do país. Assim, enquanto para Franzese (2010) a integração seria

11 No sentido de fazer cumprir.
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marcada por uma espécie de equilíbrio de interesses dos entes federativos nas políticas sociais, para

Arretche (2012,  2015) ela  seria  proveniente de uma conjunção entre  centralização decisória  no

governo federal e autonomia de implementação pelos governos subnacionais. 

Arretche (2015) realça também a relevância da hegemonia financeira do governo central para

induzir  estados  e  municípios  a  implementarem  políticas  nacionais.  A combinação  entre  poder

regulador  nacional  e  disponibilidade  financeira  é  a  fórmula  perfeita  para  o  sucesso  da  adesão

subnacional a políticas federais. Segundo ela,

[…]  conditional  transfers  along  with  universal  rules,  as  well  as  a  credible
commitment that resources will reach the constituent units regardless of political
allegiance,  reduce  uncertainty  and  promote  adhesion  to  federal  policies.  By
contrast,  in  the  face  of  policies  whose  design  raises  the  spirit  of  mistrust,
constituent  units  tend to  either bargain or simply  ignore calls  for co-operation
(ARRETCHE, 2015, p. 127). 

Como já posto por Agranoff (2012), a confiança é um dos mais importantes componentes para

efetivação de esforços colaborativos. Neste sentido, o comprometimento das unidades mais altas de

governo  quanto  a  regularidade  do  repasse  de  recursos,  mesmo  que  condicionados,  aos  entes

subnacionais  é  importante  elemento  para  a  construção  desse  laço  intergovernamental.  O

descumprimento  de  compromissos  gera  incerteza  e  suspeitas  entre  as  unidades  constituintes,

constituindo-se em uma barreira para a cooperação.

No caso brasileiro,  a  política educacional  é,  segundo Arretche (2015),  um exemplo em que

prevalece  a  competição  entre  estados  e  municípios.  Há,  por  exemplo,  em uma mesma cidade,

escolas  municipais  e  estaduais  com diferentes  currículos,  programas  de  transporte,  salários  de

professores, etc. Além disso, o governo federal não aparece como principal financiador, atuando

mais em uma perspectiva supletiva, principalmente no apoio a programas de alimentação escolar e

na construção de infraestrutura. 

Este cenário restringe a capacidade da união coordenar a implementação de políticas nacionais.

A obrigatoriedade de 15% do gasto dos governos subnacionais com educação e a instituição do

FUNDEB  não  são  instrumentos  capazes  “de  produzir  convergências  em  torno  das  políticas  e

programas a serem adotados, dado que seus mecanismos de indução estão restritos a patamares de

gasto” (ARRETCHE, 2012, p. 168). Ademais, a autora especula que a multiplicidade de políticas

educacionais  incidindo  em  um  mesmo  território,  por  diferentes  níveis  de  jurisdição,  pode  ser

resultado de uma maximização da competição provocada pela disputa entre estado e municípios por

matrículas. A competição, é assim, um marcador presente na experiência federativa brasileira.



110

Mesmo colocando que os estados vêm sendo relegados a uma posição marginal na federação,

Arretche  (2015)  argumenta  que  sua  existência  não  é  desprovida  de  sentido.  Para  ela,  o  papel

cooperativo  dos  governos  estaduais  junto  aos  governos  locais  ainda  não  foi  adequadamente

reconhecido.  “Some  states  are  very  active  when  it  comes  to  co-operating  with  as  well  as

coordinating their respective mucipalities´policy-making.” (ARRETCHE, 2015, p 127). Isto ocorre,

segundo ela, devido aos problemas fiscais que acometeram os estados nos últimos 20 anos, bem

como pela ambiguidade de suas atribuições em muitos setores de políticas públicas. E, como já dito,

é aprofundado pelo aumento das conexões diretas entre união e gestões locais. 

Em síntese, os amplos poderes regulatórios conferidos constitucionalmente à união, o reduzido

poder de veto dos governos subnacionais e o comportamento partidário das bancadas estaduais no

Congresso Nacional favoreceram a centralização da autoridade política, ao passo que permitiram

congregar os governos subnacionais em prol de objetivos nacionais. Devido a autonomia política

das unidades constituintes, o governo federal precisa conceber no desenho das políticas nacionais os

interesses e demandas de estados e municípios para potencializar a sua adesão. Esta dinâmica não é

uniforme nas políticas intergovernamentais e depende da trajetória da política e de seu desenho.

Para  Arretche  (2012),  trata-se  de  uma  federação  integrada,  embora  os  governos  subnacionais

possuam espaço para inovação e  experimentação,  sobretudo no momento de implementação de

políticas  nacionais.  Ademais,  cooperação  e  competição  fazem  parte  das  relações

intergovernamentais do federalismo brasileiro, inclusive em uma perspectiva vertical (ARRETCHE,

2012, 2015)

Para  construção  da  noção  de  “federalismo  integrado”,  Arretche  (2012,  2015)  utiliza  como

principal  subsídio  empírico  a  análise  dos  efeitos  do  poder  regulatório  e  financeiro  do governo

federal  sobre  as  gestões  municipais,  muito  embora  suas  proposições  comumente  sejam

generalizadas para todos os governos subnacionais. Como no trecho abaixo,

Embora  os  riscos  da  competição  entre  jurisdições  estejam  potencialmente
presentes,  eles são compensados pela concentração de autoridade regulatória no
governo  federal.  Isto  é,  por  razões  associadas  à  trajetória  do  estado
desenvolvimentista  no  Brasil,  o  Estado  federativo  brasileiro  dotou  a  União  de
autoridade normativa e capacidade de gasto que lhe permite afetar decisivamente
a  agenda  dos  governos  subnacionais,  a  despeito  da  descentralização  política,
fiscal e de competências adotadas a partir da Constituição de 1988. (ARRETCHE,
2012, p. 146) (grifo nosso).

Ora,  em sua  investigação  as  evidências  que  abarcam o  nível  estadual  enquanto  unidade  de

investigação  servem  para  subsidiar  as  postulações  do  reduzido  poder  de  veto  das  unidades

subnacionais e do funcionamento partidário das bancadas estaduais. Quando se trata da influência
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federal nas decisões estaduais, que pode ser evidenciada pelo nível de autonomia no interior do

desenho de cada política, muito pouco há de comprovação empírica que permita conceber estados e

municípios como receptores de um mesmo grau de influência do governo central12.

Há razões fundantes para se crer no contrário.  Estados e municípios assumem competências

específicas, possuem estruturas decisórias diferentes e dinâmicas políticas e eleitorais próprias que

sugerem distintos  níveis  de  domínio  do  governo  federal  sobre  sua  agenda.  Mesmo o  texto  de

Arretche  (2015)  especula  sobre  estas  distinções  quando  identifica  a  cooperação  juntos  aos

municípios  como prerrogativa  basilar  do governo estadual.  Seguir  esta  perspectiva  implica  que

investigações que visam entender a influência do poder federal sobre as gestões estaduais devem se

debruçar sobre a questão da colaboração. Só assim será possível sustentar a postulação de que, de

fato,  há  uma  preponderância  decisória  federal  sobre  a  agenda  “dos  governos  subnacionais”,

demarcando  de  maneira  mais  profícua  a  noção  de  integração  do  federalismo  brasileiro.  A

diversidade  de  políticas  estaduais  e  de  resultados,  na  verdade,  demonstram que  o  federalismo

brasileiro  não  é  um modelo  verticalizado  homogêneo.  Portanto,  não  resta  evidenciada  em que

medida o governo federal afeta as decisões estaduais. Embora este não seja o objetivo principal

desta pesquisa, sua elucidação pode despontar como importante preditor da colaboração estado-

local nas políticas de educação e saúde – interesse motivador desta tese. Um primeiro passo parece

assim entender o lugar que os governos estaduais ocupam no sistema federativo do país. Este é o

objetivo da sessão seguinte.

5.3 Reflexões sobre a posição estadual na federação brasileira

5.3.4 A visão da fragilidade estadual 

As primeiras interpretações quanto ao sistema federativo inaugurado pela Constituição de 1988

davam conta de que além de ser um dos mais descentralizados do mundo, ele também conferia

amplos poderes aos governos estaduais. Em seminal trabalho, Abrúcio (1994) analisa o contexto

político-institucional  do  sistema  político  brasileiro,  caracterizando-o  como  um  federalismo

estadualista. Analisando a estrutura federativa e o seu funcionamento nos primeiros anos da Nova

República, o autor identifica um empoderamento dos governos estaduais, causado pelos seguintes

fatores: 1) o enfraquecimento político, financeiro e administrativo do governo federal; 2) controle

do executivo estadual sobre as dinâmicas eleitorais de sua jurisdição e a consequente influência

sobre suas bancadas no Congresso Nacional; 3) o aumento das receitas dos estados provenientes da

descentralização  fiscal.  Os  governadores  tornaram-se,  neste  contexto,  verdadeiros  “barões  da

12 A exceção a esta questão é a Lei de Responsabilidade Fiscal que arregimenta os gastos tanto do nível estadual
quanto municipal. Trata-se, no entanto, de uma norma geral, que não trata especificamente da discricionariedade
dos estados em seus gastos sociais.
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federação”, atuando nas arenas decisórias nacionais por meio dos parlamentares de seus estados e

sendo o principal foco de ingovernabilidade do sistema político do país.

Esta  visão  foi  aos  poucos  sendo  modificada,  sobretudo  pelo  reposicionamento  político  do

governo federal no Congresso Nacional (CHEIBUB et al, 2009) e pela retomada da preponderância

financeira do governo central em relação aos outros entes federados, decorrente do ajuste fiscal e

das  reformas tributárias  (ABRÚCIO, 2005).  A retomada do controle  federal  sobre o legislativo

deriva da estratégia presidencial,  adotada desde FHC, de composição dos ministérios e de seus

cargos de modo a formar coalizões que aprovassem matérias de seu interesse. Cheibub et al (2009)

verificaram que o comportamento  dos  parlamentares  seguia  a  orientação partidária,  mesmo em

matérias  que  confrontavam  os  interesses  estaduais.  A formação  de  coalizões  partidárias  pelo

presidente foi decisiva e resultou no enfraquecimento dos governos estaduais nas arenas decisórias

nacionais.  A  vitalidade  financeira  do  governo  federal  derivou  do  ajuste  fiscal,  encampado

inicialmente  pelo  Plano  Real,  e  também  pela  adoção  de  reformas  tributárias  (criação  de

contribuições  sociais)  que  ampliaram  as  suas  receitas.  Segundo  Abrúcio  (2005),  o  controle

inflacionário e as altas taxas de juros provocaram um baque nas finanças estaduais, de modo que

favoreceram a reconcentração das receitas da união.

Durante um longo período os estados foram, de certa forma, marginalizados pela ciência política

brasileira,  cujas  pesquisas  canalizaram  esforços  em  compreender  as  dinâmicas  políticas  e  de

políticas  públicas  locais  ou  as  mudanças  institucionais  promovidas  pelo  governo  federal.  Dos

poucos trabalhos sobre os estados, importante contribuição está na coletânea intitulada “Governo,

Políticas Públicas e Elites Políticas nos Estados Brasileiros” organizada por Celina Souza e Paulo

Dantas Neto (2006). Na introdução do livro, os autores reivindicavam uma produção acadêmica

mais sistemática e comparativa sobre este nível de governo. Segundo eles, 

É necessária uma compreensão mais abrangente e comparativa sobre as políticas
desenvolvidas na esfera dos Estados. Muitos países federativos já têm uma longa
tradição em pesquisas nessa área, no sentido de entender por que os Estados dão
respostas diversas às questões sociais. Já temos estudos importantes sobre políticas
públicas nacionais e sobre políticas locais, mas sabemos ainda muito pouco sobre
questões cruciais na esfera estadual.  Não sabemos ainda,  por exemplo,  por que
existem diferenças  tão  marcantes  nas  políticas  formuladas  e/ou  implementadas
pelos governos estaduais. (SOUZA e DANTAS NETO, 2006, p. 18-19)

A diversidade  estadual  é  a  tônica  de  todos os  trabalhos  que  fazem parte  da obra,  que  está

organizada  em  dois  eixos:  1)  estudos  que  visam  compreender  como,  com  o  novo  regime

democrático, os estados estão sendo governados; 2) pesquisas que se debruçam sobre continuidades

ou mudanças no padrão de reprodução das elites políticas estaduais. Em análise geral dos textos,
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Souza e Dantas Neto (2006) colocam que eles partem da premissa de que os governos estaduais

atuam sob lógicas diversas. Segundo eles, este ponto de partida é primordial para que se avance na

elucidação dos fatores que afetam a performance dos estados na promoção de políticas públicas.

Singular estudo sobre a forma de relacionamento entre o governo federal e as gestões estaduais

foi desenvolvido por Borges (2007). Tentando compreender a interação destes níveis de governo no

período pós-1990 até  meados dos  anos 2000,  o  autor  sugere  que a  vitória  do PT nas  eleições

presidenciais  de 2002 juntamente com mudanças nas estruturas de provisão de serviços sociais

ocorridas ao longo da década de 1990, contribuíram para intensificar a competição vertical e reduzir

a capacidade dos governos estaduais para intermediar transferências federais. Com isso a estrutura

clientelista que demarcava o sistema político do nível estadual foi profundamente enfraquecida. Ao

mesmo  tempo,  o  PT e  outros  partidos  de  esquerda  tiveram uma melhora  substancial  em suas

performances eleitorais nas regiões que eram dominadas politicamente por lideranças tradicionais e

suas  máquinas  partidárias.  Dito  de  outra  forma,  o  interesse  político-eleitoral  é  colocado  como

determinante  para  a  “exclusão” dos  governos estaduais  dos  arranjos  institucionais  das  politicas

sociais e o aprofundamento das relações diretas entre governo federal e gestões locais.

Essa conexão direta entre governo federal e municípios, iniciada já no governo FHC (1995-

2002) também se deu em meio um momento de acentuada crise fiscal vivenciada pelos estados e

também pode ser explicada pelo perfil municipalista de parte dos cargos estratégicos que compôs o

governo de Lula a partir de 2003 – principalmente pessoas provenientes do Rio Grande do Sul e de

São Paulo.

Mais  recentemente vem ganhando destaque a  tese de que os governos estaduais  reputam-se

frágeis no contexto federativo do país. Em “Federalismo em seu labirinto: crise e necessidades de

reformas”, Rezende (2013) chama atenção para o definhamento do papel dos estados no sistema

político  brasileiro,  postulando  por  uma  improvável  modificação  desse  cenário.  Resultado  do

desenho  constitucional  de  1988,  a  fragilidade  estadual  se  revelaria  nos  seguintes  aspectos:  1)

tributário, com a redução da participação estadual nas receitas tributárias do país ; 2) orçamentário,

proveniente  da  perda  liberdade  alocativa  de  seus  recursos  (vinculações  constitucionais,

envidamento e normatização federal; 3) legislativo, com diminuição da importância das assembleias

estaduais; 4) regulatório, resultado da primazia normativa do governo federal; 5) político, derivado

da baixo poder de influência nas decisões do Congresso Nacional.

Diante destas colocações, Rezende aponta que as causas do enfraquecimento estadual residem

no esvaziamento das suas responsabilidades na promoção de políticas sociais e nos ajustes fiscais

empreendidos pelo governo central. Muito embora realce a questão da repartição de competências

nas políticas sociais, a ênfase explicativa do autor recai sobre o contexto fiscal que acomete os
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estados. Este é caracterizado pela redução da participação estadual no bolo tributário, proveniente

do aumento dos tributos federais e pela configuração do ICMS. A questão fiscal juntamente com a

rigidez  orçamentária,  causada  pela  mitigação  da  capacidade  de  investimentos,  e  com  o

esvaziamento do poder dos legislativos estaduais estariam impondo limitações à autonomia dos

estados. Segundo ele, 

A  perda  de  espaço  fiscal  repercutiu  na  política.  Como  revelam  estudos  de
profissionais  da  ciência  política,  a  atuação  dos  representantes  dos  estados  na
Câmara Federal tem se pautado mais pelo apoio das medidas que fazem parte da
agenda federal do que pela defesa dos interesses de seus estados, mesmo quando
estes são governados por partidos de oposição. De outra parte, a extensa regulação
federal de temas que fazem parte da lista de competências concorrentes não deixa
espaço para o exercício da competência residual dos estados, o que, somado ao
pouco  espaço  para  intervenção  nos  orçamentos,  esvazia  as  atividades  do
Legislativo estadual. (REZENDE, 2013, p. 33)

O labirinto em que se encontra  o federalismo brasileiro  deriva dos  efeitos  provocados pelo

cenário fiscal, que acentuaram disputas entre os estados (guerra fiscal) e aprofundaram clivagens

regionais. Uma das implicações deste cenário seria a falta de isonomia interestadual em relação às

oportunidades sociais. Dito de outro modo, os problemas fiscais implicariam falta de capacidade

dos governos estaduais de financiar serviços públicos, tendo em vista a aparente distorção entre os

orçamentos per capita. O cenário de conflito e diversidade regional impediu, segundo Rezende, a

conjunção de esforços entre os estados em busca de uma recuperação de sua posição no sistema

federativo brasileiro. 

Elencando as consequências da fragilização estadual para o país, Rezende aponta para efeitos na

competitividade da indústria nacional, na coesão federativa (projeto nacional de desenvolvimento),

na  isonomia  nas  oportunidades  dentro  do  território  nacional  e  na  adoção  de  reformas  que

modernizem a matriz econômica do país. Por fim, o autor realça que a temática do enfraquecimento

estadual não entrou na agenda de pesquisas e  nem na agenda governamental e que os indícios

apontam para a perpetuação do conflito interestadual e, a consequente, falta de resolutividade do

problema. 

Prado (2013) é outro que corrobora com a ideia de depuração estadual no sistema federativo

brasileiro.  Assumindo  a  premissa  de  que  compreender  a  função  dos  governos  estaduais  exige

examinar os arranjos institucionais que configuram as relações intergovernamentais, o autor sugere

que as  federações  devem dispor  de mecanismos  que regulem: a  cooperação entre  os  níveis  de

governos;  o  equilíbrio  vertical  e  horizontal;  e  o  equilíbrio  econômico-financeiro.  Segundo ele,

apesar  da tentativa de harmonização das relações federativas,  mesmo em modelos cooperativos
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dinâmicas  conflituosas  estão  presentes,  devido  a  natural  disputa  de  poder  entre  as  unidades

constituintes.  Neste  cenário,  a  constituição  de  entidades  coletivas  que  agreguem  interesses

horizontais  seriam  fatores  primordiais  de  empoderamento  dos  entes  subnacionais  em  disputas

contra a esfera federal.

Segundo Prado, 

[…] no  contexto  das  federações  modernas,  caracterizadas  por  forte  simetria  de
poderes,  o  estatuto  dos  governos  intermediários  na  federação  depende
essencialmente da qualidade de seu poder coletivo, ou seja, da medida em que são
capazes de gerar instituições de negociação horizontal que lhes garantam canais e
peso político nos conflitos verticais. No mesmo sentido, a força e a importância dos
governos  intermediários  nas  federações  contemporâneas  decorrem,  em  grande
medida,  de  que  eles  são,  de  fato,  os  representantes  de  todo  o  setor  público
subnacional  atuante  em  seu  território,  uma  vez  que  os  governos  locais  são
subordinados a eles. Quando os governos locais são autônomos (o que só acontece
no  Brasil),  é  evidente  a  fragilização  estrutural  do  papel  dos  Governos
Intermediários. (PRADO, 2013, p.126-127)

O poder estadual em sistemas federativos é, para o autor, contingente a sua atuação enquanto

corpo coletivo e à incidência de subordinação municipal. A ausência destes dois atributos, que seria

o caso do contexto brasileiro, implica a dificuldade dos estados em influenciar a agenda decisória

nacional e resultaria em sua fragilização. A despeito da carência de demonstração de evidência

empírica, Prado argumenta que a situação de autonomia política dos governos municipais faz com

que o seu relacionamento com os governos estaduais seja regulado pela esfera federal. Em suas

palavras,

Em todas as áreas nas quais há atuação concorrente dos dois níveis de governo –
educação, saúde, assistência social etc. – estabelece-se um tipo de ‘esquizofrenia’
na  qual  o  governo  local  atua  com base  em políticas  próprias,  ou  guiado  pelo
governo federal, quase sempre desconectado das práticas paralelas encaminhadas
pelo governo estadual.  (PRADO, 2013, p. 143)

Apesar  da  preponderância  federal  na  regulação  das  relações  intergovernamentais,  o  autor

sustenta que o enfraquecimento dos estados se deve a fatores histórico-estruturais, demarcados pela

ausência de instituições que favoreçam a coesão estadual e pela autonomia que os governos locais

já dispunham, “de fato”13,  ao longo da história federativa brasileira. Prado levanta ainda alguns

elementos relacionados a autonomia municipal que merecem ser abordados.  A primeira é que a

ausência  de  hierarquia  entre  estados  e  municípios  aponta  a  cooperação  vertical  no  contexto
13 O autor sugere que a autonomia municipal já existia desde a primeira constituição republicana, em 1891. Não

mostra  evidências  e  nem  cita  outros  estudos  que  corroborem  com  esta  formulação.  Importa  apontar  que
discordamos diametralmente deste postulado. 
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subnacional como um desafio a ser superado. Mais uma vez sem base empírica, o autor afirma que

“Inexiste, na federação brasileira, a dimensão estadual do controle dessas políticas [municipais].”

(PRADO, 2013, p.182). A segunda é que as relações diretas que são estabelecidas entre governo

federal e governo local,  inclusive no âmbito da distribuição de emendas parlamentares,  acabam

privilegiando localidades – muitas vezes redutos eleitorais –, em detrimento de interesses estaduais.

O processo de descentralização das políticas sociais teria sido o ápice do estabelecimento desta

ponte  federal-local,  pois  prescindiu  de  qualquer  função coordenativa  dos  estados  e  enfatizou a

municipalização.

Acompanhando  Rezende  (2013),  Prado  realça  que  o  contexto  de  guerra  fiscal,  dificulta  a

possibilidade de atuação coletiva do nível estadual, aprofundando sua fragilização. Há, no entanto,

discordância entre os autores. Enquanto para Rezende a origem da debilidade estadual provém da

Constituição  de  1988,  para  Prado  (2013)  esta  fragilidade  é  congênita,  pois  acompanha  toda  a

história do federalismo no Brasil. 

Em síntese, na visão de Prado (2013) as dificuldades de atuação coletiva dos governos estaduais,

provocadas pela ausência de mecanismos institucionais de negociação horizontal, e a autonomia de

que dispõe os governos municipais interagem de maneira a  fragilizar a  posição dos estados no

sistema federativo brasileiro. Haveria, assim, uma “federação inconclusa”, cuja atuação estadual na

estrutura decisória do sistema político do país nunca fora relevante.

Em pesquisa encomendada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Arretche e

Schlegel (2014) abordam o papel dos governos estaduais na federação a partir do exame de duas

dimensões: 1) autoridade constitucional de que dispõem, distinguindo-a em  self-rules e  shared-

rules;e 2) avaliação dos brasileiros sobre a relevância dos distintos níveis de governo na federação.

Os autores iniciam o texto tecendo críticas metodológicas ao já citado trabalho de Rezende (2013).

Segundo eles,  o autor  não levou em consideração as instituições  federativas para concluir  pela

posição de fragilidade estadual. 

Arretche e Schlegel (2014) argumentam que olhar a posição relativa dos estados na federação

implica a análise de dimensões como: direitos políticos dos níveis de governo nas arenas decisórias

nacionais, a repartição de competências, a autoridade para arrecadar impostos e decidir sobre as

despesas,  participação nas receitas e nos gastos agregados,  a autoridade sobre os municípios,  o

poder de comando sobre as assembleias e sobre as bancadas estaduais no Congresso Nacional e as

relações com a Suprema Corte. Estes aspectos são independentes e podem operar até mesmo em

sentidos opostos. Neste sentido, evidências extraídas de uma dimensão não servem para explicar a

outra. Usar, por exemplo, a participação estadual no bolo tributário e no gasto consolidado não pode

ser usado como  proxy de autonomia política. É possível, alertam os autores, que gastos elevados
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estejam associados a restrita autonomia decisória,  vez que pode ser efeito de alguma regulação

federal, como comumente acontece no contexto brasileiro. 

Para confirmar ou refutar a postulação de debilidade estadual na federação, Arretche e Schlegel

(2014) propõem analisar a autoridade política a partir do exame do desenho constitucional e da

comparação com outros países e dentro do próprio país, em outros contextos constitucionais (1946 e

1964). O estudo comparado é realizado por meio da utilização do Regional Authority Index (RAI)

proposto por Hooghe et al (2010). Admitindo que examinar regras constitucionais pode mascarar o

real  funcionamento  das  relações  intergovernamentais,  os  autores  entendem  ser  uma  estratégia

menos problemática do que utilizar uma metodologia de avaliação de analistas – como o fizeram

Ladner et al (2016) em sua análise sobre a autonomia local.

Os  resultados  da  aplicação  do  RAI  para  o  Brasil  indicam um modelo  federativo  similar  à

federações cooperativas como Alemanha, Áustria e Austrália, que têm como principal característica

governos regionais com limitada autonomia para promover políticas próprias (self rule).  Apesar

disso, enquanto estas mesmas federações possuem relevantes poderes decisórios na definição das

políticas nacionais, os estados no Brasil detêm restrita influencia sobre as escolhas tomadas nas

arenas nacionais (shared rule). O motivo desta situação é a ausência de instrumentos institucionais

que concedam poder de veto aos governos estaduais no Congresso Nacional. Como já colocado

anteriormente, o executivo estadual não tem interferência sobre o processo legislativo federal, não

participam de fóruns federativos com o governo central e as emendas constitucionais não exigem

ratificação dos estados. Por outro lado, em comparação a países da América Latina e da Ásia com

nível  de  desenvolvimento  similar,  os  governos  estaduais  brasileiros  possuem  amplos  poderes

federativos. 

A análise  da autoridade constitucional  dos  estados realizada por Arretche e  Schlegel  (2014)

conclui também que os estados são fracos no contexto federativo nacional. Segundo eles, 

[…]  esta  fragilidade  é  derivada  dos  limitados  recursos  com  que  contam  os
governadores para afetar as decisões tomadas no plano federal em matérias  que
afetam suas próprias receitas.  Matérias submetidas ao Congresso para reduzir a
receita  dos  estados  não  têm encontrado dificuldades  para  aprovação porque  os
governadores  têm  limitadas  oportunidades  institucionais  para  vetá-las
(ARRETCHE E SCHLEGEL, 2014, p. 24).

Sendo  assim,  mesmo  com  a  consideração  das  instituições  federativas,  que  incorporam  a

dimensão da autoridade política,  os  autores chegam a mesma conclusão que Rezende (2013) e

Prado (2013).  No entanto,  diferentemente  do primeiro,  o  exame da trajetória  histórica afasta  a

postulação  de  que  esta  debilidade  estadual  é  proveniente  do  arranjo  federativo  de  1988.  Seus
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achados apontam que não se pode afirmar que esta é uma situação recente. Os autores sublinham

que 

Os  direitos  dos  estados  para  decidir  sobre  suas  próprias  políticas,  eleger  seus
próprios representantes e participar das decisões nas arenas centrais permanecem
inalterados desde 1988. Quando comparados aos direitos que gozavam no final do
regime  militar,  estes  direitos  foram  substancialmente  ampliados.  Quando
comparados  ao  regime  democrático  de  1946,  estes  direitos  foram  recuperados
(ARRETCHE E SCHLEGEL, 2014, p. 18).

Este  achado  refuta  a  proposição  de  Rezende  (2013)  que  identifica  a  configuração  fiscal

delineada  pela  Constituição  de  1988  como  responsável  pela  fraca  posição  estadual  no  arranjo

federativo brasileiro. 

A outra dimensão de análise dos autores se ancora em estudo realizado pelo Centro de Estudos

da Metrópole que realizou uma pesquisa para capturar a opinião dos cidadãos sobre o poder que

deveria ser conferido a cada nível de governo. No geral, os achados apontam para uma satisfação

quanto a formatação federativa atual, sendo a maioria dos entrevistados contrários ao aumento do

poder dos governos estaduais. 

No balanço, os resultados revelam uma fotografia clara da federação. O governo
central  é  visto  como  detentor  de  maior  autoridade  por  parte  de  nossos
entrevistados,  dada  a  percepção  sobre  a  grande  relevância  de  suas  decisões.
Turbinados pelas regras constitucionais de 1988, que elevaram proporcionalmente
suas receitas disponíveis e seu status na federação, os municípios aparecem em
segundo lugar na percepção dos entrevistados como o nível de governo em que
decisões mais importantes são tomadas. Os governadores, por sua vez, longe de
ocuparem o lugar de "barões da federação" que já lhes foi atribuído, são vistos
como a autoridade menos importante, quando considerada sua importância relativa
quanto  às  decisões  que  tomam.  Mais  que  isto,  não  parece  haver  grande
descontentamento  com  esta  distribuição  de  autoridade  na  percepção  de  nossos
entrevistados.  (ARRETCHE E SCHLEGEL, 2014, p. 23),

Apesar  dos  resultados,  os  autores  alertam  para  o  fato  de  que  as  respostas  podem  estar

contaminadas pela ampliação da oferta de serviços públicos por parte dos governos municipais, que

vem ocorrendo desde 1988. Destarte as divergências analíticas entre Rezende (2013), Prado (2013)

e Arretche e Schlegel  (2014),  as suas conclusões  convergem para uma interpretação de que os

estados são frágeis do ponto de vista federativo.

A estratégia metodológica de olhar meramente para o desenho constitucional não é capaz de

captar  o  poder  decisório  das  unidades  constituintes,  pois  o  arranjo  institucional  das  políticas

públicas,  que  define  competências  federativas  e  dinâmica  de  interação  intergovernamental,  é

estipulado  pela  legislação  infraconstitucional.  Além  disso,  ela  passa  por  cima  das  profundas
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heterogeneidades estaduais no resultado e na forma de implementação das políticas públicas. A

seção seguinte se debruça sobre estes aspectos, com vistas a fornecer uma visão alternativa sobre a

posição dos governos estaduais na federação brasileira.

5.3.5 Uma interpretação alternativa: os estados importam!

Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente, tanto de gestores quanto de estudiosos,

relativo ao papel do governo estadual na produção de políticas públicas. A atenção dos gestores se

expressa, por exemplo, pela criação da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais do IBGE, que

fora  pela  primeira  vez  a  campo em 201214 e  que  fora  encomendada  pelo  então  Ministério  do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Do ponto de vista acadêmico, além do já citado

livro de Souza e Dantas Neto (2006), pesquisas que abordam a atuação estadual nas políticas sociais

vem  ganhando  notoriedade  (VIANNA et  al,  2008;  GONÇALVES,  2009;  LIMA et  al,  2012b;

SEGATTO, 2015; SILVA, 2015; MENNICUCI e MARQUES, 2016)

Em estudo que se debruça sobre o lugar dos estados na política de habitação, Gonçalves (2009)

traz uma análise das relações entre as políticas nacionais e as atribuições estaduais no setor e realiza

uma comparação das distintas trajetórias das unidades federativas. Tal qual a educação, saúde e

assistência social, a política de habitação também foi estipulada pelo ordenamento constitucional

como de responsabilidade comum dos três níveis de governo. No desenho institucional da política,

delineado pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (lei 11.124/2005), os governos

estaduais assumem tanto o papel de executores diretos da política habitacional como também de

indutores de ações a serem empreendidas pelas gestões locais. Segundo Gonçalves, este desenho

poderia  gerar  cooperação,  competição,  vazio  ou sobreposição nas  relações  intergovernamentais,

contribuindo  também para  uma atuação heterogênea  dos  entes  federados  na  implementação  da

política. 

Investigando  a  situação  estrutural,  a  diversidade  de  desenhos  institucionais,  as  estruturas

intergovernamentais existentes e os legados das políticas prévias, a autora ratifica sua hipótese de

diversidade  estadual  na  política  habitacional.  Em termos  conclusivos,  Gonçalves  coloca  que  a

indução  federal  foi  importante  para  o  desenvolvimento  da  política  habitacional  ao  longo  do

território nacional, no entanto, ela, por si só, não explica o comportamento dos estados. Dito de

outro modo, a coordenação federativa não foi suficiente para fazer com que os estados atuassem de

14 A pesquisa levanta informações sobre recursos humanos, financeiros e materiais, instrumentos legais e mecanismos 
institucionais adotados pelas gestões estaduais. Para mais detalhes sobre a pesquisa consultar: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/protecao-social/16770-pesquisa-de-informacoes-basicas-estaduais.html?
edicao=22801&t=o-que-e 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/protecao-social/16770-pesquisa-de-informacoes-basicas-estaduais.html?edicao=22801&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/protecao-social/16770-pesquisa-de-informacoes-basicas-estaduais.html?edicao=22801&t=o-que-e
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maneira mais homogênea. Seu estudo demonstra, portanto, que “O lugar dos estados na promoção

da política habitacional pode ser diferentes lugares” (GONÇALVES, 2009, p.123).

Outro  exemplo  de  heterogeneidade  estadual  na  produção  de  políticas  públicas  está  na

Assistência Social. Em estudo sobre a capacidade institucional dos estados na implementação desta

política, analisei o impacto do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na atuação deste nível

de  governo  (SILVA,  2015b).  Argumentando  que  o  desenho  institucional  do  SUAS  conferiu

considerável autonomia aos governos estaduais, realizei uma análise comparada dos 26 estados da

federação em 3 dimensões: financeira, administrativa e política. Os resultados demonstraram uma

considerável  diversidade  na  capacidade  dos  estados  de  implementarem  as  políticas

socioassistenciais previstas pelo SUAS, indicando que o desenho da assistência social não foi capaz

de fortalecer institucionalmente os governos estaduais. 

No  desenho  das  duas  políticas,  portanto,  a  autonomia  decisória  disposta  por  seu  desenho

institucional é o principal preditor da diversidade de atuação dos governos estaduais. Como já dito,

este  cenário  sugere  um reduzido poder  do  governo federal  de  induzir  os  governos estaduais  a

adotarem “padrões mínimos nacionais”. A variedade de comportamentos do ente estadual está em

consonância com o ideal de autonomia federativa, portanto não pode ser usada como evidência de

uma fragilização deste nível de governo (SILVA, 2015a).

Essa diversidade de atuação estadual também é identificada nas políticas de educação e saúde –

alvo desta pesquisa. Na política educacional, a tese de Segatto (2015) faz uma análise dos modelos

de cooperação intergovernamental  que preponderam nas relações entre estados e  municípios.  A

partir de informações coletadas nas secretarias estaduais de educação dos 26 estados do país, a

autora constrói cinco categorias de relações estado-local na educação: 1) coordenação estadual; 2)

programas conjuntos; 3) resolução de conflitos; 4) ações conjuntas; e 5) políticas independentes. 

Esta classificação pode compor, segundo a autora, um continuum que vai de mais cooperação

(coordenação estadual)  até  menos ou nenhuma cooperação (políticas  independentes).  Após este

levantamento, a autora relaciona as distintas categorias em que cada estado se enquadrou com a

média de desempenho dos alunos no ensino fundamental – variável considerada como  proxy de

resultado educacional. Muito embora Segatto tenha realizado esta associação com vistas a escolher

seus casos para análise em profundidade, seu produto demonstrou elevada disparidade interestadual

tanto no que diz respeito aos resultados quanto aos distintos instrumentos utilizados pelos governos

estaduais no seu relacionamento com as gestões locais.

Segundo  a  autora,  “No  âmbito  das  relações  entre  os  governos  subnacionais  na  Brasil,  a

duplicidade de redes  de ensino ainda influencia  a  trajetória  da  Educação.  As relações  entre  os

estados e os municípios ainda é muito variada no território brasileiro, isto é, não há um modelo
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único  de  relacionamento  entre  eles.”  (SEGATTO,  2015,  p.162).  Os  principais  fatores  desta

diversidade cooperativa estadual estaria no fraco papel coordenativo federal, evidenciado 1) pela

ausência de instrumento de articulação e negociação do Sistema Nacional de Educação; 2) pela falta

de  regulamentação do regime de colaboração;  3)  pela  insuficiência  dos  programas federais  em

estabelecer  padrões  mínimos  para  implementação  estadual  e  municipal;  e  4)  pela  falta  de

regulamentação nacional de programas de relevância para efetividade da política educacional, como

a formação de professores e o currículo nacional comum. 

Apesar disso, realça a autora, é perceptível uma tendência ao aprofundamento da cooperação

vertical no contexto subnacional da politica de educação, cuja origem reside na maior interação

entre gestores dentro dos seus fóruns próprios, como o CONSED e UNDIME, e pela criação da

Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino (SASE) no âmbito do MEC. Estes espaços teriam

produzido maior diálogo e troca de experiência entre os atores governamentais, permitindo que o

tema da cooperação estado-local adentrasse as suas agendas. 

Ademais,  Segatto (2015) aponta que mesmo no caso do Ceará,  único  que  se enquadrou na

categoria “coordenação estadual”, verificou-se que a iniciativa cooperativa partiu da liderança dos

governos estaduais, numa perspectiva “top-down”. Em suma, 

Os quatro casos analisados de maneira comparada mostram que a trajetória anterior
de  municipalização,  a  atuação  de  gestores  que  haviam  atuado  nas  Secretarias
Municipais  de  Educação  e  das  seccionais  da  UNDIME  nesses  Estados
influenciaram a  entrada  da  cooperação  na  agenda  das  Secretarias  Estaduais  de
Educação. (SEGATTO, 2015, p. 164).

A saúde, por sua vez, é uma área em que os estudos sobre a atuação dos entes federativos na

implementação  do  SUS  estão  mais  consolidados.  Logo  que  encerrado  o  processo  de

municipalização, o tema da regionalização parece ter adentrado à agenda de pesquisas, vez que era

visto como um dos principais gargalos da efetividade do sistema (VIANA et al, 2008). No desenho

institucional do SUS, além da ênfase cooperativa que os estados deveriam assumir em relação a

atenção  básica  prestada  pelos  municípios,  os  governos  estaduais  também assumem o papel  de

liderar o processo de regionalização. A complexidade do desenho da política desponta não só na

existência de estruturas decisórias intergovernamentais, como também na utilização de instrumentos

de gestão que tentam homogeneizar nacionalmente o comportamento dos governos subnacionais.

Isto acontece, no caso da saúde, não só para com os governos municipais, mas também para os

estaduais. Os instrumentos de regionalização são, neste caso,  a tentativa do governo central  em

garantir a implementação de padrões mínimos nacionais por parte dos estados.
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Apesar  disso,  mesmo com tamanha arregimentação normativa,  a  heterogeneidade  ainda  é  a

marca  quando  se  analisa  comparativamente  os  estados  no  SUS.  Em  estudo  comparativo  da

regionalização nos 26 estados brasileiro, Lima et al (2012b) assumem este processo como sendo

condicionado por características específicas da esfera estadual. Analisando o período de 2007 a

2010,  os  autores  categorizaram três  conjuntos  de  condicionantes  da  regionalização:  contextual,

direcionalidade  e  características  da  regionalização.  Este  último  recorte  traz  as  categorias  de

institucionalidade e governança, que visam apresentar uma visão do nível de heterogeneidade da

regionalização  entre  os  estados.  No  caso  da  institucionalidade  da  regionalização,  os  autores

identificaram três padrões predominantes: avançada, intermediária e incipiente. No que diz respeito

a governança da regionalização, os estados apresentaram características: coordenada/cooperativa;

cooperativa;  coordenada/conflitiva;  conflitiva  ou  indefinida.  A  figura  abaixo  traz  o  retrato

comparativo das características da regionalização em cada estado. 

Figura 6 – Ideologias e objetos predominantes no processo de regionalização de saúde dos estados –
Brasil, 2007-2010.
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Fonte: Lima et al (2012b). 

Menicucci e Marques (2016) também analisam o processo de regionalização a partir do enfoque da

cooperação  intergovernamental.  Buscando  identificar  fatores  explicativos  para  as  diferenças  entre

estados e regiões de saúde, os autores realizam um estudo em profundidade de uma amostra de estados

com vistas confirmar ou refutar duas hipóteses: 1) a regionalização depende da liderança coordenativa

estadual;  e  2)  fatores  estruturais  dos  municípios  influenciam  a  constituição  de  pactos  e  redes

regionalizadas de serviços de saúde. 

Para isso, eles criaram um índice de regionalização composto por três dimensões: regionalização na

atenção básica, na média complexidade e na alta complexidade.15 O grau de regionalização, portanto, foi

posto como proxy de cooperação intergovernamental, constituindo-se enquanto variável dependente do

estudo. O indicador foi calculado para os estados do  PA, MA, RN, BA, SP, MG e RS. Dentre eles

apenas SP e RS apresentaram índice médio, enquanto que todos outros apresentaram baixo nível de

regionalização. Ao olhar para regionalização por nível de atenção, a básica foi a que apresentou

menor heterogeneidade entre os estados investigados.

Após a análise quantitativa, Menicucci e Marques (2016) se debruçaram sobre possíveis fatores

explicativos para as diferenças interestaduais na regionalização. A partir de entrevistas com gestores

estaduais e municipais e a observação direta de reuniões dos órgãos colegiados intergestores, os

autores coletaram informações sobre 1) a condução do processo de regionalização; 2) a construção

de  pactos;  3)  dificuldades  para  cooperação;  4)  funcionamento  dos  fóruns  regionais;  5)

estabelecimento de relações de confiança; 6) percepção sobre identidades locais e regionais; e 7)

disputas políticas.

Os resultados atestam as hipóteses de que fatores estruturais e políticos do estado produzem

impacto no processo de regionalização. Apesar das questões estruturais não estarem sob domínio

direto  dos  gestores  estaduais,  variáveis  relacionadas  a  escolhas  e  estratégias  dos  governos  são

essenciais  para  efetivação  da  regionalização.  Segundo  os  autores,  a  não  implementação  dos

instrumentos de regionalização e a falta de mecanismos regulatórios dificultam o diálogo, levando

ao predomínio de relações competitivas. “Isso indica que os estados não assumem a contento as

suas obrigações enquanto indutores e/ou coordenadores do processo, com consequências negativas

15 Os dados que compõem cada dimensão são provenientes da oferta de serviços em cada nível de atenção dentro da
região de saúde. Assim, foram utilizados indicadores de cobertura. A unidade de análise para o indicador foi a região,
sendo que para verificação do grau de regionalização do estado calculou-se o valor médio obtido pelas suas regiões de
saúde.
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para a cooperação entre os municípios, em que pese o desenho institucional ter potencialidade para

promover a ação coletiva.” (MENICUCCI e MARQUES, 2016, p. 856). 

Ademais, os aspectos estruturais são essenciais para o alcance da regionalização, notadamente as

variáveis financeiras, mais até do que a liderança estadual. Dito de outro modo, o interesse político

e a capacidade de gestão não são suficientes para o êxito da regionalização. Assim, quanto maior o

gasto,  maior  a  regionalização.  Isto  se  explica  pelo  afloramento  competitivo  por  recursos  em

cenários  de  escassez.  Os  autores  realçam ainda  o  limitado  poder  da  união  para  influenciar  os

governos  estaduais  de  modo a produzir  resultados  nacionais  uniformes.  Este  cenário  deriva  da

natureza  federativa  do  sistema  político  brasileiro  –  o  que  refuta  o  argumento  de  fragilização

estadual. 

À guisa de conclusão, os autores postulam que,

A cooperação  tende  a  favorecer,  senão  todos,  mas  pelo  menos  a  maioria  dos
municípios integrantes de uma região, e também o estado – enquanto responsável
pelo  sistema  de  saúde  estadual  –,  pois  permite  a  otimização  de  recursos,  a
utilização  solidária  dos  recursos  dispersos  entre  municípios  e  a  garantia  de
rentabilidade  para  os  municípios  com capacidade  de  atendimento.  Mas  a  ação
cooperativa não ocorre de forma espontânea e depende da construção de arranjos
institucionais adequados,  de coordenação e,  em alguma medida,  da coerção,  de
uma terceira parte – essa não prevista no arranjo institucional do SUS. Mas, na
ausência de condições objetivas para a cooperação, esforços de coordenação são
insuficientes. (MENICUCCI E MARQUES, 2016, p. 859). 

Esta diversidade é identificada também de maneira  mais geral na promoção de reformas no

aparelho governamental pelos estados. Tal heterogeneidade é realçada por Abrucio e Gaetani (2008)

em trabalho que reflete sobre a gestão pública estadual. Para os autores, alguns governos estaduais

apresentaram um ativismo e capacidade de inovação, que ratificam a premissa de que o federalismo

brasileiro  é  um  campo  fértil  para  a  experimentação.  Por  outro  lado,  há  profunda  disparidade

interestadual no que se refere à capacidade reformista. 

Os autores destacam ainda que os estados, apesar das inúmeras dificuldades fiscais e de

entendimento  do  seu  papel  na  promoção  de  políticas  públicas,  têm  passado  por  processos  de

aprendizados, que derivam principalmente de sua experiência própria e da difusão de experiências

bem-sucedidas em outros estados. Neste último caso, ganha relevância instituições de articulação

interestadual, como é o caso do Conselho de Secretários Estaduais de Administração (CONSAD) e

os outros existentes nos diversos setores de políticas públicas (CONSED, CONASS, etc). Abrucio e

Gaetani argumentam, ainda, que as atribuições estaduais no contexto federativo ainda são fluídas,

levando a uma dificuldade de articulação com união e municípios nas mais diversas áreas. Segundo

eles,
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As formas  de relacionamento  dos estados com os  municípios  ainda  não  foram
adaptadas ao novo cenário descentralizador. Por muitas vezes, a solução é utilizar o
velho  modus  operandi  da  cooptação  política  de  prefeitos  e  líderes  locais,  com
resultados ruins para a prestação dos serviços públicos. Interações com modelos
consorciados de governos locais também não têm avançado significativamente. Na
verdade,  falta  aos  governos  estaduais  descobrir  de  que  maneira  devem  atuar
cooperativamente e em prol da coordenação das diversas partes de seu território
(ABRUCIO e GAETANI, 2008, p.28)

Os estudos sobre a atuação dos governos estaduais nas políticas sociais apontam para uma

heterogeneidade de atuação deste nível de governo. Muito embora hajam marcantes diferenças nos

desenhos  institucionais  das  políticas  de  assistência  social,  educação,  habitação  e  saúde,  em

nenhuma delas a influência federal é capaz de produzir um comportamento uniforme dos governos

estaduais – o que torna difícil a argumentação da integração federativa proposta por Arretche (2012,

2015).  Dito  de  outro  modo,  em  todas  estas  políticas  a  autonomia  dos  governos  estaduais  é

fenômeno presente. 

Além disso,  este  conjunto  de  trabalhos  permite  demonstrar  que  não há  um federalismo

estático e homogêneo do ponto de vista estadual. Eles apontam não só que os estados atuam e

respondem de  maneiras  diversas  a  mandamentos  federais,  mas  também que  eles  mudam seus

comportamentos numa perspectiva de aprendizado. Nesta linha, por mais que o levantamento das

demandas legislativas tenha demonstrado a incidência de normatizações que afetariam as agendas

decisórias subnacionais (ARRETCHE, 2012), estas informações obscurecem a participação estadual

dentro do federalismo executivo que também opera no Brasil.  Ou seja,  os estados,  no caminho

contrário ao argumento de Prado (2013), passaram a se utilizar dos instrumentos de articulação

horizontal  para  negociar  com o governo federal  e  para  fazer  valer  seus  interesses  e  demandas

(FRANZESE, 2010). A inexistência de alterações nas atribuições estaduais na Lei de Diretrizes e

Bases da Educação (LDB)16 e  na própria Lei Orgânica da Saúde são prova disso. As principais

mudanças ocorrem apenas em normativos ministeriais, principalmente da saúde, em que estados

dispõem de relevante poder de veto na Comissão Intergestores Tripartite. 

Trazendo de volta os argumentos de Arretche (2012, 2015) poder-se-ia argumentar que esta

liberdade decisória dos estados estaria relacionada ao momento de implementação. No entanto, sua

proposta de integração do sistema federativo brasileiro está fundada em evidências extraídas da

operacionalização das políticas sociais. Dito de outro modo, é a partir do que chamou de engenharia

operacional da política que se definem a repartição de competências e os mecanismos de interação

16 A exceção está na inclusão na LDB da atribuição de provisão do transporte escolar, que foi inserida tanto para
estados quanto para municípios. 
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intergovernamental. Portanto, a tese da integração é baseada em estudos de implementação e não de

evidências provenientes do processo de formulação das políticas na arena legislativa nacional.

Esta premissa torna-se ainda mais evidente quando a própria autora admite que os ministérios

possuem importante poder regulatório,  fazendo com que importantes decisões sobre as políticas

sociais sejam tomadas no interior do poder executivo. Sendo assim, a formatação das estruturas

decisórias setoriais, que garanta, ou não, a participação deliberativa dos governos subnacionais, é

importante preditor da maior ou menor incidência integrativa das esferas federativas. 

A  dupla  função  que  os  estados  assumem,  coordenadora  e  executiva,  e  a  incidência  de

sobreposição de funções com os governos municipais não são fatores de fragilização, na verdade

maximizam a autonomia dos governos estaduais na adoção de políticas próprias. Ou seja, se há

incertezas elas aumentam a discricionariedade decisória do governo estadual, e não o contrário. Esta

é a principal evidencia para que se postule  que os estados importam para o sistema federativo

brasileiro. 

Ademais, é preciso assumir que a atuação estadual no federalismo brasileiro vem se modificando

com o tempo. Sua relevância torna-se mais evidente à medida que os processos de descentralização

induzidos pelo governo federal começaram a apresentar sinais de esgotamento. Focados na lógica

de expansão de serviços públicos por meio da municipalização, o papel coordenativo e indutor do

governo  central  não  foi  capaz  de  produzir  padrões  mínimos  nacionais  no  comportamento  dos

governos estaduais.  Dito de outro modo,  encerrado o processo de universalização dos  serviços

sociais no Brasil (educação fundamental, saúde básica e proteção social básica) a preocupação passa

a recair sobre sua qualidade, o que parece estar trazendo os estados de volta para o centro da agenda

pública e acadêmica. 

O resgate dos estudos sobre os estados nas politicas sociais demonstraram também a existência

de espaços de coesão horizontal,  que se originaram ou por força normativa (saúde e assistência

social)  ou  mesmo  por  iniciativa  dos  próprios  governos  subnacionais  (educação)  (SANO  e

ABRUCIO, 2013). Isto afasta o argumento de Prado (2013) de que a debilidade congênita dos

estados  no  sistema  federativo  brasileiro  deriva  da  ausência  destes  fóruns  e  da  consequente

inexistência  de  empoderamento  coletivo  frente  ao  poder  federal.  Estes  espaços,  ademais,  não

servem apenas como forma de fortalecimento dos governos subnacionais, mas também como locais

para troca de experiências e disseminação de ideias entre os atores governamentais. Apesar disso,

sua institucionalização nas estruturas decisórias nacionais aparece como fator distintivo entre as

políticas de educação e saúde, podendo ser um importante determinante do nível de cooperação

intergovernamental,  inclusive  no  contexto  subnacional  –  aspecto  que  será  analisado  em nossa

investigação empírica. 
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Em síntese, o contexto federativo brasileiro é delineado pela conjunção de três entes federados,

que  assumem  responsabilidades  compartilhadas  para  a  produção  de  políticas  sociais.  Esta

sobreposição  traz  à  tona  o  tema  da  cooperação  intergovernamental,  como  colocado  por  Watts

(2006a) e Agranoff (2007). O relacionamento entre os entes federados, configurado pelo desenho de

cada politica específica e pela sua trajetória institucional, se desenvolve a partir da utilização de

instrumentos  de  coordenação  federativa,  conferindo  o  contexto  de  atuação  dos  governos

subnacionais. 

Com forte poder regulador e financeiro do governo central,  estes instrumentos institucionais

foram historicamente sendo utilizados com vistas a induzir a adesão de estados e municípios na

implementação  de  políticas  nacionais  (ARRETCHE,  1999).  A ideia  era  universalizar  algumas

políticas sociais, como educação saúde e assistência social, de modo a construir padrões mínimos

nacionais de provisão de serviços públicos. O sucesso da descentralização destas políticas suporta a

interpretação de que o federalismo brasileiro tem se tornado cada vez mais integrado, muito embora

ainda garanta autonomia de implementação por parte  dos governos subnacionais (ARRETCHE,

2012, 2015). Este postulado, por outro lado, presume que o desenho das políticas sociais no Brasil é

capaz de produzir efeitos de maneira similar nos dois níveis de governo.

No  entanto,  inúmeras  são  as  pesquisas  que  demonstram  uma  profunda  heterogeneidade  de

comportamento  estadual  na  promoção  de  políticas  sociais,  relativizando  a  ideia  de  integração

federativa  e  sugerindo  que:  1)  o  desenho  nacional  das  politicas  sociais  garantem considerável

autonomia decisória aos governos estaduais; e, por conseguinte, 2) não se sustenta o postulado de

que os estados reputam-se frágeis no contexto federativo brasileiro. 

Os estudos mostram, no entanto, uma interação direta entre governo federal e gestões locais, que

haveria  provocado  um  distanciamento  das  gestões  estaduais.  Nosso  argumento  é  de  que  a

cooperação estado-local é determinada mais por características do contexto estadual do que pelo

“peso” institucional do governo federal. Trata-se de uma proposição afeita ao ideal federativo do

sistema político brasileiro, vez que ratifica a autonomia política subnacional, e que esta pesquisa

também contribuirá para evidenciar.
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Capítulo 6 – Os governos estaduais no desenho das políticas de educação e saúde no Brasil

Este capítulo se debruça sobre o papel dos estados no desenho institucional das políticas de

educação e saúde, partindo da premissa de que a análise do desenho constitucional não é capaz de

revelar as competências intra-setoriais e os mecanismos institucionais que demarcam as relações

intergovernamentais do sistema federativo brasileiro. O argumento central é de que a dupla função,

executiva e coordenativa, conferida aos governos estaduais e a sobreposição de atribuições com as

gestões locais colocam a cooperação vertical como principal competência deste nível de governo

nas duas políticas aqui estudadas. Neste sentido, o exame do arranjo institucional da educação e da

saúde permitirá identificarmos o papel que os estados assumem em cada uma destas políticas e o

lugar que a cooperação com as gestões locais ocupa para a efetividade destes desenhos.

6.1 Os estados no desenho institucional da educação

Desde as reformas educacionais iniciadas na Primeira República, a educação básica brasileira se

organizava  a  partir  do  predomínio  dos  governos  estaduais  na  oferta  do  ensino.  Houve  um

crescimento da participação dos municípios durante o regime militar, mas ainda era minoritária a

participação local na provisão educacional.  Em geral,  foi nos estados mais pobres que se viu um

maior  aumento  das  redes  municipais  de  ensino  em  relação  às  redes  estaduais,  o  que  teria

aprofundado  as  desigualdades.  Neste  sentido,  foi  interessante  que  na  Constituinte  se  tivesse

colocado o tema da descentralização mais municipalista, como em outras políticas públicas, mas

reforçando  a  necessidade  dos  outros  níveis  de  governo  atuarem  para  evitar  o  aumento  das

iniquidades  territoriais,  tanto  a  União  como  os  estados,  em  torno  do  conceito  de  regime  de

colaboração (ABRUCIO, 2010). 

A educação foi um dos setores de atuação governamental postos pela Constituição Federal como

de  responsabilidade  compartilhada  (art.  23,  V,  CF/1988).  O  texto  estipula  ainda  que  os  entes

federados devem organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino (art. 211, CF/1988).

A colaboração intergovernamental é assim princípio que deve nortear as políticas educacionais no

país. A regulamentação de suas diretrizes e bases nacionais foi demarcada como de competência

legislativa  privativa  da  união  (art.  22,  XXIV,  CF/1988).  E  esta  legislação  federal  surgiu  em

dezembro de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei

9394/1996).  A  LDB  define  o  conceito  de  educação  como  sendo  “processos  formativos

desenvolvidos na vida em sociedade” (art. 1º). Estipula também alguns princípios que percorrem

questões relacionadas à igualdade de condições, ao pluralismo de ideias, à coexistência do ensino

público e privado e à gestão democrática (art. 3º). 
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A Lei define também como níveis de ensino a educação básica, que comporta ensino infantil,

fundamental  e  médio,  e  a  educação  superior.  Estabelece  ainda  a  educação  especial,  educação

profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos, educação indígena e educação a distância

como modalidades de ensino. 

A educação  infantil  envolve  creche  (crianças  de  0  a  3  anos)  e  pré-escola  (4  e  5  anos).  A

obrigatoriedade estatal é a oferta apenas da pré-escola, no entanto, há oferta de serviços de creche

em inúmeros municípios do país17. O ensino fundamental tem duração de 9 anos e recebe crianças a

partir dos 6 anos. Ele ainda pode ser dividido em dois ciclos, conforme interesse de cada sistema de

ensino. O ensino médio tem duração mínima de 3 anos e trata-se de etapa da educação básica que

sofreu a mais profunda alteração desde a promulgação da LDB – trataremos deste assunto mais a

frente.

A LDB estipula que união, estados, distrito federal e municípios devem organizar, em regime de

colaboração, os seus sistemas de ensino (art. 8º). A organização em sistema de ensino significa que

os municípios têm autonomia para baixar normas complementares específicas para o seu sistema e

poderes para autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino

(PANIS e NARDI,  2014).  Os municípios,  no entanto,  podem optar  por  participar  dos  sistemas

estaduais, situação prevista na LDB (art. 11, parágrafo único). O quadro abaixo traz uma síntese da

distribuição de competências entre os níveis de governo.

Quadro 6 – Principais competências dos três níveis de governo no desenho da política de educação

Nível de governo Executivas Coordenativas ou de Cooperação intergovernamental

União

Produzir e gerir informações
sobre a educação (art. 9º, V)

Manter a rede de ensino federal
(art. 9º, II)

Regular a educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema

de ensino (art. 9º, IX)

Elaborar o Plano Nacional de Educação, em
colaboração (art. 9º, I)

Estabelecer, em colaboração com os outros entes,
competências e diretrizes para a educação básica

(art. 9º, IV )

Prestar assistência técnica e financeira aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 9º, III)

Realizar avaliação nacional do rendimento escolar
no ensino fundamental, médio e superior, em

colaboração com os sistemas (art.9º, VI)

Estados
Manter a rede de ensino estadual;

(art. 10, I)
Definir, com os Municípios, formas de

colaboração na oferta do ensino fundamental;
(art. 10, II)

17 De acordo com dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE, em 2018 existiam 25.924 creches
sob responsabilidade do poder público municipal, sendo encontradas em 87,3% dos municípios do país. 
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Regular a educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema

de ensino; (art. 10,IV)

Assegurar o ensino fundamental
e oferecer, com prioridade, o

ensino médio a todos que o
demandarem  (art. 10, VI)

Assumir o transporte escolar dos
alunos da rede estadual. (art. 10,

VII)

Gerir políticas educacionais, em consonância com as
diretrizes e planos nacionais de educação,

integrando e coordenando as suas ações e as dos
seus Municípios; (art. 10, III)

Municípios

Manter a rede de ensino
municipal; (art. 11, I)

Oferecer a educação infantil em
creches e pré-escolas, e, com

prioridade, o ensino
fundamental  (art. 11, V)

Assumir o transporte escolar dos
alunos da rede municipal.(art. 11,

VI) 

-

Fonte: Elaborado pelo autor com base na LDB.

A cooperação intergovernamental é prerrogativa explicitamente perseguida na organização do

sistema educativo brasileiro.  Ao trata  da organização educação nacional a LDB sublinha que a

União é o ente responsável pela coordenação da política nacional de educação, devendo articular os

diferentes níveis e sistemas e assumir uma função normativa, redistributiva e supletiva em relação

às  outras  jurisdições  (art.  8º,  §1º).  A  liderança  e  cooperação  da  união  também  aparecem

explicitamente quando se imputa a  ela  o  papel  de elaborar  o  plano nacional  de educação e de

prestação de assistência técnica e financeira junto aos governos subnacionais. 

Esforços  cooperativos  também  foram  previstos  para  o  contexto  subnacional  da  política

educacional. No desenho da política proposto pela LDB, os estados devem assegurar que o ensino

fundamental  seja  ofertado,  dando  prioridade  à  prestação  do  ensino  médio.  Como  o  ensino

fundamental aparece como precedência do município, fica claro que o estado é corresponsável “pela

garantia de vagas” neste nível dentro da sua jurisdição. Trata-se de uma atribuição que, por sí só,

implica em uma interação estado-município. Este relacionamento fica ainda mais evidente quando

se  estabelece  que  a  esfera  estadual  deve  decidir,  em conjunto  com  os  municípios,  formas  de

colaboração para ofertar o ensino fundamental e quando define que ele deve coordenar suas ações e

as dos seus municípios. 
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Ou  seja,  é  perceptível  uma  sobreposição  de  atribuições  quando  a  LDB  apregoa  o  ensino

fundamental como responsabilidade estadual e municipal.  A ideia aparenta ser a de respeitar as

diversidades territoriais de cada estado, de modo a manter a autonomia de distribuição de vagas no

ensino  fundamental  para  os  entes  subnacionais.  Este  seria  o  argumento  para  manutenção  da

responsabilidade compartilhada,  em detrimento de uma possível  municipalização deste  nível  de

ensino (GOMES, 2009). Assim, a colaboração e a coordenação estadual são atribuições imputadas

ao ente estadual para que ele lidere estas definições.

Logo após a promulgação da LDB é criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF. Trata-se de um dos mecanismos

identificados  pela  literatura  como exemplo  de instrumento  de  coordenação e  indução federal  à

descentralização das políticas sociais (ARRECTHE, 2004; ABRUCIO, 2005). O FUNDEF criou

um fundo contábil  que reúne recursos fiscais  de estados e municípios e os reparte  conforme a

quantidade de matrículas nas duas redes dentro da jurisdição estadual. Também havia a previsão de

participação  da  união  neste  fundo,  que  deveria  complementar  os  estados  que  não  atingissem

determinado gasto por aluno. 

O  FUNDEF  fora  uma  política  indutora  de  sucesso  do  governo  federal,  tendo  em  vista  a

ampliação  do  número  de  matrículas  no  ensino  fundamental  que  ele  provocou  e  também  pelo

aumento do gasto com educação neste nível de ensino. Dentro das diretrizes normativas do fundo,

não  havia  a  previsão  de  municipalização  deste  nível  de  ensino.  Ou  seja,  tanto  estados  quanto

municípios poderiam ampliar a oferta de vagas no ensino fundamental de modo a conseguir mais

recursos. Isto foi previsto, segundo Gomes (2009), devido a particularidades de cada estado quanto

ao legado da composição de sua rede de ensino fundamental.

Em estudo sobre os efeitos do FUNDEF, Gomes (2009) analisa os motivos pelos quais este

instrumento de indução provocou a municipalização do ensino e não sua estadualização. Para isso,

ela parte da premissa de que há dois tipos de medidas coordenativas do governo federal que se

distinguem pelo seu alcance: 1) normas de efeito imediato, cujo impacto sobre os entes federativos

é visível logo que entra em vigor; e 2) normas dependentes de adesão dos governos, que exige a

incidência  de  outros  fatores,  além  do  normativo,  para  influenciar  as  decisões  das  unidades

constituintes. Neste último caso, o mecanismo coordenativo não produz efeitos homogêneos. Para

Gomes, o FUNDEF é uma norma que abarca as duas características. 

Como já colocado, tanto estados quanto municípios poderiam ampliar o número de matrícula da

sua rede de ensino fundamental, o que sugere que há outros fatores que explicam a municipalização

deste nível de ensino. Segundo a autora, uma hipótese que havia sido ventilada pelo próprio relator

da  proposta  do  FUNDEF  na  câmara  era  de  que  o  mecanismo  provocou  competição  e,  a
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municipalização seria uma evidência de que as gestões locais haviam sido vencedoras. Em seu

estudo, Gomes (2009) identifica um variado grau de municipalização entre os estados e que um dos

seus principais preditores é o interesse do governo estadual em maximizar a descentralização. 

A autora verifica que os estados com maior taxa de municipalização do ensino fundamental

implementaram programas paralelos de incentivo à adesão municipal, que foram capazes de reduzir

as  incertezas  e  os  custos  de  transição  que  as  gestões  locais  teriam que assumir  caso  tivessem

interesse em expandir sua rede de ensino. Gomes (2009) ainda sugere que a decisão estadual em

municipalizar ao invés de expandir sua rede própria pode ter origem na situação fiscal que assolava

os estados e que exigia o corte de gastos com pessoal. 

Algumas conclusões da autora são particularmente importantes para esta pesquisa. A primeira é

que normas que afetam diretamente o nível  de gasto produzem efeitos imediatos nos governos

subnacionais. No entanto, instrumentos coordenativos que exigem adesão das unidades constituintes

dependem da conformação desta decisão e esta, por sua vez, é motivada por elementos da realidade

local. Ou seja, “atrelar recursos fiscais ao aumento na provisão de serviços não é sempre condição

suficiente para produzir resultados homogêneos em todas as políticas e níveis de governo. Nesse

caso,  a  aprovação  legislativa  é  somente  um  dos  elementos  que  vão  compor  os  cálculos  dos

governos” (GOMES, 2009, p. 683). A segunda é que muito embora argumentos deem conta de que

os governos estaduais não se apresentem com poderes de veto na arena legislativa nacional, eles são

atores-chave na implementação de políticas públicas,  sobretudo no papel coordenativo que eles

assumem junto as gestões locais. Por fim, Gomes especula que, como o FUNDEB – substituto do

FUNDEF e que abarca toda a educação básica – traz apenas uma norma de aplicação imediata,

estados e municípios terão ainda mais autonomia decisória. 

Convém explicar  que  a  lei  do  FUNDEB foi  promulgada em 2007 e  passou a  distribuir  os

recursos reunidos no fundo de acordo com o número total de matrículas no ensino básico. Outra

novidade do novo dispositivo diz respeito ao aumento do aporte da união na complementação do

fundo. Há, ainda, outro importante mecanismo institucional do desenho da política de educação

que refere-se a exigência constitucional (art. 212, CF/1988) de uso de 18% e 25% das receitas de

impostos  e  transferências  constitucionais  com  educação,  para  união  e  governos  subnacionais

respectivamente. 

Quanto à estrutura decisória, há o Conselho Nacional de Educação (CNE) criado em 1995 (Lei

9131/1995) com atribuições deliberativas, normativas e de assessoramento ao ministro da educação.

O CNE é composto pela Câmara de Educação Básica e pela Câmara de Educação Superior, sendo

cada  uma  formada  por  12  conselheiros.  Sua  nomeação  é  feita  pelo  Presidente  da  República,

devendo  metade  de  sua  composição  escolhida  após  indicação  de  entidades  da  sociedade  civil.
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Secretários de educação municipal, estadual e distrital também devem participar, principalmente na

Câmara de Educação Básica. A atuação desta entidade está limitada a interpretação da legislação

federal e na resolução de divergência quanto a sua aplicação. De maneira similar, os Conselhos de

Educação de estados e  municípios  assumem atribuições  da  mesma natureza,  tendo composição

amplamente heterogênea. 

Ademais,  a  Lei  do FUNDEB (Lei  11.494/2007) também previu a  constituição de conselhos

municipais  e  estaduais  de  controle  e  acompanhamento  do  fundo,  devendo  fiscalizar  questões

relacionadas a distribuição,  transferência e aplicação dos recursos.  O Conselho é composto por

representantes  do  governo  municipal,  de  professores,  diretores  de  escola,  servidores

administrativos,  pais  e  dos  próprios  alunos.  Trata-se de um órgão que visa dar  transparência à

utilização dos recursos do fundo a partir do aprofundamento do controle social. 

Duas  entidades  que  reúnem os  secretários  estaduais  e  municipais  de  educação  também são

importantes  organizações  que  orbitam a  política  educacional  do  país.  A União  dos  Dirigentes

Municipais  de  Educação  (UNDIME),  que  fora  criado  em  1986  no  1º  Fórum  Nacional  dos

Dirigentes Municipais de Educação, que ocorreu em Brasília. Ela possui seccionais em todos os

estados  brasileiros  e  atua  como  um  corpo  coletivo,  mas  sem  representatividade  na  estrutura

decisória  da  política  educacional  do  país.  Da  mesma  forma  que  o  Conselho  dos  Secretários

Estaduais de Educação (CONSED), criado no mesmo ano. 

Em estudo sobre o federalismo cooperativo brasileiro, Franzese (2010) coloca que a atuação

destas  duas  entidades  no  processo  decisório  da  política  nacional  de  educação  é  pontual  e

fragmentada.  Tratam-se  de  organizações  não  institucionalizadas  no  âmbito  da  política  e  que,

portanto,  possuem  pouca  inserção  nas  decisões  nacionais.  Segundo  a  autora,  não  há  fóruns

intergovernamentais que sirvam para discussão e deliberação de políticas educacionais. Isto inibe a

existência  de  negociações  federativas  e  de  pactuação  e  restringe  a  inserção  de  interesses

subnacionais na definição das políticas desenvolvidas pelo governo federal. Franzese coloca ainda

que este contexto dificulta a materialização de um regime de colaboração, tal como previsto na

LDB  e  na  Constituição,  sugerindo  um  relacionamento  intergovernamental  mais  dual  que

cooperativo. 

Em paralelo à estrutura decisória e de repartição de competências previstas pela LDB, o governo

federal também instituiu ao longo dos anos alguns programas específicos para colaborar com os

governos subnacionais, principalmente em questões como gestão educacional, recursos pedagógico,

formação de professores e estruturação física de escolas. O Plano de Desenvolvimento da Educação

(PDE), lançado em 2007, trouxe como um de seus programas o Plano de Ações Articuladas (PAR).

O  programa  foi  inicialmente  constituído  por  meio  do  Decreto  6.094/2007,  sendo  depois
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transformado  na  lei  12.695/2012.  Trata-se  do  apoio  técnico  e  financeiro  dado  pela  união  aos

municípios,  tendo como contrapartida  o compromisso da  gestão local  ao atingimento  de metas

previstas no PDE. 

Embora o programa também contemplasse a adesão de estados, a ênfase em municípios com

baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) fez com que os investimentos da

união fossem canalizados para as gestões locais. Ademais, aos estados foi replicada a prerrogativa

de prestar assistência técnica e financeira complementar de modo a contribuir com o alcance dos

objetivos do programa, mas deixando-os livre para atuar conforme seu interesse. O PAR e o seu

desenho remetem a algumas reflexões que interessam a este trabalho. 

A primeira é que adoção por parte da união de outros programas de apoio a educação básica

indicam  uma  tentativa  de  coordenação  e  cooperação  nacional  na  implementação  da  política

educacional. A segunda é que o PAR aparece como um programa que evidencia o fortalecimento da

relação direta entre governo federal e governos municipais, tal como previsto na literatura sobre o

federalismo brasileiro (BORGES, 2007; ARRETCHE, 2012, 2015). Os estados, também neste caso,

têm garantido sua discricionariedade de atuação, sendo-lhes facultado o direito de cooperação. 

Por  fim,  trata-se  de  um  programa  que  não  prevê  uma  estrutura  de  governança

intergovernamental, que permita que os interesses e demandas subnacionais sejam absorvidos pelo

desenho da política. Almeida e Cabral Neto (2018) apontam que o PAR se estrutura por meio de

uma lógica hierárquica e de dependência local em relação ao governo federal, o que, de maneira

controversa, acaba por colocá-lo como elemento dificultador da implementação de um regime de

colaboração. Os autores também argumentam no sentido de atestar a falta de clareza quanto as

atribuições estaduais no âmbito desta política. Segundo eles,

O papel  dos  estados  na  elaboração/execução do  PAR dos  municípios  não  está
evidente, pois cada estado opera conforme sua conveniência, tornando marcante a
estratégia do MEC de relacionamento direto com os municípios, pois inexistiram
diretrizes nacionais que direcionassem uma atuação no intuito de relações entre os
três entes. (ALMEIDA e CABRAL NETO, 2018, p. 23)

Na visão de Almeida e Cabral Neto (2018), os estados atuarem conforme seus desígnios surge

como  um  problema  para  o  programa,  apesar  de  utilizarem  da  literatura  sobre  relações

intergovernamentais como lente teórica de seu estudo. Como já colocado, nosso argumento é que a

autonomia  decisória  dos  governos  estaduais  é  característica  inerente  a  sistemas  federativos.  O

estudo dos autores traz elementos que demonstram a falta de capacidade do desenho institucional do

PAR de produzir um comportamento mais homogêneo por parte dos estados.
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Esta  breve  análise  do  PAR permite-nos  enquadrá-lo  no  contexto  de  centralização  decisória

apontada por Arretche (2012, 2015), em que a união se utiliza de sua preponderância financeira e

legislativa para induzir  certos comportamentos dos governos municipais. No entanto,  demonstra

também que a relação direta entre governo federal e gestões locais negligencia a atuação estadual e,

portanto,  impede  uma  noção  de  “integração”  da  atuação  intergovernamental  nesta  política

educacional. Por outro lado, também no âmbito deste programa específico resta evidenciado que a

ideia  de  incerteza  funcional  dos  governos  estaduais  atua  de  modo  a  aprofundam a  autonomia

decisória deste nível de governo. 

Em síntese, o desenho da política educacional imputa aos estados uma dupla-função, executiva e

cooperativa/coordenativa.  Ao mesmo tempo que tem que priorizar  a  oferta  do ensino médio,  o

governo estadual “pode” atuar no ensino fundamental de forma concorrencial ou coordenada com o

município.  A autonomia  estadual,  neste  sentido,  se  exacerba,  sendo  evidenciada  não  só  pela

diversidade no padrão de sobreposição de oferta de ensino fundamental nos estados como também

pelas  diferentes  dinâmicas  de  relacionamento  estado-local  que  são  estabelecidos  (SEGATTO,

2015). 

A repartição  de  competências  trazida  pela  LDB  não  trata  da  natureza  concorrencial.  Ela

estabelece a cooperação e a coordenação como modus operandi da relação intergovernamental entre

estados  e  municípios.  A instrumentalização  deste  relacionamento  é  que  não fora  definido  pela

legislação.  O que,  a  nosso ver,  amplia  ainda mais a  discricionariedade estadual.  Esta  liberdade

decisória dos governos estaduais fora identificada como fator decisivo para a municipalização do

ensino fundamental na incidência do FUNDEF (GOMES, 2009) e parece ser ainda mais presente

com o estabelecimento do FUNDEB. Isto porque se havia ainda alguma hipótese de disputa entre

estados e municípios por alunos, esta é definitivamente afastada quando a repartição de recursos

passa a envolver toda a educação básica. 

Não estamos argumentando que não há sobreposição de políticas em uma mesma cidade ou que

não há dissonâncias entre as redes de ensino estadual e municipal, muito pelo contrário. Sugere-se

apenas  que  estas  dinâmicas  são  conformadas  por  questões  do  contexto  territorial  e,  mais

especificamente, de uma posição estadual. Ou seja, elas não são resultado de efeitos homogêneos

provocados por uma política nacional.

Por  fim,  a  inexistência  de fóruns  intergovernamentais  na estrutura decisória  possui  algumas

implicações,  como a  falta  de  ocorrência  de  negociações  e  pactuações  federativas,  que também

podem mitigar a intercorrência de colaboração horizontal e vertical, ou mesmo dificultar o processo

de difusão de ideias inovadoras (ABRUCIO e SEGATTO, 2017). No entanto, há razões para crer

que os efeitos desta ausência recaiam menos na autonomia estadual para produzir políticas próprias
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(self-rule)  do  que  na  influência  sobre  decisões  da  política  educacional  nacional  (shared-rule).

Embora  seja  difícil  analisar  possíveis  efeitos  de  algo  que  não  existe,  acreditamos  que  uma

comparação  com  o  desenho  da  política  de  saúde,  que  possui  complexa  estrutura  decisória

intergovernamental, possa ser elucidativo.

6.2 Os estados no desenho institucional da saúde

Diferente da política educacional, que já possuía redes de ensino em estados e municípios antes

de 1988, a política de saúde teve profundas modificações com a instauração da nova Constituição.

O caráter universal, equânime e gratuito associados à responsabilização compartilhada entre os três

níveis de governo representaram não só uma mudança de paradigmas na política de saúde no Brasil,

mas também inúmeros desafios de implementação. A Constituição, no caso da política de saúde,

instituiu a necessidade de descentralização dos serviços e, principalmente, a criação de um sistema

nacional  pautado  por  distintas  instâncias  deliberativas  e  pela  intermitente  articulação

intergovernamental (VIANA, 1994). 

Como já  colocado,  a  carta  constitucional  coloca  a  politica  de  saúde como responsabilidade

comum  aos  três  níveis  de  governo,  devendo  sua  implementação  ter  como  diretrizes  a

descentralização,  a  integralidade  do  atendimento  e  a  participação  da  comunidade.  Definiu-se

também que ela deve ser organizada por meio de um sistema único, em que serviços e ações de

saúde serão operacionalizados através de uma rede regionalizada e hierarquizada (por níveis de

atenção) (art. 197, CF/1988). A constituição também prevê um percentual mínimo de recursos a

serem utilizados na saúde pela união (15%) e remete a legislação infraconstitucional o papel de

estipular esse percentual para os outros entes. A Lei Complementar 141/2012 definiu que estados e

distrito federal devem aportar 12% de sua receita na saúde e os municípios o percentual de 15%.

 Relevante definição constitucional está relacionada ao papel complementar que as instituições

privadas assumem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A Constituição estipulou, assim, a

possibilidade  do  ente  público  firmar  contratos  ou  convênios  com  instituições  privadas  e

filantrópicas, dando preferência a estas últimas. Segundo Menicucci (2007), a prevalência da lógica

pública e privada operando simultaneamente no âmbito do SUS decorre do processo de constituição

do movimento sanitarista e da sua inserção na constituinte. Esta ambivalência, para ela, desponta

com um dos dificultadores da universalização do sistema.

A  Lei  Orgânica  da  Saúde,  promulgada  em  1990,  detalha  a  repartição  de  competências

federativas  dentro  do SUS e  define  a  forma como se conformam suas  estruturas  decisórias.  O

quadro 7 traz uma síntese das principais responsabilidades dos três níveis de governo.
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Quadro 7 – Principais competências dos três níveis de governo no desenho da política de saúde

Nível de governo Executivas Coordenativas ou de Cooperação intergovernamental

União

Formular política de alimentação
e nutrição (art.16, I)

Vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras (art. 16,

VII)

Normatização: relações entre SUS
e serviços privados; qualidade
sanitária de produtos de uso ou

consumo humano; sistema
nacional de sangue e derivados

(art. 16, VIII, XIV, XVI)

Identificar os serviços estaduais
e municipais de referência

nacional para o estabelecimento
de padrões técnicos de

assistência à saúde (art. 16, XI)

Coordenar: a) redes integradas de alta
complexidade; b) rede de laboratórios c) de

vigilância epidemiológica; e d) vigilância sanitária.
(art. 16, III); e) política de saúde do trabalhador (art.

16, V); f) vigilância epidemiológica (art. 16, VI)

Cooperação técnica e financeira aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios  (art. 16, XIII)

Elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no
âmbito do SUS, em cooperação técnica com os

governos subnacionais (art. 16, XVIII)

Participação nas políticas de saneamento básico e
controle ambiental (art. 16, II)

Promover a descentralização (art. 16, 15)

Estados

Gerir sistemas públicos de alta
complexidade, de referência

estadual e regional (art. 17, IX)

Gerir a rede estadual de
laboratórios de saúde pública

Promover a descentralização para os Municípios dos
serviços e das ações de saúde (art.17, I)

Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e
executar supletivamente ações e serviços de saúde

(art. 17, III)

Coordenar e complementar os serviços municipais:
a) de vigilância epidemiológica; b) de vigilância

sanitária; c) de alimentação e nutrição; e d) de saúde
do trabalhador; (art. 17, IV)

Colaborar com a União na execução da vigilância
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; (art. 17,

XIII)

Municípios

Gerir e executar os serviços
públicos de saúde (art. 18, I)

Executar serviços:  a) de
vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária; c) de
alimentação e nutrição; d) de

saneamento básico; e) de saúde do
trabalhador (art. 18, III) 

Gerir laboratórios públicos de
saúde (art. 18, VIII)

Celebrar contratos e convênios
com entidades prestadoras de

Formar consórcios administrativos intermunicipais
(art. 18, VII)
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serviços privados de saúde e disca

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Lei Orgânica da Saúde.

Da  mesma  forma  que  na  educação,  a  Saúde  também  tem  como  tônica  a  cooperação

intergovernamental. O governo federal surge como coordenador nacional de praticamente todas as

políticas relacionadas ao SUS, devendo atuar de maneira cooperativa no apoio técnico e financeiro

a estados e municípios. Entre as atribuições federais, o dispositivo que implica na identificação de

serviços de estados e municípios para que sirvam como referência técnica nacional (art. 16, XI da

Lei 8080/1990) chama atenção pela previsão normativa de difusão vertical. Ou seja, práticas e/ou

protocolos nacionais podem surgir de experiências nos governos subnacionais. 

A descentralização é princípio basilar do SUS. Neste sentido pretende-se que a maior quantidade

possível  de  serviços  de  saúde  seja  ofertada  no  município.  Quando  limitações  de  capacidade

financeira, inexistência do serviço ou demanda não justificarem sua existência local estes devem ser

prestados  no  âmbito  da  região.  Municipalização  e  regionalização  são  princípios  fundantes  da

operacionalização do sistema. Dito de outro modo, os municípios são a porta de entrada do usuário

dos serviços. Apesar disso, estados e união também assumem responsabilidades executivas, porém a

grande maioria delas com previsão de colaboração dos governos subnacionais. 

Enquanto ente intermediário, os governos estaduais são os que mais estão propensos a possuírem

atribuições  sobrepostas.  Ao  mesmo  tempo  em  que  eles  devem  implementar  políticas  que

contribuam com a descentralização, também devem prestar supletivamente os serviços de saúde.

Devem ainda complementar alguns serviços que são de responsabilidades municipal, mas que por

algum motivo as gestões locais não conseguem realizar, tal como nas áreas de: vigilância sanitária,

epidemiológica, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. 

Importa relatar que desde a instituição da Lei Orgânica da Saúde em 1990, as competências

estaduais nunca foram alvo de qualquer tipo de alteração. Isto sugere que ou a arena legislativa

nacional não é o principal espaço decisório da política de saúde ou os estados são capazes de vetar

propostas que venham a afetar seus interesses – na contramão do proposto por Arretche (2012,

2015). 

Não obstante, tal como proposto por Gomes (2009), a Lei Orgânica da Saúde angaria aspectos

de  normas  que  exigem adesão  dos  governos  subnacionais  para  que  seja  implementada.  Nestes

termos,  a  operacionalização  do  SUS  dependeria  de  outros  fatores  para  que  se  efetivasse.  Foi

exatamente com o objetivo de criar incentivos à descentralização que o Ministério da Saúde passou
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a editar Normas Operacionais Básicas (NOBs), que visavam desenhar uma política de saúde que

induzisse a adesão dos governos subnacionais.

Viana et al (2008) apontam que o SUS passou por quatro ciclos de descentralização. O primeiro

deles  se  originou  com  as  NOBs  1991  e  1992  e  tinha  como  principal  objetivo  promover  a

municipalização  da  saúde.  Estes  normativos  estipulavam  critérios  para  que  os  municípios  se

habilitassem ao sistema, que envolviam a oferta de certos serviços, e que tinham como contrapartida

transferências  de  recursos  federais.  Embora  este  movimento  tenha  aumentado  as  transferências

federais aos municípios e expandido a oferta de serviços de saúde, sua efetividade fora suplantada

pelas  incertezas  e  a  politização  nos  repasses.  Naquele  período,  apenas  22%  dos  municípios

passaram a compor o SUS (ARRETCHE, 2002). 

O segundo ciclo surge com a edição da NOB/1993, que cria três modalidades de habilitação ao

SUS, tornando mais simplificada a adesão municipal, que passou a ser de 63% das gestões locais

(ARRETCHE, 2002). Esta normatização também criou a Comissão Intergestores Tripartites (CIT) e

a Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A primeira possui âmbito nacional e congrega gestores

dos três níveis de governo, tendo como atribuição principal a elaboração de propostas para o SUS,

que são submetidas à apreciação do Conselho Nacional de Saúde. A segunda possui abrangência

estadual  e  congrega  gestores  estaduais  e  dos  municípios  nas  definições  da  implementação  das

políticas  de  saúde.  De  maneira  similar  à  CIT,  a  CIB submete  suas  deliberações  ao  respectivo

Conselho Estadual de Saúde. Importa  relatar  que  estas  instâncias  de  pactuação  e  negociação

passaram a compor a Lei Orgânica da Saúde em 2011. 

Ademais,  convém destacar  que a  instauração do Conselho Municipal  de Saúde e  do Fundo

Municipal de Saúde eram uma das contrapartidas que deveriam ser implementadas pelas gestões

locais  mesmo  no  nível  mais  simples  de  habilitação18.  Tal  exigência  fez  com  que  estas  duas

institucionalidades se expandissem no mesmo ritmo do processo de municipalização.

Ainda sobre o segundo ciclo de descentralização, Viana et al (2008) colocam que as funções

estaduais no sistema ainda não haviam sido bem definidas, sobretudo quanto a seu papel indutor e

de apoio a cooperação intermunicipal. No entanto, argumentam os autores, a criação da CIB não só

fortaleceu o papel  regulador  dos  estados como também permitiu  que as  deliberações  nacionais

pudessem se adequar às especificidades do território estadual.

O terceiro ciclo de descentralização surge a partir de uma significativa mudança no processo de

repartição dos recursos do SUS estipulada pela NOB/1996, que apenas fora implantada em 1998.

Este  normativo  criou  o  Piso  de  Atenção  Básica  (PAB),  fixo  e  variável,  e  mais  um incentivo

18 Os níveis habilitação dispostos pela NOB/1993 para os municípios eram: gestão incipiente, gestão parcial e gestão 
semi-plena. Já para os estados havia possibilidade de habilitação nos seguintes níveis: gestão parcial e gestão semi-
plena. 
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financeiro para implantação do Programa de Saúde da Família (PSF).  O aumento no valor das

transferências federais e a sedimentação da confiança quanto à regularidade dos repasses por parte

do Ministério  da Saúde contribuíram para  que o processo de municipalização fosse  alcançado.

Apesar disso, o processo de regionalização não conseguira avançar, servindo para a manutenção das

desigualdades regionais e intraregionais na oferta e qualidade dos serviços de saúde (VIANA et al,

2008). As autoras colocam que um dos motivos para a estagnação da pauta da regionalização estava

na  falta  de  inserção  nos  fóruns  intergovernamentais  de  importante  atores,  como os  consórcios

intermunicipais e as redes privadas e filantrópicas de serviços locais. 

Para Andrade e Castanheira (2011), a saúde também vivenciara um processo de interação direta

entre governo federal e os municípios e que a expansão dos serviços municipais havia reduzido a

importância do ente estadual. Em suas palavras,

Se  por  um  lado  o  processo  de  descentralização  da  gestão  para  os  municípios
favoreceu de forma concreta a capilarização dos serviços e ampliação do acesso à
população, por outro, propiciou um afastamento do estado na regulação de sistemas
regionais,  reservando-lhe um papel  abstrato.  Ao mesmo tempo, a esfera federal
passou a estabelecer uma relação mais direta com os municípios, numa combinação
de centralização política e financeira com descentralização setorial, contribuindo
com o enfraquecimento da capacidade política dos estados em formular políticas
supramunicipais. (ANDRADE E CASTANHEIRA, 2011, p.982)

Para eles, o desenho do SUS naquele período fragilizava os sistemas estaduais de saúde e a

implantação  da  regionalização,  ao  passo  que  havia  um distanciamento  dos  governos  estaduais

quanto a coordenação, apoio e acompanhamento da atenção básica. 

O quarto ciclo de descentralização surge no início dos anos 2000 com as NOAS 01/2001 e

02/2002. O objetivo destes normativos é o de aprofundar o processo de regionalização, definindo

instrumentos de planejamento regional, como o Plano Diretor de Regionalização, o Plano Diretor de

Investimentos e a Programação Pactuada Integrada. A coordenação da regionalização passa a ser

uma das principais responsabilidades estaduais. É neste momento que começam a ser criadas as

redes regionais de serviço. 

Em 2006, após aprovação da CIT e do Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde edita

por meio de uma Portaria o Pacto pela Saúde (Portaria n.º 339 de fevereiro de 2006). O normativo é

dividido em três eixos: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. O primeiro

traz prioridades a partir da definição de objetivos que precisam ser acordados entre os níveis de

governo e que visam melhorar as condições de vida no país. O segundo apresenta a necessidade de

constituição de um amplo movimento político de apoio a consolidação do SUS e que envolve a sua

consideração enquanto política multissetorial. Já o Pacto de Gestão, traz consigo oito aspectos que
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modificam  a  estrutura  organizativa  do  SUS,  prevista  nos  normativos  anteriores.  São  eles:

descentralização,  regionalização,  financiamento,  planejamento,  Programação Pactuada Integrada,

regulação, controle social, gestão do trabalho e educação na saúde. 

Em termos operacionais,  o Pacto extingue os processos de habilitação previstos  nas normas

anteriores, exigindo agora a assinatura de Termos de Compromisso de Gestão. Estes termos são

uniformas para cada nível de governo e contém um gama de indicadores para o monitoramento das

responsabilidades, objetivos e metas de cada um deles. Segundo Lima et al (2012a), o normativo

não altera  a  estrutura de repasses  federais  e  nem aumenta a  autonomia do gasto por  parte  dos

governos  subnacionais.  Apesar  disso,  ele  simplifica  o  grande número  de  repasses  que  haviam,

condensando-os  em  cinco  blocos:  1)  atenção  básica;  2)  atenção  média  e  alta  complexidade

ambulatorial e hospitalar; 3) vigilância em saúde; 4) assistência farmacêutica; 5) gestão do SUS; 6)

investimentos. 

O normativo traz também algumas importantes alterações relativas a regionalização, ratificando

a prevalência estadual na condução deste processo em parceria com os municípios e rechaçando as

influências federais nestas definições. São criadas, ademais, instâncias colegiadas permanentes no

âmbito  de  cada  região,  intitulados  Colegiados  de  Gestão  Regional  –  Comissões  Intergestores

Regional – CIR. Estes fóruns são compostos por representantes estaduais e pelos municípios que

compõem a região e servem como espaço de negociação e deliberação intergovernamental. Para

Lima et al (2012a, p. 1906),

Em síntese, o Pacto pela Saúde representa uma inflexão nas relações federativas
por  enfatizar  a  necessidade  de  articulação  de  ações  e  cooperação
intergovernamental  em vários  âmbitos  da  política  de  saúde e  tentar  ampliar  as
funções dos entes  subnacionais  na condução do processo de descentralização e
regionalização no SUS. Mantidos o poder regulatório e de indução de políticas
nacionais  por  meio  das  transferências  federais,  os  distintos  ritmos  e  graus  de
implantação  do  Pacto  pela  Saúde  refletem,  em  última  instância,  o  modo  de
condução da política de saúde em âmbito estadual,  bem como a diversidade de
amadurecimento das relações federativas em cada um dos estados brasileiros.

As autoras  apontam que a  normatização federal,  por  sí  só,  não é  suficiente  para  explicar  a

implementação pelos entes subnacionais dos compromissos firmados pelo Pacto pela Saúde, bem

como para efetivação do processo de regionalização. Este depende, em grande medida, da atuação

do governo do estado e da conformação de sua relação com os governos municipais. 

É visível uma complexa estrutura de cooperação intergovernamental que vem se modificando

desde a primeira NOB em 1991. O SUS fora alterando seu desenho institucional de modo a tentar

corrigir distorções, promovendo a descentralização e a regionalização de maneira cooperativa. Esta
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complexidade  não advém apenas  da  existência  de fóruns  intergovernamentais,  mas também da

necessidade  de  incorporar  nas  instâncias  deliberativas  a  comunidade,  tal  como  previsão

constitucional. Esta inserção social se dá sobretudo em dois espaços: nos Conselhos Gestores e nas

Conferências. Estes fóruns foram institucionalizados por meio da Lei 8142/1990.

As Conferências Nacionais de Saúde ocorrem a cada quatro anos e são precedidas de reuniões

municipais e estaduais. A ideia é reunir os vários segmentos sociais para avaliar e propor medidas

para aperfeiçoamento do SUS. As conferências estaduais e municipais são abertas à participação e

deliberação da população, elegendo delegados que representarão os diversos segmentos sociais do

seu estado na Conferência Nacional. 

Os Conselhos de Saúde, em todos os seus níveis, são órgãos permanentes e deliberativos do

SUS, sendo compostos por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais

de saúde e dos usuários. Eles têm função deliberativa, fiscalizadora e de formulação de estratégias

(políticas  públicas).  Há,  ainda,  o  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde  (CONASS)  e

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) que possuem acento no

Conselho  Nacional  de  Saúde.  No âmbito  estadual,  existe  também os  Conselhos  de  Secretários

Municipais de Saúde dos Estados, que comumente se estruturam em representações regionais, e que

dispõem deassento no Conselho Estadual de Saúde. 

Esta estrutura decisória faz com que as políticas a serem formuladas por cada um destes níveis

de governo tenham que passar pela ratificação do seu respectivo conselho, ou mesmo é possível que

surjam nele ou nas conferências. Ademais, assuntos que envolvam distribuição de recursos entre os

governos ou mesmo contratação de serviços entre eles, devem obrigatoriamente passar pela CIT ou

pela CIB.

Não obstante,  a NOB-SUS/1996, a NOAS 01/2001, a NOAS 01/2002 e o Pacto pela Saúde

trazem definições quanto a  repartição de competências intergovernamentais  no âmbito do SUS,

dando sinais de que a  arena decisória  da política de saúde não é  o Congresso Nacional.  Estas

responsabilidades embora não colidam com as previstas na Lei Orgânica da Saúde, detalham o

papel dos estados dentro do SUS. Abaixo elencamos apenas as responsabilidades de cooperação

estado-local na saúde estabelecidas pelo Pacto pela Saúde.

Quadro 8 – Competências de cooperação estado-local definidas no Pacto pela Saúde 

Coordenar, acompanhar e avaliar, no âmbito estadual, a implementação dos Pactos Pela Vida e de Gestão e
seu Termo de Compromisso;

Apoiar técnica e financeiramente os municípios, para que estes assumam integralmente sua responsabilidade
de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes;
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Apoiar  técnica,  política  e financeiramente a  gestão da atenção básica nos municípios,  considerando os
cenários epidemiológicos, as necessidades de saúde e a articulação regional, fazendo um reconhecimento das
iniquidades, oportunidades e recursos;

Fazer  reconhecimento  das  necessidades  da  população  no  âmbito  estadual  e  cooperar  técnica  e
financeiramente com os municípios, para que possam fazer o mesmo nos seus territórios;

Coordenar o processo de configuração do desenho da rede de atenção, nas relações intermunicipais, com a
participação dos municípios da região;

Organizar e pactuar com os municípios, o processo de referência intermunicipal das ações e serviços de
média e alta complexidade a partir da atenção básica, de acordo com a programação pactuada e integrada da
atenção à saúde;

Realizar o acompanhamento e a avaliação da atenção básica no âmbito do território estadual;

Apoiar técnica e financeiramente os municípios para que garantam a estrutura física necessária para a 
realização das ações de atenção básica;

Assumir transitoriamente, quando necessário, a execução das ações de vigilância em saúde no município,
comprometendo-se  em  cooperar  para  que  o  município  assuma,  no  menor  prazo  possível,  sua
responsabilidade;

Supervisionar as ações de prevenção e controle da vigilância em saúde, coordenando aquelas que exigem
ação articulada e simultânea entre os municípios;

Apoiar técnica e financeiramente os municípios para que executem com qualidade as ações de vigilância
em saúde, compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com as
normas vigentes e pactuações estabelecidas;

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Portaria do Ministério da Saúde n.º 339 de fevereiro de 2006.

Além  da  liderança  na  efetivação  do  processo  de  regionalização,  a  cooperação  estadual  na

implementação da atenção básica por parte dos municípios é bastante enfatizada pela normatização

do Pacto pela Saúde. Importa enfatizar que este novo desenho passou por aprovação da CIT e do

Conselho Nacional de Saúde, espaços onde representantes municipais e estaduais possuem assento

e em que as decisões são tomadas por consenso. Sobreposições ainda são visíveis, no entanto, nosso

entendimento é de que elas apenas corroboram a necessidade de cooperação estado-local. Trata-se

de  uma  prescrição  que  respeita  o  contexto  territorial  dos  estados  e  que,  assim,  favorecem  o

exercício da autonomia federativa.

Em  suma,  o  desenho  do  SUS,  da  mesma  forma  que  na  educação,  imputa  competências

sobrepostas a estados e municípios. A atenção básica aparece como responsabilidade executiva dos

municípios,  mas  que  sua  qualidade  presume  a  necessária  cooperação  estadual.  Os  normativos

permitem inclusive que haja pactuação de maneira a atribuir aos estados o papel de realizar ou

ofertar o serviço. A interdependência é também evidenciada, a medida que a atuação de um nível de

governo afeta o comportamento do outro – a mesma postulação cabe para o desenho da educação. 

Na breve descrição sobre as modificações porque passou o desenho do SUS, restou claro que o

poder  decisório transpassou da arena legislativa nacional  para o âmbito da CIT e do Conselho
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Nacional de Saúde. Por mais que estas modificações tenham sido lideradas pelo governo federal,

estes fóruns intergovernamentais de deliberação agem no sentido de absorver demandas e interesses

dos entes subnacionais (FRANZESE, 2010). Na mesma direção, a criação de entidades de coesão

horizontal,  como  o  CONASS,  tende  a  empoderar  os  governos  do  mesmo  nível,  refutando  o

argumento de Prato (2013) que imputa à ausência destes espaços como fator explicativo para a

fragilização estadual no sistema federativo. 

O  histórico  do  SUS  mostra  também  que  os  incentivos  utilizados  para  promover  a

descentralização  não  provocaram  efeitos  homogêneos  nos  governos  subnacionais.  Enquanto  o

processo de municipalização se completou ainda na década de 1990, o processo de regionalização,

que desde a NOAS deve ser liderado pelo governo estadual, ainda não se consolidou. Muito embora

a noção de integração federativa esteja mais próxima da realidade do SUS, a capacidade do governo

federal de influenciar as decisões estaduais de uma maneira que mitigue sua autonomia decisória

ainda precisa ser evidenciada. Ademais, da mesma forma que na educação, o desenvolvimento do

SUS também demonstrou um estreitamento do governo federal com as gestões locais. Acreditamos,

como já  dito,  que  esta  situação não marginalizou  os  governos  estaduais,  como alguns  estudos

postulam, mas sim que contribuiu para maximizar sua liberdade decisória. 

Quadro 9 – Resumo do desenho das políticas de educação e saúde no Brasil

Competências federativas
Estrutura decisória
Intergovernamental

Entidades de
coesão

horizontal

Tipo de Regulamentação
e Financiamento

Saúde

União

Normatização nacional

Cooperação técnica e financeira a 
estados e municípios

Coordenação nacional

Promover a descentralização

Estados

Gerir sistemas de alta 
complexidade, estadual e 
regionalizada

Promover a descentralização e a 
regionalização

Coordenação estadual

Cooperação técnica e financeira 
aos municípios, principalmente na 
atenção básica

Executar serviços de saúde, de 
maneira complementar aos 
municípios 

Conselho Nacional,
Estaduais e
Municipais

Conferências
(nacional, estadual e

municipal)

Comissão
Intergestores

Tripartite

Comissão
Intergestores

Bipartite

Representação 
federal

CONASS*

CONASEMS*

Representação 
Estadual

COSEMS*

*Com assento nas 
estruturas decisórias

Normas de efeito 
imediato 

Vinculação 
constitucional de gastos 
Lei Comp. 141/2012

Normas dependentes de 
adesão

Lei Orgânica da Saúde
Lei 8142/1990
NOBs
NOAs
Pacto pela Saúde
Rubricas dos programas 
nacionais 
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Municípios

Executar serviços de saúde, em 
especial da atenção básica

Formar consórcios intermunicipais

Educação

União

Coordenar a política nacional de 
educação

Regular ensino superior

Prestar assistência técnica e 
financeira a estados e municípios

Produzir informações

Estados

Assegurar o ensino fundamental e 
oferecer prioritariamente o médio

Definir, em colaboração com os 
municípios a oferta do ensino 
fundamental

Coordenar suas ações e dos seus 
municípios

Municípios

Oferecer educação infantil e, 
prioritariamente, ensino 
fundamental

Não possui

Representação 
federal

CONSED**

UNDIME**

Representação 
Estadual

UNDIME-
Estadual**

** Não participam 
diretamente das 
decisões 

Normas de efeito 
imediato

Vinculação 
constitucional de gastos 

Lei 9424/1996 
(FUNDEF)

Normas dependentes de 
adesão

Lei 11.494/2007 
(FUNDEB)

Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na revisão da literatura sobre cooperação intergovernamental a ideia de que a sobreposição e a

interdependência são características inerente a sistemas federativos surgiu como uma das premissas.

No  entanto,  os  efeitos  que  estas  características  vão  provocar  nos  relacionamentos

intergovernamentais, se conflituoso ou colaborativo, dependem de fatores exógenos, endógenos ou

mesmo provenientes da própria interação entre as unidades constituintes. Os capítulos seguintes

investigam a incidência destes elementos na interação entre governos estaduais e municipais no

âmbito das políticas de educação e saúde, com vistas a identificar possíveis determinantes do nível

de colaboração intergovernamental entre estes entes federados.
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Capítulo 7 – Comparando a cooperação estado-local nas políticas de educação e saúde do
Brasil: uma visão geral 

7. 1 A construção de um Índice de Cooperação Estado-local (ICE) 

Nesta seção, apresentamos uma proposta de quantificar, e assim comparar, o nível de cooperação

entre estados e municípios nas políticas de educação e saúde. A cooperação intergovernamental é,

portanto,  o  constructo  a  ser  mensurado.  Dada  a  complexidade  do  fenômeno,  optou-se  pela

construção de um índice sintético que circunscrevesse diferentes dimensões do conceito. A ideia é

que o índice aponte para os diferentes níveis de cooperação entre estados e municípios, de modo

que  seja  possível  graduar  estas  relações  a  partir  da  lógica  da  institucionalização  das relações

intergovernamentais, tal como proposto por Agranoff (2007, 2012). Ou seja, pretende-se capturar

graus de cooperação estado-local mais e menos institucionalizados.

Algumas premissas teóricas foram levadas em conta para a construção do indicador as quais

remetem ao contexto federativo brasileiro. A primeira assume que o desenho institucional afeta a

implementação das políticas públicas e que, embora distintos nas políticas de saúde e educação

brasileiros,  ambos  possuem  normas  gerais  estabelecidas  pelo  ente  federal.  Há,  logicamente,

diferentes formas de normatização e de estruturais decisórias nas duas áreas. Estas distinções de

desenho são consideradas na formulação do ICE, embora tenha se buscado utilizar indicadores que

impliquem uma atuação estadual semelhante nos dois setores – como se verá mais à frente. A outra

proposição teórica diz respeito a autonomia dos governos subnacionais na produção de políticas

públicas. Ou seja, mesmo com atribuições regulamentadas pelo governo central há considerável

espaço decisório para os governos estaduais, sobretudo no seu papel de cooperação junto às gestões

locais.  Além dessas duas  postulações,  a  formulação do ICE também concebeu a noção de que

processos  colaborativos  envolvem  aspectos  políticos,  econômicos,  legais  e  administrativos

(AGRANOFF, 2007, 2012).

Três dimensões foram escolhidas para compor o Índice de Cooperação Estadual na educação e

saúde (ICE): 1) Cooperação em Políticas Públicas; 2) Cooperação na Estrutura de Governança; e 3)

Cooperação  Financeira.  As  três  dimensões  remetem  ao  desenho  institucional  das  políticas

analisadas e à autonomia dos governos estaduais na sua gestão. Foram criados índices compostos

para cada dimensão que serviu para verificar a situação da cooperação em cada uma delas. O ICE

global foi obtido a partir da média aritmética simples dos três índices.

Foram definidas  7  variáveis  para  cada  setor,  somando  um total  de  14  por  estado.  Para  os

indicadores da saúde, as principais fontes de informação foram os Planos Estaduais de Saúde (2016-
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2019),  os  Relatórios  Anuais  de  Gestão  Estadual  da  Saúde  de  2017  e  os  sites  das  Secretarias

Estaduais de Saúde. Para a educação, obteve-se uma primeira fonte de dados de um levantamento

elaborado  pelo  Observatório  da  Educação  do  Instituto  Unibanco  intitulado  “Panorama  dos

territórios”, datado de 2016. No entanto, com vistas a validar as informações ali coletadas e pela

necessidade de incluir informações não dispostas neste material, realizamos pedido de informação,

com base na Lei de Acesso a Informação, através dos sistemas próprios de cada um dos 26 estados

da federação – o questionário utilizado para o pedido consta do Apêndice B. Neste caso, os dados

referem-se ao primeiro semestre de 2019. Portanto, para a saúde o ICE é de 2017 e para a educação

é de 2019. Os indicadores financeiros foram extraídas da Secretaria do Tesouro Nacional. Os dados

sobre consórcios públicos foram acessados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2015

(MUNIC), realizada pelo IBGE. Segue abaixo um Quadro-síntese da composição e da fórmula de

cálculo do ICE. Em seguida, justificamos a presença dos indicadores escolhidos e demonstramos a

maneira como foram utilizados.

Quadro 10 – Síntese das dimensões e indicadores do Índice de Cooperação Estadual na Educação e
na Saúde (ICE)

Dimensão Educação Saúde

Cooperação em Políticas
Públicas

v1.Existência de programa permanente de treinamento e qualificação
para os municípios

v2.Existência de programa permanente para apoio na gestão de
serviços e/ou na elaboração projetos municipais

ICPP 

Cooperação na Estrutura
de Governança 

v3.Existência de unidade administrativa setorial que trata
especificamente da cooperação com os municípios

v4.Previsão normativa de entidade representante dos municípios no
Conselho Estadual

V5. Normatização do regime de
colaboração (nível de
institucionalização)

v5.Proporção de municípios que
fazem consórcio com o estado

ICG 

Cooperação Financeira

v6.Proporção de municípios que
receberam receitas correntes de

convênio (indicador de distribuição
espacial)

v6.Proporção de municípios que
receberam receitas correntes
Fundo a Fundo dos estados
(indicador de distribuição

espacial)

v7.Proporção de transferências NÃO OBRIGATÓRIAS aos
municípios em relação ao total de gasto por função do estado

(indicador de priorização à cooperação)

ICF

ICE ICE Educação ICE Saúde
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na  dimensão  de  Cooperação  em  Políticas  Públicas  (ICPP),  a  ideia  foi  identificar  ações

institucionalizadas dos estados (programas), promovidas por sua estrutura de gestão (burocracia e

recursos materiais e humanos) no apoio aos municípios. Tratam-se de políticas estaduais (self rules)

que têm como objetivo contribuir com a melhoria das gestões locais. Dois foram os indicadores

escolhidos:  v1)  existência  de  programa  permanente  de  treinamento  e  qualificação  para  os

profissionais dos municípios; e v.2) existência de programa permanente para apoio na gestão de

serviços  e/ou  na  elaboração  de  projetos  municipais.  Estes  dois  tipos  de  políticas  estaduais  se

enquadram na atribuição de cooperação técnica aos municípios, prevista no desenho institucional da

educação e da saúde. Tratam-se de variáveis binárias (sim, não), duas para cada setor (v1 e v2), e

que ao final compuseram um índice intermediário intitulado Índice de Cooperação em Políticas

Públicas  (ICPP).  Os  estados  que  possuíam  a  política  receberam  a  pontuação  1.  O  ICPP,  foi

calculado para educação e para saúde a partir da média aritmética simples de v1 e v2.

Algumas definições conceituais são importantes, vez que influenciaram na coleta dos dados e na

composição de cada indicador.  Na educação,  além da existência de programas específicos para

formação continuada dos professores, também receberam pontuação positiva para a v1 os estados

que dispunham de Centros  ou Núcleos de Formação de profissionais da educação que também

capacitavam educadores da rede municipal. Como são os casos do Piauí, que forma professores no

Centro de Formação Antônio Freire,  e do Mato Grosso,  que possui  um Centro de Formação e

Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO). A v2 da educação, por sua vez,

considerou como programas de apoio à gestão municipal tanto a existência de sistemas estaduais de

avaliação de aprendizagem – Ceará e Espirito Santo são exemplos – quanto a existência de apoio a

gestão educacional dos municípios, como ocorre na Paraíba e no Pará. A constituição de sistemas de

avaliação de desempenho do ensino básico no estado, que inclua as redes municipais de educação,

foi  entendida  como  importante  instrumento  de  cooperação,  pois  fornece  às  gestões  locais  a

possibilidade de acompanhamento mais próximo e rápido da efetividade de sua gestão educacional. 

Na saúde, de maneira similar, também foi computado como detentor de programa de formação

profissional, aqueles estados que possuíam uma Escola de Saúde Pública que ofertavam cursos para

trabalhadores da saúde municipal. Além disso, estados que possuíam Plano ou Política Estadual de

Educação Permanente para os Trabalhadores do SUS – PE e AL são exemplos – também foram

contabilizados positivamente. Em relação a v2, a existência de programas de apoio e melhoria da

atenção básica (CE,  RO, etc),  prerrogativa municipal,  e  a disposição de políticas estaduais que
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contribuem com o planejamento das ações municipais e para elaboração de projetos de captação de

recursos federais (SP, GO, etc) são esforços cooperativos abarcados por esta variável.

A dimensão Cooperação na Estrutura de Governança (ICG) justifica-se pela  importância  da

inserção de representantes dos municípios  nas arenas decisórias estaduais. Assume-se, assim, que

quando isso ocorre há uma maior probabilidade de institucionalização das ações de colaboração por

parte do ente estadual. A consideração de elementos de governança estadual  provém também de

Watts (2006a) e Agranoff (2007) que apontam, como já colocado, que a cooperação está associada à

constituição de estruturas intergovernamentais que favoreçam a consulta, coordenação e o processo

decisório conjunto. Ou seja, a existência dessas estruturas tende a incluir as demandas e interesses

locais  nas  decisões  estaduais  (LADNER et  al,  2016),  ampliando  o  potencial  cooperativo.  Esta

dimensão foi delineada com duas variáveis binárias (v3 e v4) e uma variável  categórica ordinal

(v5). Para v3 e v4 os estados receberam pontuação 1 quando detinham a estrutura de governança.

Para v5, foi feita uma escala em que o estado com maior proporção de consórcios com municípios

(saúde) ou maior nível de institucionalização do regime de colaboração (educação) recebeu o valor

1. O ICG é a média aritmética simples das três variáveis.

A verificação da existência de unidade administrativa que trata especificamente da relação com

os  municípios  (v3)  não  considerou  a  existência  de  estruturas  que  tratam  das  “relações

institucionais” de forma geral – relação com governo federal, outros poderes, etc. Além disso, para

a  saúde  foi  marcado  como  “sim”  aquelas  secretarias  estaduais  que  tinham  uma  unidade

administrativa que tratava especificamente da atenção primária. Isto foi definido tendo em vista a

responsabilidade de prestação deste tipo de serviço estar a cargo dos municípios, tal como previsto

pela Lei Orgânica da Saúde e pelo Pacto pela Saúde. Portanto, entendeu-se que a existência de uma

unidade  administrativa  específica  para  atenção  primária  carrega  consigo  a  função  estadual  de

cooperar com os municípios.

A previsão normativa de entidades representantes dos municípios nos conselhos estaduais (v4)

compôs o ICG devido ao poder deliberativo e normativo que eles detêm. Há estudos que mostram

heterogeneidade na capacidade dos conselhos em influenciar a agenda governamental e as políticas

públicas,  sobretudo  no  contexto  municipal.  No  entanto,  assumiu-se  que  a  simples  previsão  de

participação das agremiações municipais nos conselhos apontaria para um maior interesse do ente

estadual em relação as demandas e posicionamentos das gestões locais19. 

19 Importante  registrar  que  os Conselhos  da  Saúde  e  da  Educação  se  inserem de  maneira  bastante  diversa  nas
estruturas decisórias estaduais. Enquanto na saúde o Conselho tem poder deliberativo e uma composição que deve
garantir a participação de representantes não estatais, na educação ele possui função fiscalizadora e normatizadora
com  composição  muito  heterogênea  e  normalmente  com  nomeação  direta  por  parte  dos  governadores.  Ver
Diagnóstico dos Conselhos Estaduais de Educação elaborado pelo Fórum Nacional  dos Conselhos Estaduais e
Distrital da Educação (FNCE) disponível em http://fncee.com.br/diagnostico-conselhos-estaduais/ 

http://fncee.com.br/diagnostico-conselhos-estaduais/
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Na v5 da educação, a premissa é captar o nível de institucionalização do regime de colaboração,

entendido  como  uma  política  de  múltiplas  dimensões  de  cooperação  estadual  junto  a  seus

municípios.  Neste  caso,  estados  receberam  scores  da  seguinte  forma:  3,  para  estados  cuja

normatização  se  deu  por  meio  de  lei;  2,  para  regulamentação por  decreto;  1,  para  regimes  de

colaboração  implantados  por  portaria;  e  0,  para  aqueles  que  não  possuem  tal  tipo  de

institucionalidade.  O pressuposto aqui é que quanto maior o nível de institucionalização de um

regime de colaboração, mais permanente torna-se a perspectiva cooperativa do governo estadual.

O último componente do ICG para saúde (v5) é a proporção de municípios que realiza consórcio

com o estado. Os consórcios são instrumentos jurídicos firmados entre entes públicos, que geram

obrigações  entre  as  partes  que  o  compõe.  Estes  acordos  maximizam  a  institucionalização  da

cooperação intergovernamental vez que exigem obrigatoriedade de aprovação legislativa, impondo

dificuldades  à  desistência  unilateral  e  ao  descumprimento  das  obrigações  assumidas  pelos

consorciados.  Na  saúde,  os  consórcios  são  constituídos  para  oferta  de  serviços  de  saúde  e

geralmente estão atrelados ao processo de regionalização. Os dados foram obtidos da Pesquisa de

Informações Básicas Municipais do IBGE de 2015. O indicador foi calculado a partir da divisão do

número de municípios que estavam em consórcios com a gestão estadual dividido pelo número total

de municípios do estado. 

Por fim, a inclusão de uma dimensão financeira no ICE também se ampara nos pressupostos de

Watts (2006a) e Agranoff (2007), que elencam a disposição de recursos econômicos como um dos

instrumentos de cooperação intergovernamental. Neste sentido, o Índice de Cooperação Financeira

(ICF) foi mensurado a partir de um indicador de distribuição espacial dos recursos (v6) e de um

indicador de priorização à cooperação (v7). Para o cálculo do ICF construímos uma escala de cada

variável e para cada setor, onde o estado com maior proporção recebeu a pontuação 1. Em seguida,

extraiu-se a média aritmética simples destes resultados. 

Convém realçar que  a  v6  possui  origem distinta  na  saúde  e  na  educação.  Isso  decorre  da

diferença  no  desenho institucional  das  duas  políticas.  Na saúde,  os  gastos  com o setor  devem

obrigatoriamente passar pelo Fundo Estadual de Saúde. Portanto, os repasses aos municípios são

feitos e registrados numa rubrica específica, como sendo de receitas provenientes dos estados e

repassadas  Fundo a Fundo para as  gestões  locais.  No caso da educação,  os  repasses  ainda são

realizados  através  de  convênios  firmados com os  municípios.  Além disso,  optou-se  por  incluir

apenas  as  receitas  correntes  advindas  das  transferências,  por  entendermos  que  se  tratam  de

iniciativas  de  cooperação  mais  permanentes  e,  portanto,  mais  institucionalizadas.  Portanto,  não

incluímos receitas de investimentos (capital). Logicamente, não estão computados nestes valores as
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receitas  que  compõem  o  FUNDEB,  cuja  agregação  e  distribuição  não  detém  feitio  de

discricionariedade estadual. 

Portanto, para olhar a distribuição espacial dos recursos (v6) repassados pelo estado às gestões

locais,  utilizou-se  a  proporção  de  municípios  que  receberam  transferências  estaduais  não

obrigatórias pelo desenho das políticas de educação e saúde. O argumento é que a distribuição mais

equânime entre os municípios implica em uma maior propensão cooperativa do governo estadual.

Para medir o nível de priorização à cooperação procedeu-se a proporção de transferências não

obrigatórias – ou seja, o valor total de repasses por convênios, na educação, e Fundo a Fundo, na

saúde – pelo valor total do gasto do estado por função (v7). A ideia é identificar o quão o estado

prioriza o repasse de recursos para os municípios  em relação ao que a  própria  gestão estadual

executa (gasta).

Como já  colocado, o cálculo do ICE foi feito a partir  da média aritmética simples dos três

índices  intermediários  (ICPP,  ICG e  ICF),  portanto,  sem qualquer  ponderação.  Apesar  disso,  a

composição dos indicadores (forma de cálculo) possui especificidades que denotam uma distinção

relativa  na  importância  que  eles  angariam  no  cômputo  do  ICE,  como  será  demonstrado  na

apresentação dos resultados. A base de dados completa, com valores registrados para cada variável e

as pontuações dos índices intermediários encontram-se no Apêndice D. A seção seguinte apresenta

os principais resultados da aplicação do ICE para educação e saúde.

7.2 Resultados do ICE para a educação 

A tabela  1  apresenta  a  posição  dos  estados  em cada  uma das  dimensões  do  ICE e  no  seu

cômputo geral na política de educação. 

Tabela 1 – Posição dos estados com maior cooperação com os municípios na educação,
conforme ICE e suas dimensões

Posição UF ICPP UF ICG UF ICF UF ICE-educ

1 AC 1 RS 1,00 RS 0,91 RS 0,80

2 AL 1 AL 0,75 RO 0,90 CE 0,71

3 AP 1 CE 0,75 MT 0,84 ES 0,69

4 BA 1 ES 0,75 MS 0,75 PE 0,69

5 CE 1 MA 0,75 SC 0,58 MT 0,61

6 ES 1 PE 0,75 MG 0,52 SP 0,61

7 MA 1 GO 0,50 SP 0,50 MA 0,60

8 MT 1 RJ 0,50 TO 0,41 AL 0,60

9 PA 1 AP 0,42 CE 0,39 RO 0,55
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10 PE 1 TO 0,42 ES 0,31 PA 0,51

11 SP 1 PB 0,33 PE 0,31 AP 0,47

12 AM 0,5 RN 0,33 PA 0,28 BA 0,46

13 GO 0,5 SP 0,33 PB 0,28 SC 0,44

14 MG 0,5 AC 0,25 PR 0,25 TO 0,44

15 PB 0,5 BA 0,25 GO 0,25 AC 0,44

16 PI 0,5 MG 0,25 PI 0,21 MG 0,42

17 PR 0,5 MS 0,25 RN 0,19 GO 0,42

18 RJ 0,5 PA 0,25 BA 0,13 PB 0,37

19 RO 0,5 PR 0,25 SE 0,11 RJ 0,34

20 RR 0,5 RO 0,25 AM 0,09 PR 0,33

21 RS 0,5 SC 0,25 AC 0,07 MS 0,33

22 SC 0,5 SE 0,25 MA 0,05 PI 0,24

23 TO 0,5 AM 0,00 AL 0,04 AM 0,20

24 MS 0 MT 0,00 RJ 0,02 RN 0,17

25 RN 0 PI 0,00 AP 0,00 RR 0,17

26 SE 0 RR 0,00 RR 0,00 SE 0,12

Média 0,65 0,38 0,32 0,45

Desvio Padrão 0,34 0,27 0,28 0,18

Coeficiente de variação
52,0
%

71,3
%

87,8% 40,5%

Coeficiente de Correlação
(com ICE global)

0,73 0,71 0,46 -

Fonte: Elaborado pelo autor.

No cálculo do ICE para a educação, a heterogeneidade é perceptível em todas as suas dimensões.

Se observarmos o coeficiente de variação, percentual que indica o quão o desvio padrão se afasta da

média, o índice de cooperação financeira (ICF) foi o que apresentou maior variação, significando

que a cooperação estado-local é mais diversa no componente econômico. Não obstante, a análise da

correlação de cada uma das dimensões com o ICE permite identificarmos o peso que cada uma

delas assume no cômputo geral  do índice.  O coeficiente  de correlação indicou forte correlação

positiva dos componentes de políticas públicas e governança com o ICE-educ e fraca correlação

positiva da dimensão financeira (p valor de 0,46). Portanto, instrumentos de cooperação na estrutura

de governança e em forma de políticas públicas possuem maior influência na composição do índice.

Do ponto de vista teórico-conceitual, esta configuração é bastante plausível, tendo em vista que a
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priorização  de  transferência  de  recursos  e  mesmo  a  sua  distribuição  pelo  território  estadual

(elementos da dimensão financeira) podem ser proxy de descentralização ou de desconcentração, e

não de cooperação. Isto demonstra a importância da consideração multidimensional na formulação

de  um  constructo  que  capture  de  forma  mais  aproximada  a  noção  de  cooperação

intergovernamental. 

Na dimensão de cooperação por meio de políticas públicas estaduais, 11 estados implementaram

algum programa de formação profissional ou de apoio na gestão da educação municipal, dentre eles

apenas  a  região  sul  não  tinham programas  estaduais  deste  tipo.  Outros  12  estados  registraram

incidência de um dos dois programas que compõem o ICPP. Apenas 3 estados (SE, RN e MS) não

dispunham de qualquer política própria de cooperação à educação municipal. 

AM, MT,  PI  e  RR são  estados  que  não incorporam os  atores  municipais  nas  estruturas  de

governança do poder executivo. RS foi o único que atingiu pontuação máxima nesta dimensão,

seguido de AL, CE, ES, MA e PE, que registrara um ICG de 0,75. Convém colocar que,  com

exceção do ES, todos os outros não atingiram o maior nível de cooperação na governança porque

não possuíam representação municipal dentro do Conselho Estadual de Educação. A grande maioria

dos estados (16) estão no estrato de ICG entre 0,25 e 0,50. 

O Índice de Cooperação Financeira foi o que apresentou maior variação entre os estados. Amapá

e  Roraima  foram unidades  federativas  que  em 2016  não  fizeram repasses  para  os  municípios

atuarem na gestão educacional. A maior parte dos estados não distribuiu de maneira equânime os

recursos entre os municípios de sua jurisdição, assim como não priorizaram as transferências para

os municípios como estratégia de cooperação – 16 estados registraram ICF abaixo da média que foi

de 0,32. RS, RO, MT e MS foram os estados que se sobressaíram nesta dimensão cooperativa,

apresentando ICF 2,3 vezes maior do que a média. 

A aplicação do ICE na educação também demonstrou que todos os estados possuem alguma

forma de cooperação com os governos locais, perspectiva afeita a sistemas federativos (PIERSON,

1995; OBINGER et al, 2005; WATTS, 2006a; AGRANOFF, 2007). Um dos destaques negativos é

Roraima,  que  não  possui  em  sua  estrutura  de  governança  mecanismos  administrativos  de

cooperação  com  as  gestões  locais  e  também  não  repassa  recursos  para  os  municípios  de  seu

território utilizarem nas políticas educacionais.  Na verdade,  o único instrumento de cooperação

estado-local que Roraima utiliza é a manutenção de um Centro de Formação de Profissionais da

Educação Básica, que também atende funcionários do ente municipal. Por este motivo, o estado não

assumiu a pior posição do ICE-educ. Além do Rio Grande do Norte (0,17), que recebeu a mesma

pontuação que RR, Sergipe foi outro estado que apresentou baixo nível de cooperação estado-local

na educação (0,12). Apesar de contar com uma Coordenadoria de Gestão Democrática, Articulação
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e Assistência aos Municípios, Sergipe não possui política própria de cooperação às gestões locais e

faz muito pouco uso de cooperação financeira. 

Se comparado com a heterogeneidade que impera nas suas três dimensões, o ICE possui a menor

variação – coeficiente de variação de 40,5%. RS, CE, ES e PE registraram os mais elevados níveis

de cooperação estado-local na educação. Embora o estado gaúcho não possua programa permanente

de formação de professores para as gestões locais, ele possui sistema de avaliação de aprendizagem

que  incorpora  os  alunos  das  redes  municipais  e  detém os  melhores  índices  de  cooperação  na

governança e de cooperação financeira. Importa destacar que o Rio Grande do Sul dispõe de uma

lei que trata do regime de colaboração com os municípios desde 1998 (Lei Estadual 11.126/1998),

bem como tem representantes das gestões municipais no Conselho Estadual de Educação. Além

disso,  o  Departamento  de  Articulações  dos  Municípios  faz  parte  do  arranjo  organizacional  da

Secretaria Estadual de Educação e tem a função de conjugar os programas estaduais às demandas

locais. Na cooperação financeira, no entanto, o RS desponta com maior predominância. 88% dos

municípios do estado receberam recursos através de convênios em 2016 e ele transferiu para as

prefeituras um valor 2,45 vezes maior do que gastou na educação. 

Os estados com escores  medianos  no  ICE-educ podem manter  um certo  padrão  de posição

relativa em todos os seus componentes – como nos casos de GO e MG –, mas também podem variar

consideravelmente em cada um deles. Um exemplo desta última situação é o caso do AP, que não

realiza cooperação financeira, implementa políticas próprias de formação profissional e apoio na

gestão dos municípios e registrou um ICG mediano (pouco acima da média).

Cooperação estado-local na educação é bastante diversa entre as distintas unidades federativas.

Esta heterogeneidade não é identificada somente no score que cada estado obteve no ICE, mas

também está  presente  dentro  das  dimensões  que  compõem este  índice  sintético.  A cooperação

financeira é a que possui maior variação interestadual, ao passo que também é a que detém menor

peso na composição do ICE (coeficiente de correlação de 0,46). Há diversidade também dentro do

próprio estado. Embora haja casos de posição relativa estável em cada uma das dimensões, também

há estados que adotam políticas públicas de apoio à formação profissional e à gestão das redes

municipais  de  ensino,  mas  que  o  repasse  de  recursos  direto  para  as  prefeituras  não  foi  uma

estratégia considerada. 

7.3 Resultados do ICE para a saúde

A posição dos estados em cada uma das dimensões do ICE e no seu cômputo geral na política de

saúde constam da Tabela 2.
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Tabela 2 – Posição dos estados com maior cooperação com os municípios na saúde,
conforme ICE e suas dimensões

Posição UF ICPP UF ICG UF ICF UF ICE-saúde

1 AL 1 CE 1,00 MT 0,96 RS 0,83

2 AM 1 MG 0,69 RS 0,82 CE 0,74

3 CE 1 AM 0,69 MS 0,81 MT 0,71

4 GO 1 MA 0,68 MG 0,79 AM 0,70

5 MA 1 SC 0,68 PR 0,57 AL 0,68

6 PE 1 MT 0,68 SC 0,55 PR 0,68

7 PR 1 PE 0,67 SE 0,44 MG 0,66

8 RO 1 PB 0,67 RO 0,43 PE 0,65

9 RS 1 RS 0,67 AM 0,42 MA 0,64

10 SP 1 BA 0,67 BA 0,39 RO 0,59

11 AC 0,5 AC 0,67 ES 0,39 SC 0,58

12 AP 0,5 AL 0,67 SP 0,38 SP 0,57

13 BA 0,5 RJ 0,67 AL 0,37 MS 0,55

14 MG 0,5 RR 0,67 PA 0,34 SE 0,54

15 MS 0,5 SE 0,67 PI 0,34 BA 0,52

16 MT 0,5 TO 0,67 AP 0,33 TO 0,49

17 PA 0,5 PR 0,46 TO 0,31 RJ 0,45

18 PI 0,5 MS 0,36 PE 0,29 GO 0,42

19 RJ 0,5 SP 0,34 RR 0,27 AC 0,40

20 SC 0,5 AP 0,33 GO 0,27 AP 0,39

21 SE 0,5 ES 0,33 PB 0,26 RR 0,31

22 TO 0,5 RN 0,33 MA 0,25 PB 0,31

23 ES 0 RO 0,33 CE 0,23 PA 0,28

24 PB 0 PA 0,00 RJ 0,19 PI 0,28

25 RN 0 GO 0,00 RN 0,09 ES 0,24

26 RR 0 PI 0,00 AC 0,02 RN 0,14

Média 0,62 0,52 0,40 0,51

Desvio Padrão 0,36 0,25 0,23 0,18

Coeficiente de
variação

57,7
%

48,3%
56,0
%

34,8%

Coeficiente de
Correlação (com ICE

global)
0,76 0,56 0,55 -
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A diversidade comportamental do estado também está presente na cooperação com as gestões

municipais no âmbito da política pública de saúde brasileira. No entanto, esta variação ocorre com

menor intensidade tanto nas três dimensões da cooperação quanto no seu cômputo geral (ICE). O

coeficiente de variação do ICE foi de 34,8%, enquanto que o do ICPP foi de 57,7%, do ICG 48,3%

e do ICF 56%. Ou seja, há uma maior homogeneidade na cooperação estado-local da saúde do que

na educação. Por outro lado, ao calcularmos o coeficiente de correlação verificou-se também que,

da  mesma  forma  que  na  educação,  a  dimensão  de  políticas  públicas  possui  maior  peso  na

conformação do ICE-saúde (p = 0,76), apresentando uma forte correlação positiva com o índice

geral. Nas outras duas dimensões esta correlação positiva é moderara – com p valor de 0,56 e 0,55

para o ICG e o ICF, respectivamente.

Na cooperação em políticas  públicas,  ES, PB, RN e RR não detinham nenhuma política de

qualificação permanente para os trabalhadores do SUS municipal e de cooperação técnica à gestão

das secretárias municipais de saúde. 10 estados apresentaram a incidência dos dois tipos de políticas

cooperativas – com presença de estados de todas as macrorregiões –  e outros 12 detinham uma das

duas formas de cooperar por meio de programas. 

A cooperação  está  totalmente  presente  na  estrutura  de  governança  do  governo  do  CE,  que

registrou  não  só  pontuação  máxima,  como  também  um  score  45%  maior  do  que  o  segundo

colocado. A explicação para isso está no uso deliberado por parte dos cearenses do consorciamento

com governos municipais. Instrumento ainda pouco utilizado pelos outros governos estaduais, mas

que não poderia estar fora desta dimensão devido a sua própria natureza cooperativa. Abaixo do CE,

12 estados registraram ICG variando entre  0,69 e  0,67,  o  que  explica a  maior  homogeneidade

interestadual desta dimensão – possui o menor coeficiente de variação dentre os componentes do

ICE-saúde. Apesar disso, PA, GO e PI não registraram pontuação neste componente cooperativo.

Na cooperação financeira, o destaque foi o Mato Grosso que alcançou um ICF de 0,96, seguido

de RS (0,82), MS (0,81) e MG (0,79). 17 estados registraram scores abaixo da média (0,40), sendo

o AC(0,02)  e  o  RN (0,09)  com os  piores  em termos de  priorização de  repasses  e  distribuição

equânime de recursos entre os municípios de sua jurisdição. Estes dois estados, importa sublinhar,

estão muito abaixo do RJ que está posicionado na 24º colocação nesta dimensão (ICF de 0,19).

Assim como na educação, o RS também foi o estado que apresentou maior cooperação com os

governos municipais na saúde (ICE de 0,83), sendo seguido por CE (0,74), MT (0,71) e AM (0,70).

O  estado  gaúcho  possui  Escola  de  Saúde  Pública  e  adotou  pelo  menos  uma  política  de

fortalecimento da atenção básica municipal, que é o caso dos Núcleos de Apoio à Atenção Básica
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(criado  pela  Resolução  SES/CIB  403/2011).  Além  disso,  há  na  sua  Secretaria  de  Saúde  uma

Coordenação Estadual de Atenção Básica  e o Regimento Interno do Conselho de Saúde estipula

assento para representação dos municípios – tanto para a Associação dos secretários municipais

quanto para a Federação das Associações dos Municípios. Em relação a dimensão financeira, o RS

foi o único estado a repassar recursos próprios fundo a fundo para todos os municípios de sua

jurisdição.  A transferência  de  recursos  para  os  municípios  também  aparece  como  estratégia

prioritária para o governo do RS, que repassou valores que superam os que executou em cerca de 16

vezes. 

A cooperação financeira não parece ser a principal estratégia adotada pelo segundo colocado no

ICE. O CE foi apenas o 23º estado no ranking do ICF, distribuindo recursos para apenas 27% dos

seus municípios  e  repassando recursos  4,8 vezes maior  do que ele  próprio executa.  Esta  baixa

pontuação no indicador de cooperação financeira contrasta com o escore máximo que obteve no

ICPP e no ICG, demonstrando como há variação de formatos colaborativos no âmbito de um estado

e em uma mesma política.

Na outra ponta, o RN é o estado com menor nível de colaboração com as gestões locais na

saúde,  não  possuindo  política  própria  de  formação  permanente  que  englobe  profissionais  do

município e nem programas de cooperação técnica para melhoria dos serviços de saúde local. Na

estrutura de governança, o estado não dispõe de unidade administrativa específica para o trato com

os municípios ou mesmo que trabalhe com saúde primária.  Ademais, também não se utiliza do

instrumento de consorciamento. Na cooperação financeira, o estado repassou em 2016 recursos para

apenas 4% dos seus municípios, muito embora tenha transferido recursos equivalentes a 3,5 vezes

do que gastou. Dito de outro modo, 7 prefeituras concentraram as transferências realizadas pelo

governo estadual para a saúde municipal. 

Os estados do RS e do RN aparecem como polos extremos de cooperação estado-local, cuja

ausência produziria uma menor heterogeneidade interestadual na política de saúde. A diversidade,

assim como na educação, também está presente dentro de um mesmo estado. Goiás, por exemplo,

possui Escola de Saúde Pública e Política Estadual de Educação Permanente e adota uma política de

cooperação  para  melhoria  do  planejamento  da  atenção  básica  dos  municípios  (Estratégia  de

Planificação da APS - Resolução nº 060/2015 – CIB , de 21 de maio de 2015). No entanto, não

possui em sua estrutura de governança representação ou instrumentos que incluam a participação

das gestões locais no processo decisório. Registrou, ademais, uma cooperação financeira mediana,

aparecendo na 20ª posição em relação aos outros estados nesta dimensão. 

Por  mais  que  educação  e  saúde  possuam  desenhos  institucionais  distintos,  em  ambas  a

colaboração estado-local apresenta-se bastante heterogênea. Esta diversidade interestadual, que se
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verifica inclusive entre as dimensões da cooperação intergovernamental, é evidencia da autonomia

decisória dos governos estaduais,  não só para implementar políticas normatizadas pelo governo

central  como também para adotar políticas próprias.  Importa realçar que a  variação da atuação

cooperativa estadual é menor na política de saúde do que na de educação. Acreditamos que uma das

explicações está no desenho sistêmico da saúde, que exige a incorporação dos atores municipais em

estruturas decisórias como a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e as Comissões Intergestores

Regionais (CIR). 

Como já posto, a cooperação aos governos locais é atribuição prevista no desenho das políticas

de  saúde  e  educação  para  os  governos  estaduais.  Trata-se  de  prerrogativa  inerente  a  sistemas

políticos federativos, mas que também se justifica pela existência de responsabilidades sobrepostas

entre  estado e  municípios.  Nesta  perspectiva,  a  heterogeneidade apontada pelo  ICE sugere não

apenas a autonomia decisória dos governos estaduais, mas também reduzido poder de influência do

governo central em padronizar seu comportamento em termos nacionais. Neste cenário, que fatores

determinam a cooperação estado-local?

7.4 Fatores determinantes da colaboração estado-local 

Neste estudo, a busca por fatores determinantes da cooperação dos estados aos seus municípios

segue dois caminhos. O primeiro compõe uma análise quantitativa, que correlaciona o Índice de

Cooperação Estado-local  (ICE) com indicadores  apontados  pela  literatura como preditivos  para

efetivação da colaboração intergovernamental. O número de unidades da federação inviabiliza o uso

de  regressão  linear  multivariada,  deixando  como  alternativa  o  uso  da  regressão  logística.  A

transformação do ICE em uma variável dicotômica pode representar eventual limitação, pois mitiga

a  heterogeneidade  insculpida  no  indicador.  Contudo,  a  proposta  é  tentar  avançar  em  termos

inferenciais, vez que análises exploratórias provenientes de estatísticas descritivas são incapazes de

revelar  efeitos  da  interação  de  diferentes  fatores  em  um  fenômeno  social.  O  segundo  trajeto

percorre  os  casos  da  saúde  e  da  educação  no  Rio  Grande  do  Norte  e  no  Ceará,  estados  que

registraram baixo e alto nível de cooperação estado-local, respectivamente. O quadro 11 descreve as

variáveis explicativas que serão testadas no estudo quantitativo.

Quadro 11 – Relação dos determinantes da cooperação estado-local, variáveis e seus indicadores

Determinantes Variáveis Indicadores

Trajetória da política

Municipalização
incentivada do ensino

fundamental

Diferença da taxa de municipalização do ensino
fundamental entre 1996 e 2006 (antes do FUNDEB) 

Municipalização precoce
da saúde básica 

Proporção de Municípios em Gestão Plena em 2001,
(antes da NOAS, que cria apenas dois níveis de
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habilitação Atenção Básica Ampliada e Gestão
Plena)

Contexto de
implementação

Desigualdades
econômicas

intermunicipais

Índice de Gini do PIB per capita dos municípios
(2017)

Desigualdades na
capacidade administrativa

intermunicipal

Coeficiente de variação da proporção dos
funcionários públicos municipais em relação a

população (2017)
Desenvolvimento

econômico do estado
PIB per capita estadual (2017)

Capacidade decisória
do governo estadual

Situação fiscal do estado
Proporção da Dívida Consolidada Líquida em

relação à Receita Corrente Líquida (2016)
Capacidade

administrativa do estado
Proporção dos servidores estatutários em relação à

população estadual (2017)
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A trajetória  da  política  (PIERSON,  1995;  OBINGER  et  al,  2005;  ARRETCHE,  2012),  o

contexto de implementação (CHIARA et al, 2010; WOLLMAN, 2010; BOWMAN e KEARNEY,

2011); e a capacidade decisória do governo estadual (ARRETCHE, 1999, 2015) foram aspectos

identificados  na  literatura  como  determinantes  para  a  efetivação  de  esforços  colaborativos

intergovernamentais.  A análise quantitativa se debruça sobre variáveis  proxy destes três fatores,

iniciando com um estudo exploratório e encerrando-se com a operacionalização de uma regressão

logística multivariada. O quadro 12 traz a base com os dados das variáveis explicativas utilizadas na

análise quantitativa.
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Quadro 12 – Base de dados com as variáveis explicativas consideradas para a análise quantitativa da cooperação estado-local

UF

Trajetória da política no estado Contexto de implementação
Capacidade decisória do

governo estadual 

Municipalização
precoce da saúde

Municipalização
incentivada do

ensino fundamental

Desenvolvimento
econômico do

estado

Desigualdades
econômicas

intermunicipais

Desigualdades na
capacidade

administrativa
intermunicipal

Capacidade
administrativa

do estado

Situação fiscal
do estado

Proporção de
Municípios em

Gestão Plena em
2001

Diferença da taxa de
municipalização do
ensino fundamental

entre 1996 e 2006

PIB per capita
estadual (2017)

Índice de Gini
do PIB per
capita dos
municípios

(2017)

Coeficiente de
variação da

proporção dos
funcionários

públicos
municipais em

relação a
população (2017)

Proporção dos
servidores

estatutários em
relação à

população
estadual (2017)

Proporção da
Dívida

Consolidada
Líquida em

relação à
Receita

Corrente
Líquida (2016)

AC 0,62 0,07 17201,95 0,14 0,45 0,025 0,73

AL 0,29 0,11 15653,51 0,28 0,30 0,009 1,03

AM 1,58 0,23 22936,28 0,22 0,65 0,015 0,41

AP 2,82 0,12 19405,11 0,24 0,40 0,024 0,14

BA 0,56 0,30 17508,67 0,33 0,31 0,007 0,56

CE 0,85 0,27 16394,99 0,24 0,37 0,006 0,44

ES 1,51 0,45 28222,56 0,34 0,39 0,007 0,26

GO 0,56 0,23 28308,77 0,34 0,53 0,009 0,94

MA 0,81 0,18 12788,75 0,31 0,34 0,006 0,42

MG 0,22 0,22 27282,75 0,36 0,45 0,016 2,03

MS 0,44 0,18 35520,45 0,33 0,35 0,010 0,78

MT 1,17 0,17 37914,00 0,35 0,47 0,013 0,40
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PA 4,17 0,39 18549,33 0,39 0,38 0,008 0,09

PB 1,22 0,15 15497,67 0,16 0,37 0,010 0,30

PE 0,72 0,17 19164,52 0,31 0,42 0,008 0,58

PI 0,65 0,23 14089,78 0,26 0,29 0,012 0,45

PR 1,07 0,04 37221,00 0,22 0,42 0,010 0,39

RJ 0,21 0,09 40155,76 0,33 0,49 0,010 2,32

RN 15,30 0,18 18333,19 0,33 0,46 0,013 0,03

RO 0,98 0,15 24092,81 0,15 0,49 0,021 0,50

RR 0,73 0,19 23158,06 0,12 0,26 0,030 0,35

RS 0,19 0,11 37371,27 0,25 0,40 0,009 2,13

SC 0,85 0,21 39592,28 0,22 0,43 0,007 0,50

SE 0,00 0,20 17789,21 0,22 0,43 0,012 0,60

SP 0,27 0,31 47008,77 0,33 0,48 0,010 1,75

TO 1,12 0,16 21998,34 0,28 0,37 0,020 0,33

Média 1,50 0,20 25121,53 0,27 0,41 0,013 0,71

Desvio
Padrão

2,95 0,09 9778,95 0,07 0,08 0,006 0,63

Coeficiente
de variação

197,0% 47,2% 38,9% 27,6% 20,3% 50,8% 89,4%

Mínimo 0 0,04 12788,75 0,12 0,26 0,006 0,03

Máximo 15,30 0,45 47008,77 0,39 0,65 0,030 2,32

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Antes de adentrar às análises, convém um possível problema de inferência causal,

que,  como  dito,  é  derivado  de  estudos  exploratórios.  A correlação  entre  variáveis

institucionais carrega consigo o problema da reciprocidade causal. Dito de outro modo,

o nível de cooperação estado-local (variável dependente) pode não só ser afetado por

uma  variável  explicativa,  como  pode  ser  um  dos  seus  preditivos.  Por  exemplo,  a

existência de disparidades intermunicipais no interior do território estadual pode ser um

fator  explicativo  para  atuação  colaborativa,  mas  também pode  ser  resultado  da  sua

ausência. Embora Agranoff (2012) tenha realçado a necessidade de assimetrias de poder

entre  as  unidades  constituintes  para que elas ingressem em processos colaborativos,

Watts  (2006a)  aponta  que  a  cooperação  pode  reduzir  diferenças  nas  capacidades

administrativas e financeiras dos governos. É possível, portanto, existir um problema de

causalidade  reversa  ou  simultaneidade,  que  esperamos  mitigá-lo  com  a  análise  em

profundidade dos casos selecionados. 

7.4.1 Cooperação estado-local e o contexto de implementação

A configuração territorial  é  um dos elementos  que  podem afetar  a  existência  de

processos  colaborativos  intergovernamentais.  Este  aspecto apareceu nos  estudos que

tratam especificamente  das  relações  que  se  estabelecem entre  governos  regionais  e

locais em sistemas federativos específicos (CHIARA et atl, 2010; WOLLMAN, 2010;

BOWMAN e KEARNEY, 2011). Assim, a adoção de políticas cooperativas por parte

dos governos estaduais em relação aos municípios seria influenciada por características

socioeconômicas e institucionais dos governos locais. 

Seria  razoável,  então,  assumir  que  a  prevalência  de  acentuadas  desigualdades

intermunicipais  produziria  um contexto  propício  à  atuação  colaborativa  dos  estados

(AGRANOFF, 2012). As diferenças entre os municípios dentro da jurisdição estadual

foram verificadas a partir do cálculo do índice de Gini do PIB per capita dos municípios

e do coeficiente  de variação da proporção dos  funcionários  públicos municipais  em

relação  a  população  total  de  cada  localidade.  Dados  estes  que  foram extraídos  dos

seguintes  levantamentos  do  IBGE:  Contas  Regionais  de  2017  e  Pesquisa  de

Informações Básicas Municipais de 2017.

Gráfico 1 – Distribuição do ICE na educação pelo nível de desigualdades econômicas
intermunicipais
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 2 – Distribuição do ICE na saúde pelo nível de desigualdades econômicas
intermunicipais

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O gráfico 1 e 2 demonstram que a colaboração estado-local na educação possui uma

baixa correlação positiva com a desigualdade econômica intermunicipal dentro do seu

território (p valor de 0,28), enquanto na saúde estas variáveis não possuem relação. Dito

de outro modo, analisada de maneira isolada, o nível desigualdade econômica entre os

municípios  de  um  mesmo  estado  está  associado  ao  grau  de  esforços  colaborativos

estaduais na educação, mas não na saúde. Ou seja, em termos de política educacional,

quando as disparidades econômicas intermunicipais se elevam, a cooperação estado-

local também acompanha o crescimento, embora não de maneira perfeita. 

Os  gráficos  3  e  4  trazem  a  comparação  entre  a  cooperação  estado-local  e  as

desigualdades   administrativas  intermunicipais  dentro  do  território  estadual.  Na
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educação,  esta  relação  apresentou  uma  correlação  negativa  muito  baixa,  quase  que

insignificante. Ou seja, quando a variação da proporção de funcionários em relação a

população municipal cresceu (mais desigual) o índice de cooperação do estado reduziu.

A  associação  entre  o  nível  de  desigualdade  administrativa  intermunicipal  e  a

colaboração estadual na saúde foi positiva, embora também fraca (0,2). 

Gráfico 3 - Distribuição do ICE na educação pelo nível de desigualdades
administrativas intermunicipais, na educação

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gráfico 4 - Distribuição do ICE na saúde pelo nível de desigualdades administrativas
intermunicipais
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O contexto de implementação de uma atuação colaborativa também pode ser afetada

pelo nível de riqueza econômica do território estadual. Neste caso, a literatura sobre

cooperação  intergovernamental  sugere  que  quanto  maior  a  situação  de  crise  ou  as

dificuldades econômicas maior a propensão cooperativa dos governos (AGRANOFF,

2012). Os gráficos 5 e 6 sugerem o oposto. Na saúde e na educação, à medida que o PIB

per capita estadual cresce, a cooperação estado-local também é graduada. Apesar disso,

este incremento ainda é muito baixo, com p valor de 0,3 e 0,14 para saúde e educação,

respectivamente.

Gráfico 5 - Distribuição do ICE na saúde pelo nível de riqueza econômica dos estados

Gráfico 6  - Distribuição do ICE na educação pelo nível de riqueza econômica dos

estados
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O nível de desigualdade intermunicipal e o nível de desenvolvimento econômico

estadual são fatores que analisados isoladamente sugerem influenciar positivamente o

grau de cooperação estado-local nas políticas de educação e saúde. Com exceção da

relação entre as desigualdades econômicas intermunicipais e colaboração estadual na

saúde – que apresentou ausência de dependência linear entre as variáveis –, todas as

outras  demonstraram  alguma  associação,  embora  baixa,  entre  o  contexto  de

implementação  e  o  nível  de  cooperação  estado-local.  Resta  claro,  no  entanto,  a

heterogeneidade que já havíamos identificado na análise exploratória dos resultados do

ICE.  Por  exemplo,  há  estados  que  apresentam alto  grau  de  disparidade  entre  seus

municípios  e  que  a  colaboração estadual  é  baixa,  como é  o  caso  do  Amazonas  na

educação. Há casos também de estados com PIB per capita acima da média nacional,

mas com ICE bastante baixo, um exemplo é o Espirito Santo na saúde. 

7.4.2 Cooperação estado-local e a capacidade decisória do governo estadual

A noção  de  que  os  níveis  mais  altos  de  governo  precisam  dispor  dos  meios

administrativos  e  financeiros  necessários  para  formular  e  implementar  políticas  que

serão implementadas pelos entes subnacionais (ARRETCHE, 1999) é o que justifica

correlacionarmos a  cooperação estado-local  com a  capacidade  decisória  do governo

estadual. Dois foram os indicadores escolhidos: 1) a situação fiscal do estado, medida

pela proporção da Dívida Consolidada Líquida em relação à Receita Corrente Liquida; e

2)  a  capacidade  administrativa  estadual,  dada  pela  proporção  de  funcionários
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estatutários em relação ao tamanho da população do estado. No primeiro caso, os dados

foram extraídos  do  Relatório  da  FIRJAM intitulado  “A situação  fiscal  dos  estados

brasileiros” de abril de 201720, que utiliza dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Já

as  informações  sobre  o  funcionalismo  estadual  foram  obtidas  na  Pesquisa  de

Informações Básicas Estaduais do IBGE de 2017.

Gráfico 7 - Distribuição do ICE na educação pela situação fiscal dos estados

Gráfico 8 - Distribuição do ICE na saúde pela situação fiscal dos estados

Os gráficos 7 e 8 demonstram a relação entre o ICE e a situação fiscal dos estados

brasileiros. Tanto no índice calculado para educação quanto para a saúde, verificou-se

20 Disponível em https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/a-situacao-fiscal-
dos-estados.htm consultado em 10/02/2020.

https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/a-situacao-fiscal-dos-estados.htm
https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/a-situacao-fiscal-dos-estados.htm
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uma correlação positiva fraca, p-valor de 0,4 na saúde e de 0,22 na educação. Assim, o

grau  de  cooperação  estado-local  acompanha,  em  menor  intensidade,  o  nível  de

endividamento dos estados. Esta associação está prevista na literatura, que sugere que

situações de crise contribuem para construção de esforços colaborativos. O problema da

causalidade reversa se faz bem aparente neste caso. Ou seja, por mais que possamos

afirmar  que  a  situação de crise  fiscal  não é  impeditiva para esforços  colaborativos,

também é possível colocar que a política colaborativa pode estar contribuindo para que

a dívida se eleve, pois poderia implicar em aumento nas despesas estaduais. 

Gráfico 9 - Distribuição do ICE na educação pela capacidade administrativa dos estados

Gráfico 10 - Distribuição do ICE na saúde pela capacidade administrativa dos estados
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Na  comparação  entre  ICE  e  a  capacidade  administrativa  estadual,  os  dados

apresentados nos gráficos 9 e 10 sugerem a incidência de uma correlação negativa fraca.

Ou seja, os estados com menor ICE, tanto na educação quanto na saúde, registram em

média uma menor capacidade administrativa. Este parece ser o resultado mais contra

intuitivo das correlações realizadas neste estudo. É possível que a cooperação exige

mais um tipo específico de funcionário, capaz de prestar apoio técnico às gestões locais,

o que indicaria que a quantidade de servidores não é tão importante quanto o seu perfil.

Neste sentido, talvez um indicador melhor seria o percentual de funcionários de nível

superior no governo estadual, dado que não está disponível para o período estudado.

Um  outro  argumento  seria  o  de  que  a  cooperação  viria  acompanhada  de

municipalização das atribuições sobrepostas previstas no desenho da política, tornando

mais  plausível  a  existência  de  menos  funcionários  estaduais  em cenários  de  maior

colaboração estado-local. 

7.4.3 Cooperação e a trajetória da política no estado 

Comumente,  a trajetória da política no estado é analisada a partir  de abordagens

qualitativas, capazes de resgatar decisões tomadas anteriormente e suas contingências

posteriores.  A grande  maioria  dos  estudos  que  compuseram  o  aporte  teórico  deste

trabalho apontam para o  Path Dependence como elemento relevante para as decisões

coletivas  (PIERSON, 1995,  OBINGER et  al,  2005;  IMERGUT, 2006;  ARRETCHE,

2012, 2015; SEGATTO, 2015). Para verificar a influência da trajetória a partir de uma
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abordagem  quantitativa,  nos  debruçamos  sobre  o  desenvolvimento  histórico  e  a

concepção do desenho das políticas de educação e saúde. 

Na  educação,  Gomes  (2009)  verificou  que  umas  das  explicações  para  a

municipalização do Ensino Fundamental foi a implementação pelos estados de políticas

paralelas  de  incentivo.  Nossa  pesquisa,  usa  esta  premissa  para  a  escolha  de  um

indicador  capaz  de  capturar  importantes  decisões  que  foram  tomadas  no  passado.

Usamos a variação da taxa de municipalização no período Pós-FUNDEF (1996 a 2006)

como  proxy de trajetória da política estadual. A ideia é que estados que optaram por

promover incentivos para municipalização no passado teriam uma maior prevalência

colaborativa.  Convém  lembrar  Segatto  (2014)  que  postulou  que  a  municipalização

precoce do ensino fundamental no Ceará teria sido um dos fatores preditivos para a

adoção estadual de políticas de cooperação estado-local. 

Na  saúde,  a  municipalização  dos  serviços  é  uma  diretriz  do  SUS  desde  o  seu

nascedouro.  A  estratégia  para  efetivação  deste  formato  de  descentralização  foi  a

constituição  de  níveis  de  habilitação,  de  modo  que  os  estados  passassem a  ofertar

serviços a partir da concessão de incentivos por parte do governo central. Cada nível de

habilitação indicava uma gama de serviços de baixa, média e alta complexidade que

deveriam ser disponibilizados pelas gestões locais. Neste contexto, os municípios que se

enquadravam como habilitados para gestão plena apresentavam uma maior cobertura de

serviços e, por conseguinte, se aproximavam mais do que estava previsto em termos de

princípios do SUS. Estes níveis de habilitação, embora tenham se encerrado em 2004,

foram substituídos pela NOAS 01/2002 por apenas dois tipos: Gestão Plena de Atenção

básica ampliada e Gestão Plena do Sistema Municipal. 

Com  vistas  a  perceber  a  precocidade  estadual  da  municipalização  SUS  no  seu

território, calculamos, a partir de dados do Fundo Nacional de Saúde, a proporção dos

municípios habilitados em gestão plena em 2001 em relação ao total do estado. A ideia

aqui  é  que  a  municipalização  precoce  da  saúde  teria  o  potencial  de  empoderar  os

municípios, produzindo incentivos para uma atuação mais colaborativa por parte das

gestões estaduais. Portanto, o histórico da municipalização dos serviços é o aspecto que

estamos considerando como importante elemento da trajetória das políticas de educação

e saúde.
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Gráfico 11 - Distribuição do ICE na educação pela diferença da taxa de municipalização
do ensino fundamental entre 1996 e 2006

Fonte:Elaborado pelo autor. 

Gráfico 12 - Distribuição do ICE na saúde pela proporção de municípios com
habilitação para gestão plena em 2001

Na  educação,  o  histórico  indutor  da  municipalização  do  governo  estadual  está

associado positivamente com o nível de cooperação estado-local mensurado em 2019. O

p-valor da correlação foi de 0,17, indicando uma relação positica fraca entre as duas
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variáveis.  Na  saúde,  o  coeficiente  de  correlação  foi  o  mesmo,  porém  com  sinais

contrários (-0,17). Ou seja, há uma associação negativa entre cooperação estado-local e

municipalização  precoce  da  saúde.  A explicação  para  este  resultado  da  saúde  pode

residir  no  fato  de  que  o  empoderamento  municipal  produziu  mais  elementos

conflituosos do que colaborativos. Neste caso, apenas estudos de caso permitirão um

olhar mais aprofundado sobre o impacto das decisões estaduais tomadas no passado na

incidência de barreiras ou condições favoráveis à cooperação estado-local.  

7.4.4 Análise multivariada 

Como  já  colocado,  a  ideia  de  realizar  uma  análise  multivariada  serve  para

identificarmos possíveis efeitos da interação entre as variáveis independentes, dispostas

pela  literatura,  na  incidência  da  cooperação  estado-local.  Para  tanto,  optamos  por

transformar nossa variável  dependente,  índice de cooperação estado-local  (ICE),  em

uma variável dicotômica (alta cooperação e baixa cooperação). Isto se deve ao pequeno

número  de  observações  (26  estados)  que  impedem  a  operacionalização  de  uma

regressão linear multivariada. A regressão logística multivariada é uma técnica que em

vez  de  tentar  quantificar  o  impacto  de  variáveis  explicativas  em  um  determinado

fenômeno  (regressão  linear),  ela  aponta  as  razões  de  chance  (odds  ratio)  que

determinados  fatores,  em  interação,  conferem  para  a  ocorrência  do  fenômeno

(DEMARIS, 1995). 

Os estados que possuíam um índice de cooperação estado-local (ICE) acima de 0,50

foram  considerados  detentores  de  alta  cooperação,  todos  os  outros  com  baixa

cooperação. Na educação, 10 estados foram caracterizados como alta cooperação e 16

com baixa cooperação. Na saúde, por sua vez, foram 15 estados com alta cooperação e

11 com baixa. Em termos comparativos, esta diferenciação entre as políticas já havia

sido  notada  a  partir  do  cálculo  do  coeficiente  de  variação,  que  demonstrou  maior

homogeneidade na cooperação estado-local da saúde. Situação que especulamos derivar

do  desenho  institucional,  cuja  marca  na  saúde  é  a  existência  de  fóruns

intergovernamentais de deliberação que garantem a presença municipal na tomada de

decisão estadual.

As tabelas 3 e 4 trazem os resultados do modelo aplicado para o caso da educação e

da saúde, respectivamente. 
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Tabela 3 – Coeficientes do modelo de Regressão Logística aplicado na educação

Variável dependente: alta cooperação estado-local na educação

Variáveis
Razão de chance 

(odds ratios)
Erro padrão P-valor

Intercepto 2,04 3,35 0,95

Capacidade administrativa do estado -1,29 1,11 0,25

Municipalização incentivada do ensino 
fundamental

5,49 6,23 0,38

Situação fiscal do estado 2,88 8,73 0,74

Desigualdades na capacidade administrativa 
intermunicipal

-1,65 6446 0,80

Desenvolvimento econômico do estado 3,72 5672 0,95

Desigualdades econômicas intermunicipais 3,58 8,48 0,97

AIC 36,06

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 4 – Coeficientes do modelo de Regressão Logística aplicado na saúde

Variável dependente: alta cooperação estado-local na saúde

Variáveis
Razão de chance

(odds ratios)
Erro padrão P-valor

Intercepto 2,540 3,946 0,520

Capacidade administrativa do estado -1,742 1,154 0,131

Municipalização precoce -4,060 2,821 0,150

Situação fiscal do estado -2,455 1,949 0,208

Desigualdades na capacidade administrativa 
intermunicipal

1,134 9,052 0,210

Desenvolvimento econômico do estado 5,516 7,360 0,454

Desigualdades econômicas intermunicipais -2,811 9,413 0,765

AIC 36,84

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na aplicação do modelo para saúde e para educação, os resultados dos coeficientes

de todas as variáveis independentes não apresentaram significância estatística. Embora

isso também possa decorrer do pequeno número de observações (26), uma interpretação

alternativa se refere ao fato que nenhum desses fatores é preponderante para aumentar

as  chances  de  incidência  de  alta  cooperação  estado-local  nos  estados.  Sendo  mais
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específico, a trajetória da política no estado, o regime de implementação e a capacidade

decisória estadual não são aspectos capazes de aumentar as chances de ocorrência de

alta cooperação estado-local na educação e na saúde.

Realizou-se ainda a comparação de modelos com base no Critério de Informação de

Akaike (AIC), utilizando o método de eliminação de variáveis (backward). Na saúde, o

que  apresentou  melhor  ajuste  concebia  a  capacidade  administrativa  do  estado  e  a

municipalização precoce como preditivos. O modelo com esta formulação, no entanto,

não apresentou grandes diferenças no p-valor das variáveis em relação ao da tabela 4.

Na educação, o modelo mais ajustado comportaria apenas a capacidade administrativa

do estado.  Da  mesma forma que  na  saúde,  essa  composição  não  tornou  a  variável

estatisticamente significante. 

Ademais,  a modelagem estatística constante nas tabelas 3 e  4 registra diferenças

visíveis entre as duas áreas. O modelo da saúde trouxe níveis de significância estatística

mais próximos do aceitável (0,05) do que o da educação. A justificativa para isso pode

estar  relacionada  ao  desenho  institucional  da  saúde,  que  prevê  instrumentos

cooperativos, enquanto que na educação a cooperação estado-local apenas está disposta

enquanto atribuição estadual, sem a definição de maneiras para a sua efetivação. Ou

seja, o desenho da saúde já dispõe de mecanismos institucionais para implementação da

colaboração estado-local, ao passo que na educação a forma de implementação deste

ideal  não  está  posto.  Como  a  perspectiva  colaborativa  na  educação  é  algo  pouco

institucionalizado,  faz-se  necessário  primeiro  sua  ascensão  à  agenda  do  governo

estadual. Isto sugere que os preditivos para sua efetivação derivem menos de aspectos

estruturais e da trajetória da política no estado, do que do papel dos atores que orbitam a

política na conformação ou recepção da colaboração estado-local enquanto alternativa

viável. 

7.5 Conclusões

Em síntese, a criação de um índice para mensuração do nível de cooperação estado-

local  na  educação  e  na  saúde  serviu  para  verificarmos  diferenças  interestaduais  e

intersetoriais.  Construído  para  medir  o  nível  de  institucionalização  da  cooperação

vertical  no  contexto  subnacional,  o  ICE  também considera  as  nuances  do  desenho

institucional de cada uma das políticas. Nesta perspectiva, o índice foi composto por

três  dimensões:  cooperação  em  políticas  públicas,  cooperação  na  estrutura  de
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governança  e  cooperação  financeira.  A  ideia  foi  de  cobrir  diferentes  formas  de

cooperação adotadas pelo governo estadual. 

O índice apontou os estados do RS e do CE como os que apresentaram o maior nível

de institucionalização da cooperação estado-local nas duas políticas. Na outra ponta, RN

e PI estavam entre  os cinco estados com mais  baixo ICE tanto na saúde quanto na

educação. No cálculo do coeficiente de variação, o ICE da educação apresentou uma

variabilidade um pouco maior do que a saúde, 40,5% contra 34,8%. Acreditamos que

esta diferença deriva do desenho do SUS, que dispõe de mecanismos institucionais que

incentivam a cooperação. Com vistas a identificar o peso de cada uma das dimensões no

cômputo geral do índice, verificamos o coeficiente de correlação delas com o ICE. Nos

dois  setores,  a  dimensão  da  cooperação  financeira  apresentou  a  menor  correlação,

indicando um menor peso deste componente no índice geral. Argumentamos que esta

ponderação  faz  sentido,  vez  que  o  componente  financeiro  pode  ser  proxy não  de

cooperação,  mas  também  de  descentralização  ou  desconcentração,  o  que  reforça  a

necessidade  de  constituição  de  um  índice  sintético  para  capturar  o  fenômeno  da

cooperação estado-local.

De  maneira  geral,  o  ICE  evidencia  uma  considerável  heterogeneidade  no

comportamento cooperativo dos governos estaduais. Este achado está em consonância

com os estudos que se dedicaram a estudar o papel dos estados nas políticas sociais e

que identificaram a existência de autonomia decisória deste nível de governo (GOMES,

2009;  GONÇALVES,  2009;  SEGATTO,  2015;  SILVA,  2015;  MENICUCCI  e

MARQUES, 2016). Ele indica, ainda, que os desenhos institucionais das políticas de

educação e saúde não são capazes, sozinhos, de induzir a adoção de padrões mínimos

nacionais  no  comportamento  cooperativo  dos  governos  estaduais.  Isto  implica  na

necessidade de relativização da metáfora proposta por Arretche (2015) que sugere a

existência de uma federação integrada, marcada por uma centralização normativa do

governo  federal  e  pela  autonomia  de  implementação  por  parte  dos  governos

subnacionais. Ademais, a liberdade de atuação estadual também refuta o argumento de

fragilidade estadual no contexto federativo brasileiro (REZENDE, 2013, PRADO, 2013,

ARRETCHE e SCHLEGEL, 2014).

Para tentar encontrar determinantes da cooperação estado-local na educação e na

saúde resgatamos alguns preditivos postos pela literatura.  A trajetória  da política no

estado  (PIERSON, 1995; OBIRNGER et al, 2005; ARRETCHE, 2012), o contexto de

implementação  CHIARA et atl, 2010; WOLLMAN, 2010; BOWMAN e KEARNEY,
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2011) e a capacidade decisória do governo estadual  (ARRETCHE, 1999, 2015) foram

os  fatores  que  tentamos  quantificar  com  vistas  a  identificar  possíveis  efeitos  no

comportamento colaborativo do estado em relação às gestões locais. 

Cientes de que análise de correlação, ou mesmo de regressão linear simples, não

permitem  a  realização  de  inferências  causais,  o  uso  deste  artifício  serviu  para

contestarmos algumas proposições presentes na literatura. Inicialmente, na comparação

entre  as  variáveis  que compõem o contexto de implementação e  o ICE,  o nível  de

desigualdade intermunicipal e o desenvolvimento econômico do estado são aspectos

que, analisados isoladamente, estão associados positivamente à cooperação estado-local

tanto na saúde quanto na educação. 

Olhando para associação entre ICE e situação fiscal do estado, verifica-se que o grau

de cooperação estado-local está correlacionado positivamente com o tamanho da dívida

fiscal nas duas políticas.  Tal constatação permite afirmar que a situação fiscal do

estado  não  é  fator  impeditivo  para  o  comportamento  cooperativo  do  governo

estadual. Este  resultado  contraria  a  especulação  de  Arretche  (2015)  quanto  à

culpabilização da crise fiscal para que os estados não colaborem com seus municípios.

No entanto, está em consonância como o apregoado por Agranoff (2012), quando coloca

que contextos de crise favorecem a cooperação intergovernamental, pela exacerbação do

sentimento de interdependência. 

Na confrontação entre capacidade administrativa do governo estadual e o ICE, o

coeficiente de correlação foi fraco e negativo. Acreditamos que isto se deva ao fato de

que atribuição cooperativa exija um tipo específico de servidor, mais afeito à prestação

de serviços apoio técnico. O que sugere que a capacidade administrativa estadual não

pode ser mensurada pela proporção de servidores estaduais em relação ao tamanho da

população.  Este  seria,  portanto,  um problema  da  proxy utilizada21.Outro  argumento

poderia ser de que um alto nível de cooperação estado-local também é acompanhado

por  uma  maior  municipalização  dos  serviços,  indicando  uma  menor  demanda  do

governo estadual por servidores.

Na  análise  da  trajetória  da  política  no  estado,  o  constructo  que  chamamos  de

municipalização  incentivada  do  ensino  fundamental  registrou  uma  baixa  correlação

positiva  com  o  ICE-educ.  Na  saúde,  por  sua  vez,  a  associação  entre  ICE  e

municipalização  precoce  foi  fraca  e  negativa.  Isto  pode  indicar  que  o  potencial

21 Importa informar que não constam disponíveis em bases de dados de acesso livre o quantitativo e o
nível de qualificação de servidores estaduais por secretaria. Estas informações talvez permitisse que
utilizássemos um dado mais próximo do ideal. 
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empoderamento  municipal  ao  invés  de  aprofundar  a  cooperação  produziu  mais

elementos  conflituosos.  Ademais,  importa  destacar  a  limitação  de  uma  medida

quantitativa  enquanto  proxy de  toda  uma  trajetória  histórica  de  relacionamento

intergovernamental.  Ela  foi  utilizada,  na  verdade,  com vistas  a  captar  uma situação

estrutural proveniente de decisões tomadas no passado. Como será visto no capítulo

seguinte, mais do que a municipalização precoce da saúde ou incentivada da educação,

a maneira como os processos de descentralização se desenvolveram no interior de cada

estado e em cada uma das políticas possui maior capacidade de explicar o fenômeno da

cooperação vertical no contexto subnacional.

Devido  a  já  citada  limitação  do  uso  de  análises  exploratórias,  optamos  por

desenvolver uma modelagem estatística para tentar observar o efeito da interação entre

as variáveis explicativas no fenômeno da cooperação estado-local. Devido ao pequeno

número  de  casos  (26),  não  foi  possível  aplicar  a  regressão  linear  multivariada22.  A

alternativa foi a utilização da técnica da regressão logística. Esta exigiu a transformação

do  ICE  em  uma  variável  categórica  dicotômica.  Nos  dois  modelos  implementados

nenhuma  das  variáveis  independentes  apresentaram  significância  estatística.  Outros

modelos foram testados a partir da metodologia de eliminação de variáveis, mas, da

mesma  forma,  nenhuma  combinação  trouxe  significância  estatística  nas  variáveis

explicativas. 

Apesar destes resultados poderem ser resultado do pequeno número de observações,

o teste permite afirmar que nem a trajetória da política no estado, nem o contexto de

implementação  e  nem  a  capacidade  decisória  do  governo  estadual  são  fatores  que

aumentam as chances para a ocorrência de uma alta cooperação estado-local. Trata-se

de  um resultado  que  corrobora  com  a  hipótese  de  que  são  elementos  do  contexto

estadual, mais especificamente os relacionados a conformação ou a recepção da ideia

colaborativa  por  parte  dos  atores  que  orbitam  a  política  específica,  os  principais

determinantes do nível de cooperação estado-local. 

Por outro lado, os modelos apresentaram resultados distintos entre as duas políticas.

A  fórmula  aplicada  na  saúde  computou  níveis  de  significância  das  variáveis

independentes mais próximas do aceitável, diferente da educação. Tal distinção pode ser

resultado das  características  provenientes  do seu desenho institucional.  Enquanto na

saúde  estão  previstos  distintos  mecanismos  institucionais  para  implementação  de

22 Como a distribuição do ICE não é normal, ela não atende as hipóteses de Gaus-Markov, requisito
para o uso da regressão linear multivariada. 
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políticas de cooperação estado-local, na educação esta atribuição ainda é uma ideia, sem

indicação de como pode ser efetivada.

No  geral,  as  evidências  trazidas  nesta  análise  permitem postular  que  o  desenho

institucional importa, mas não é suficiente para explicar o comportamento cooperativo

estadual.  As variáveis quantitativas aqui levantadas e avaliadas a partir  da regressão

logística também não trazem luz a cooperação estado-local. Isto fortalece a perspectiva

que fatores específicos do contexto estadual, como é o caso da ascensão ou recepção de

ideias  por  parte  dos  atores  que  orbitam  a  política  específica  são  os  principais

determinantes da cooperação vertical no contexto subnacional. Com vistas a identificar

as  barreiras  e  condições  da  institucionalização  deste  tipo  de  cooperação

intergovernamental,  a  seção  seguinte  se  aprofunda  sobre  os  casos  da  saúde  e  da

educação do Ceará e do Rio Grande do Norte.



179

Capítulo 8 – Aprofundando a análise e validando o modelo explicativo: ideias e atores na
conformação da colaboração estado-local

Este capítulo examina em profundidade a cooperação estado-local na educação e na saúde

do Rio Grande do Norte e do Ceará. Ele se baseia na perspectiva de que apenas a comparação de

estudos de caso é capaz de identificar mecanismos e fatores contextuais que explicam o nível de

institucionalização de esforços colaborativos verticais no contexto subnacional. Ademais, alguns

fatores preditivos da colaboração estado-local trazidos pela literatura apenas podem ser examinados

a  partir  de  abordagens  investigativas  de  caráter  qualitativo,  dentre  eles:  liderança  colaborativa

estadual,  confiança  entre  atores  governamentais  (AGRANOFF,  2012),  atuação  de  policy

communities estaduais  (RICHARDSON  e  JORDAN,  1979;WRITGH,  1988;  JORDAN,  2011);

influência do desenho da política (BANNER, 2006; CHIARA et al,  2010; ARRECTHE, 2015),

custo  de transação e  o risco de  colaboração (FEIOCK, 2013).  Para favorecer  a  comparação,  a

descrição e interpretação dos casos se ancoram em três eixos: 1) o contexto de sobreposição e

interdependência dos serviços de educação fundamental e saúde no estado; 2) a trajetória histórica

da  cooperação  estado-local;  e  3)  condições  e/ou  barreiras  à  institucionalização  da  cooperação

estado-local. 

Para a escolha dos casos levou-se em consideração o nível de cooperação dos estados junto a

seus  municípios,  verificado  a  partir  do  cálculo  do  ICE.  Como  observamos  o  fenômeno  da

cooperação em duas políticas específicas, optou-se por investigar em profundidade dois estados.

Diante disso, a escolha foi por estados que tinham níveis de cooperação similar nas duas políticas e

nas extremidades de institucionalização da cooperação (alta e baixa). Ceará e Rio Grande do Norte

foram, desta maneira, os estados selecionados. O gráfico abaixo permite uma melhor visualização

quanto aos motivos da escolha.
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Os estudos  em profundidade  aqui  desenvolvidos  servem para  identificação  dos  fatores  que

explicam o nível de institucionalização da cooperação estado-local, cuja abordagem quantitativa

não foi capaz de elucidar. A abordagem qualitativa é utilizada, neste sentido, de maneira a superar

os limites do instrumental quantitativo.  Dito de outro modo, a construção de indicadores não é

capaz de revelar os elementos que influenciam o processo decisório governamental e, portanto, a

decisão  estadual  em cooperar  com os  municípios.  Os  estudos  de  caso,  produzidos  a  partir  do

process tracing e da análise de conteúdo, complementam os resultados encontrados por meio da

abordagem quantitativa. Em síntese, o uso de métodos mistos permite que a investigação transite de

um  olhar  “telescópico”  (quanti)  para  um  “microscópico”  (quali).  Este  último  desponta  como

fundamental  quando  o  objetivo  investigativo  recai  sobre  o  entendimento  da  complexa  e

multifacetada atuação estatal. 
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8.1  Colaboração  estado-local  na  educação  do  Ceará:  ascensão  à  agenda governamental  e
institucionalização do ideal colaborativo 

8.1.1 Sobreposição e interdependência na política educacional do Ceará 

Na aplicação do ICE para a educação, o estado do CE apresentou o segundo mais alto nível de

cooperação estado-local (0,71), sendo superado apenas pelo RS (0,80). Os cearenses dispunham de

programa permanente de formação de professores tanto municipais quanto estaduais, assim como

de  programas  de  apoio  técnico  às  gestões  locais.  Estas  políticas  compõem  o  Programa  de

Alfabetização na  Idade  Certa  (PAIC),  institucionalizado por  meio  da  lei  estadual  nº  14.026 de

17/12/2007. No âmbito da estrutura de governança da Secretaria de Educação também existe o

Comitê de Articulação do PAIC, que constitui-se em um espaço consultivo com representação de

distintas entidades municipais, como associações de prefeitos e UNDIME. O estado possui uma

Secretaria-executiva  de  Cooperação  com  os  Municípios,  composta  pela  Coordenadoria  de

Cooperação com os Municípios para Desenvolvimento da Aprendizagem na Idade Certa (COPEM)

e da Coordenadoria  de Educação e Promoção Social  (COEPS).  Apesar disso,  a inexistência  de

previsão legal  para representação municipal  no Conselho Estadual de Educação fez com que o

estado não obtivesse a pontuação máxima na dimensão de cooperação na estrutura de governança

(0,75). Na cooperação financeira, o estado apresentou um escore mediano (0,39), tendo repassado

recursos  por  meio  de  convênio  para  apenas  45%  dos  seus  municípios  e  realizado  repasses

correspondentes a 84% do valor que executa. 

A alta posição alcançada pelo Ceará no ICE-educ se deve à constituição e implementação do

PAIC. Em seu primeiro artigo, a legislação que cria o programa define “Art.1º Fica instituído o

Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, por meio do qual o Estado, em cumprimento ao

regime de colaboração, poderá prestar cooperação técnica e financeira aos municípios cearenses,

com  vistas  à  melhoria  dos  resultados  de  aprendizagem.”  (Lei  Estadual  nº  14.026/2007).  O

normativo reivindica o instituto do regime de colaboração, apontado pela Constituição Federal e

pela  LDB, para reafirmar a  atribuição estadual  em cooperar  com as gestões  locais.  Vincula tal

responsabilidade ao atingimento de um melhor desempenho municipal em termos de aprendizagem

dos seus estudantes.

Dentre  outras  coisas,  estes  termos  evidenciam  o  amadurecimento  estadual  da  noção  de

interdependência  da  política  educacional.  Não  restam  dúvidas,  ademais,  que  esta  concepção

também foi facilitada pela situação da sobreposição da oferta de ensino fundamental que vigorava

no período. Em 2006, o censo escolar do INEP apontava que 87,2% das matrículas deste nível de

ensino estava na rede municipal.  Ou seja,  diferentemente de todos os outros estados do Brasil,
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naquele ano a municipalização do ensino fundamental já estava concretizada no território cearense.

O gráfico 14 mostra o histórico da taxa de municipalização deste nível de ensino no Brasil e no

Ceará. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo Escolar – INEP/MEC.

De 1996 a 2006 há um incremento de cerca de 20 pontos percentuais na taxa de municipalização

do Ensino Fundamental no Brasil. No caso do CE em 1996 a taxa era de 60,5%, menor apenas do

que MA (65%), AL (64,9%) e RJ (64,3%). 10 anos depois, o estado registrava o maior nível de

municipalização entre todos os outros (87,2%). Os resultados do Censo Escolar de 2018 apontaram

que a rede municipal cearense era responsável por XX 99,3% das matrículas do ensino fundamental

I e 95,9% do ensino fundamental II. Segundo a SEDUC-CE, as escolas estaduais que ainda dispõem

deste nível de ensino são as indígenas ou quilombolas, que exigem um tratamento especial e o

estado prefere manter sob sua responsabilidade. 

Como já colocado, Gomes (2008, 2009) aponta para um evidente efeito indutor do FUNDEF no

aumento da oferta municipal do ensino fundamental. Há, no entanto, diferenças neste impacto em

cada unidade federativa. Segundo ela, os estados que apresentaram maior variação foram aqueles

1996 2006 2010 2014 2018
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

58,98% 61,62%
66,32% 68,54%

87,20%
92,27% 95,02% 97,68%

Gráfico 14 - Evolução da taxa de municipalização do Ensino Fundamental no Brasil e no Ceará, 1996-2018

Brasil

Ceará



183

que implementaram políticas paralelas de descentralização deste nível de ensino. O CE, assim, se

destaca neste quesito, mesmo já tendo no ano de implantação do FUNDEF um dos maiores níveis

de municipalização do ensino fundamental do país.

Convém relembrar que os resultados de aplicação da regressão logística, que apresentamos no

capítulo  7,  apontaram  ausência  de  significância  estatística  para  a  variável  explicativa

“municipalização  incentivada  do  ensino  fundamental”.  O  argumento  era  de  que  a  adoção  de

políticas de apoio à municipalização deste nível de ensino teria favorecido a aproximação entre

gestões  locais  e  estaduais,  reduzindo  a  “disputa  por  alunos”  e  favorecendo  a  cooperação

intergovernamental. O caso do Ceará, no entanto, contradiz os resultados da modelagem estatística,

sugerindo que a  maneira  como se deu a  municipalização no estado produziu  condições  para  a

institucionalização da cooperação estado-local. Um resgate, mesmo que breve, desta trajetória tem o

potencial de trazer importantes subsídios explicativos. 

8.1.2 Trajetória histórica da cooperação estado-local no CE: municipalização precoce, cultura
avaliativa e a interação com especialistas 

Dois  processos  parecem  surgir  como  importantes  na  conformação  contextual  para  a

institucionalização  da  cooperação  estado-local  na  educação  do  Ceará:  a  municipalização  e  a

constituição  de  uma  cultura  avaliativa  na  educação  do  estado.  O  primeiro  movimento  de

municipalização da educação básica do Ceará ocorreu antes mesmo do novo marco constitucional

de 1988. Em 1977, o governo do estado lançou o Pró-município, programa que conferia assistência

técnica estadual para que os municípios passassem a ofertar o “ensino primário”. Já em 1989, a

Constituição  do  estado  também passou  a  prever  a  colaboração  técnica  e  financeira  estadual  à

gestões locais. O normativo estipula que “O Estado prestará assistência técnica e financeira aos

Municípios que mantenham o ensino fundamental, devendo decretar a medida de intervenção, ao

verificar  não  haver  sido  aplicado  o  mínimo  exigido  da  receita  municipal.”  (art.  227,§1º,  da

Constituição Estadual do Ceará). 

Importa colocar que durante a transição democrática, o Ceará estava sob o governo de Tasso

Jereissati, que fazia parte do PMDB e governou o estado em dois períodos (1987-1991 e 1995-

2002).  Em  1995,  a  municipalização  do  ensino  fundamental  ganha  seu  primeiro  impulso  pós-

redemocratização.  A lei  estadual  nº  12.452/1995  estipula  a  municipalização  como  diretriz  da

política  educacional  do  estado,  estabelecendo  um conjunto  de  mecanismos  para  facilitação  da

criação e ampliação de vagas no ensino infantil e fundamental. Surgida antes mesmo da LDB, a

norma estipulava como responsabilidade estadual o apoio técnico e financeiro aos municípios e o
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estabelecimento de uma política de formação de recursos humanos em conjunto com as gestões

locais. Segungo Tendler (1997), a descentralização das políticas para os municípios a partir de uma

apoio estadual  fazia parte  de uma visão mais  ampla dos governantes cearenses,  tanto Jereissati

quanto Ciro Gomes (1991-1994), sobre a forma de funcionamento e o papel do governo estadual.

Tal concepção se fez presente em diversas políticas promovidas pelo governo estadual, como é o

caso também da saúde com a criação dos agentes comunitários de saúde – que detalharemos na

sessão  seguinte.  Para  Abrucio  et  al  (2016),  esta  orientação  produziu  impactos  permanentes  na

cultura politica do estado. 

A partir deste marco legal, os concursos públicos estaduais passaram a se deter a contratação de

profissionais  para  atuarem  no  ensino  médio.  Em  entrevista,  o  presidente  do  sindicato  dos

professores e servidores da educação do Ceará (APEOC) relatou o acirrado embate que a instituição

promoveu  com a  gestão  estadual  e  que,  apesar  disso,  haviam saído  derrotados.  O que  se  viu,

segundo ele, foi um processo de “desresponsabilização do estado” para com o ensino fundamental.

Comentou, apesar disso, que a municipalização ocorreu de maneira gradual, com o encerramento

dos concursos estaduais para o nível infantil  e fundamental e com a diminuição das matrículas

estaduais nestes níveis de ensino. (Entrevista 13, realizada em 20/08/2019).

A indução estadual à municipalização do ensino fundamental ocorreu principalmente a partir da

cessão de prédios e de professores estaduais para atuarem nas redes municipais, ganhando mais

fôlego  com  a  instituição  do  FUNDEF  em  1996.  Como  já  dito,  este  mecanismo  institucional

estabelecido  pelo  governo  federal  concentrava  receitas  estaduais  e  municipais  em  um  fundo,

distribuindo-as conforme o número de matrículas no ensino fundamental. No Ceará, esta indução

financeira foi potencializada em 1997 com um programa estadual chamado de Fundefinho, que

garantia o repasse de pelo menos 180 reais por aluno matriculado no ensino fundamental (VIEIRA,

2010). Este programa serviu como espécie de laboratório para a implantação do FUNDEF, sendo

implantado inclusive com o apoio do Ministério da Educação (MEC) (ABRUCIO et al, 2016).

Iniciativas  como  a  realização  de  concurso  público  único  para  professores  do  estado  e  dos

municípios, a instalação do Fórum Permanente de Educação (1996), o acordo de cooperação técnica

SEDUC-CE e universidades e o Programa Permanente de Apoio aos Secretários Municipais de

Educação (PRASEM) e Prefeituras (PRASEMPRE) em 1997 foram iniciativas do governo estadual

que demarcam seu interesse em cooperar com as gestões locais (NASPOLINI, 2001)

Para Viera e Vidal (2013), a colaboração estado-local na educação do Ceará é uma construção

histórico-social,  cuja  interação  e  negociação  entre  estados  e  municípios  foram  as  principais

características  do  processo  de  municipalização  da  educação  fundamental.  Marca  da  cultura
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cearense,  a  cooperação  estadual  nas  políticas  municipais  de  educação  pode,  segundo  elas,  ser

divididas em três fases: Instituição, Organização e Fortalecimento.

A primeira  fase coincide com o já  relatado processo de municipalização ocorrido durante o

segundo governo de Jereissati (1995-2002), naquele momento filiado ao PSDB. A segunda fase

ocorre durante o governo de Lúcio Alcântara (2003-2007), do mesmo partido do seu antecessor.

Este período foi caracterizado por uma difícil situação financeira do estado, que precisou de apoio

federal e de recursos do Banco Mundial  para realizar  programas de formação de professores e

gestores  e  de melhoria  da  estrutura  física  das  escolas  das  duas  redes.  Segundo as  autoras,  “O

diálogo entre o estado e os municípios ampliou-se e fortaleceu-se e, com isso, foi possível caminhar

no  sentido  da construção  de  uma cultura  de  avaliação  das  redes  escolares,  de  uma gestão

integrada  da  escola  e  de  apoio  à  elaboração  de  planos  municipais  de  educação,  entre  outros.”

(VIEIRA e VIDAL, 2013, p. 1084) (grifo nosso). A fase de fortalecimento se dá no governo Cid

Gomes  (2007-2013),  com  a  criação  do  PAIC.  Trata-se  de  um  programa  que  aprofundou  e

institucionalizou o regime de colaboração cearense, tendo se espelhado na experiência exitosa de

alfabetização na idade certa de Sobral-CE e sendo facilitado pelo novo cenário financeiro produzido

principalmente pelo FUNDEB23.

Além  desta  macrovisão  do  processo  de  institucionalização  da  colaboração  estado-local  da

educação  cearense  enquanto  produto  de  uma  conformação  sociohistórica,  não  se  pode  negar

importância do componente político para sua consolidação. Em pesquisa sobre a implementação

de reformas da gestão escolar promovidas pelos governos estaduais no início dos anos 1990, Borges

(2006) faz um estudo comparado dos casos da Bahia, Ceará e Minas Gerais. Nele, o autor identifica

que mesmo em um cenário propício à perpetuação de estruturas de patronagem, aprofundando pelo

contexto de fragilidade socioeconômica, o Ceará foi o único governo que obteve êxito na promoção

de mudanças na gestão educacional. A principal explicação deste sucesso estaria na posição política

da liderança estadual em relação ao período ditatorial. Para Borges (2006), quando a elite política

do estado possui raízes no Regime Militar, mudanças institucionais seriam impedidas ou teriam

maiores  dificuldades  para serem implantadas.  No entanto,  quando há  rupturas  nos  mecanismos

tradicionais da política estadual, como no Ceará, há um favorecimento para a renovação política,

aumentando o potencial de implementação de inovações. 

A interpretação de Abrucio et al (2016) de incidência de mudanças incrementais na educação

cearense congrega as duas proposições, de colaboração como produto histórico e de propensão à

23 Segundo Vieira e Vidal (2013), o FUNDEB, ao repartir os recursos de receitas estaduais e municipais conforme o
número de matrículas na educação básica e ao garantir a complementação financeira por parte da união, permitiu
que o governo estadual criasse outros mecanismos de indução financeira e de coordenação estadual focados na
melhoria dos resultados municipais. 
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inovação da liderança política estadual. Na visão dos autores, as políticas educacionais promovidas

pelo  governo  cearense  desde  a  redemocratização  são  resultado  da  realização  de  melhorias

incrementais provenientes do aprendizado institucional. Alertam, no entanto, para a importância da

atuação de empreendedores da política estadual de educação, nos termos de Kingdom (1995), que

foram capazes elevar o problema da alfabetização à agenda do governo estadual – retomaremos esta

visão na sessão seguinte.

Como  colocado  por  Vieira  e  Vidal  (2013),  estas  transformações  foram  favorecidas  pelo

desenvolvimento e aceitação de uma cultura avaliativa por parte atores que orbitaram a política

estadual de educação. Nesta direção, a história da gestão da educação cearense demonstra uma

estreita aproximação entre especialistas da Universidade Federal do Ceará (UFC) e a constituição

de um sistema permanente de avaliação para o estado. 

De acordo com Lima (2007), já na década de 1970 a SEDUC-CE contou com a parceria da

UFC  para  realização  de  alguns  levantamentos  avaliativos.  Apesar  disso,  este  relacionamento

começa a ganhar mais força na gestão de Ciro Gomes (1991-1994), quando Maria Luiza Chaves,

professora da Faculdade de Educação da UFC, é convidada para assumir a titularidade da pasta

educacional. Neste período, o governo estadual havia recebido uma aporte de recursos do Banco

Mundial,  tendo  como  uma  das  contrapartidas  a  constituição  de  um  sistema  de  avaliação  de

rendimento escolar com frequência anual próprio para o estado. Na época, o governo federal já

realizava este tipo de avaliação, no entanto ela apenas ocorria a cada dois anos por meio do Sistema

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Implantado em 1992, o sistema de avaliação cearense surgiu juntamente com a reestruturação

organizacional da Secretaria de Educação (SEDUC-CE), que criou o Departamento de Pesquisa e

Avaliação do Ensino. Um dos objetivos do sistema avaliativo era o de desenvolvimento de uma

cultura avaliativa no estado do Ceará (LIMA, 2007). A concepção e implementação das avaliações

de  rendimento  durante  todo  o  período  da  gestão  da  professora  Maria  Luiza  contaram  com

participação direta da UFC, sob a liderança do professor Nicolino Trompieri Filho. O estreitamento

com os especialistas da universidade federal permaneceu em inúmeras aplicações das avaliações

educacionais  do  Ceará,  como  em  1996  e  1998,  contribuindo  para  sedimentação  de  um

relacionamento  que  se  verifica  em inúmeros  momentos  da  história  da  política  educacional  do

estado. O quadro 13 destaca alguns dos especialistas da UFC que atuaram na gestão estadual ou que

participaram de maneira mais ativa na adoção de políticas educacionais cearenses.
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Quadro 13 – Participação de professores da UFC na política educacional do Ceará, 1991 a 2006

Período Professor(a) Cargo ou política

1991-1994
Maria Luiza Barbosa Chaves Secretária estadual de educação

Nicolino Trompieri Filho
Criação e implantação de um sistema
permanente de avaliação educacional

2003-2006 Sofia Lerche Vieira Secretária estadual de educação

2004-2005

Cláudio de Albuquerque Marques Pesquisa de diagnóstico da situação da
alfabetização no estado, encomendada
Comitê Cearense para a Eliminação do
Analfabetismo Escolar da Assembleia

Legislativa

Ana Paula de Medeiros Ribeiro

Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A relação entre especialistas provenientes da UFC e a SEDUC-CE mostrou-se cada vez mais

estreita. E esta aproximação parece ter influenciado as duas instituições. Ao mesmo tempo que os

professores  da  UFC  atuavam  na  conformação  do  sistema  de  avaliação  do  estado,  o  tema  do

desempenho educacional também entrava na agenda de pesquisas da universidade. Prova disso é

que em 1994 foi criada uma pós-graduação stricto sensu em avaliação educacional, que em 1998

fora absorvida enquanto linha de pesquisa pelo programa em educação brasileira.  Esta linha de

pesquisa deu origem ao Núcleo de Avaliação Educacional (NAVE), responsável, por exemplo, pela

organização do I Congresso Internacional em Avaliação Educacional ocorrido no Ceará em 2004

(ANDRIOLA  e  OLIVEIRA,  2015).  Ou  seja,  a  avaliação  educacional  passou  a  ser  não  só

preocupação do governo estadual, como também da academia cearense. 

Deste modo, o tema da avaliação entrou quase que simultaneamente na agenda do governo do

Ceará  –  neste  caso  por  meio  da  indução  do  Banco  Mundial  –  como  também  na  agenda  dos

professores  da  UFC  (especialistas).  O  processo  de  consolidação  do  Sistema  Permanente  de

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), formalizado por meio da Portaria nº 101 de 15

de fevereiro de 2000, permitiu a promoção de uma cultura avaliativa entre os gestores estaduais e

municipais24. Ao mesmo tempo, os especialistas da UFC, que atuavam enquanto gestores ou mesmo

consultores da SEDUC-CE, também passaram a conferir maior interesse científico sobre o tema da

avaliação  educacional,  contrapondo-se  à  literatura  predominante  na  educação  brasileira  e

legitimando-a enquanto importante elemento para melhoria do ensino básico cearense.

24 Para um histórico mais detalhado sobre o desenvolvimento da avaliação da educacional no Ceará ver Lima (2007).
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Ainda presa à inspiração marxista, boa parte da literatura educacional no Brasil se ancora na

perspectiva do uso da avaliação enquanto instrumento de controle do Estado. Esta literatura concebe

a avaliação como uma busca por aprofundar a eficiência do sistema educacional, imprimindo-lhe

uma  lógica  de  mercado.  Tal  lógica  seria  perversa,  pois  alavancaria  o  viés  competitivo  e

neodarwinista nos processos educativos (AFONSO, 2000). São comuns, neste sentido, críticas ao

uso de indicadores para “medir” o desempenho de alunos ou de sistemas educacionais. 

Um  desses  especialistas  da  UFC  comenta  sobre  a  importância  da  avaliação  educacional,

deixando claro que as críticas são relevantes, porém não apagam sua importância para a realização

de mudanças.

Existe  essa  crítica,  que  é  uma crítica  de  certa  forma pertinente  no  que  se  diz
respeito a essa preocupação, digamos assim, das escolas em atingirem o IDEB;
para receberem o prêmio de escola nota 10. Isso eu chamo de um efeito colateral
dessas políticas de avaliação. Mas a gente não pode jogar o bebê com água suja. A
gente  tem que considerar  que houve um crescimento,  uma preocupação com o
aprendizado do aluno. E é uma preocupação com o aprendizado individualizado
praticamente. Porque quando você faz essas avaliações hoje em dia, você tem um
retorno  por  turma  e  por  aluno,  não  é  só  mais  aquela  nota  generalizada,  do
Município. Porque dentro do Município você tem boas escolas e tem escolas ainda
bem carentes. Então, você consegue visualizar. E dentro da própria escola você tem
uma turma que  se  sai  melhor  e  outra  que  não  se  sai  tão  bem.  (Entrevista  14,
realizada em 20/08/2019)

Nesta  visão,  a  avaliação se  robustece  de  significância  quando se  ampara  na  perspectiva  de

identificação de desigualdades que operam dentro de um mesmo sistema educacional e até de uma

mesma escola. A fala demonstra que a proposta avaliativa da forma que é feita no Ceará é relevante,

pois  preocupa-se em mudar  uma realidade.  Ou seja,  é utilizada para melhoria  da qualidade do

processo de ensino-aprendizagem. 

Então  você  tem  que  ver  quais  são  essas  diferenças,  e  isso  daí  é  que  se  tem
procurado mostrar que a avaliação traz. Então, a avaliação ela só tem valor se ela
for um objeto de análise. Ela, por si só, não traz resultado nenhum. Ela só tem valor
se ela gerar uma mudança, uma mudança de rumo, então para isso ela é necessária,
para que haja o conhecimento. (Entrevista 14, realizada em 20/08/2019)

A fala da especialista indica a importância dos processos avaliativos como instrumentos para

melhoria da qualidade do ensino, afastando-se da noção de avaliação enquanto recurso utilizado

pelo  Estado  capitalista  para  inserção  de  um viés  mercadológico  de  competição  entre  alunos  e

sistemas. 
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Em síntese, a trajetória da colaboração estado-local na educação do Ceará é marcada por um

processo  de  municipalização  precoce,  cuja  característica  de  responsabilidade  cooperativa  do

governo estadual mostrou-se essencial. A propensão das lideranças políticas estaduais à inovação e

o  desenvolvimento  de  uma  cultura  avaliativa,  sedimentada  por  uma  profunda  aproximação  da

SEDUC-CE com especialistas da UFC, contribuíram para a promoção de mudanças incrementais na

política educacional do estado. A institucionalização da cooperação entre o governo estadual e as

gestões  locais  na  educação  do  Ceará  se  consolida  com  a  implementação  do  Programa  de

Alfabetização na Idade Certa  (PAIC).  Compreender  o processo de ascensão do PAIC à agenda

governamental é essencial para identificação dos fatores determinantes para a institucionalização da

cooperação estado-local na educação do Ceará. Assim, as sessões seguintes se detêm a entender a

origem, os instrumentos e a situação atual do regime de colaboração da educação cearense. 

8.1.3 Condições para a institucionalização da cooperação estado-local na educação do CE

8.1.3.1 A ascensão à agenda governamental: atores e ideias na construção do PAIC

Para a maioria dos estudiosos do PAIC, sua origem remonta a experiência alfabetizadora de

Sobral-CE (VIEIRA e VIDAL, 2013; ABRUCIO et al,  2016; SUMIYA et al,  2017; SEGATTO,

2018). As mudanças promovidas neste município cearense se iniciam quando Cid Gomes, em sua

segunda gestão à frente da prefeitura sobralense (2001-2004), se depara com uma situação em que

quase metade dos estudantes da rede municipal não estavam alfabetizados. Com vistas a reverter

este cenário, a secretaria municipal de educação, conduzida por Ivo Gomes, estabelece como metas

prioritárias alfabetizar as crianças na idade certa (7 anos) e também todas as crianças que estavam

entre o 3º e o 5º ano e ainda não sabiam ler e escrever. Planejaram, assim, três eixos de atuação:

fortalecimento da gestão escolar, melhoria da ação pedagógica e valorização do magistério. 

Também contando com o apoio da UFC, através do então professor Maurício Holanda – que

viria a ser secretário da SEDUC-CE em 2014 –, as ações implementadas em Sobral-CE surtiram

efeito ano a ano. Em 2004, 92,2% das crianças do 2º ano já estavam alfabetizadas (ABRUCIO et al,

2016). Neste mesmo ano, a Assembleia Legislativa constitui, por iniciativa e mobilização do ex-

secretário de educação de Sobral e então deputado estadual Ivo Gomes, o Comitê Cearense pela

Erradicação  do  Analfabetismo  Escolar  (CCEAE).  Em  recente  estudo,  SUMIYA et  al  (2017)

destacam a  importância  da  atuação  de  Ivo  Gomes,  que  se  revestiu  enquanto  empreendedor  da

política  de  combate  ao  analfabetismo,  como  primordial  para  a  inserção  deste  tema  na  agenda

governamental do estado do Ceará. O trecho abaixo sintetiza o início da sua mobilização,
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Em 2002, o empreendedor foi eleito Deputado Estadual e, a partir de 2003, quando
iniciou  seu  mandato,  passou  a  envidar  esforços  para convencer  outras
autoridades  sobre  sua  visão  do analfabetismo. O  deputado  buscou  apoio  da
UNICEF  e  procurou  convencer  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa.  As
entrevistas realizadas, bem como as notas taquigráficas da Assembleia Legislativa,
revelam que, da ideia inicial de se formar uma Comissão Parlamentar de Inquérito
na ALECE, com o intuito de se investigar os problemas da educação pública no
Ceará,  passou-se  para  a  criação  de  um  Comitê  para  organizar  uma  ampla
mobilização e elaborar um diagnóstico sobre a situação da alfabetização infantil no
Estado. O apoio imediato do presidente da Assembleia, que se traduziu em amplo
apoio  político  e  na  busca  de  instituições  financiadoras,  foi  essencial  para  o
desenvolvimento  das  ações  do  Comitê  Cearense  pela  Erradicação  do
Analfabetismo  Infantil  (CCEAE,  2004),  cenário  confirmado  por  diferentes
entrevistas. (SUMIYA et al, 2017, p. 15).

As ações do Comitê foram pensadas em duas frentes: realização de um diagnóstico geral sobre o

analfabetismo no estado e mobilização social. Nas entrevistas realizadas pelos autores, no entanto,

resta claro que a construção do diagnóstico também tinha a intenção de legitimação da importância

da temática em meio a acadêmicos, gestores, professores, políticos e a sociedade como um todo.

Segundo Ivo Gomes, falar da experiência de Sobral-CE não seria suficiente, era preciso demonstrar

com dados o problema do analfabetismo (SUMIYA et al, 2017, p. 13). O que estava acontecendo

em Sobral-CE parece que servira mesmo como maneira de demonstrar para os atores políticos e

sociais que o problema tinha solução. 

Na frente da investigação, mais uma vez ganha destaque a atuação da UFC, por meio de seus

professores,  já  elencados  no  quadro  13.  Importa  destacar,  no  entanto,  que  outras  instituições

universitárias cearenses também participaram da pesquisa, como é o caso da UNIFOR, UECE e

também o próprio  UNICEF.  O diagnóstico  sobre  o  analfabetismo escolar  tinha  três  dimensões

investigativas: 1) situação de alfabetização dos alunos; 2) situação das condições e organização das

secretarias, escolas e prática docente; e 3) situação dos programas e das instituições que formam os

professores. Naquele momento, o tema da avaliação educacional era algo comum e relevante para

aquela  comunidade  epistêmica  subnacional.  Os  professores  que  conduziram  a  investigação

encomendada  pelo  CCEAE,  por  exemplo,  foram  os  organizadores  do  II  e  IIII  Congresso

Internacional de Avaliação Educacional, ocorridos em Fortaleza-CE em 2005 e 2006. 

Como  já  colocado,  o  próprio  processo  de  construção  desse  diagnóstico  foi  uma  ação  que

contribuiu para a construção de uma coalização em todo do problema do analfabetismo escolar, que

acabou também por trazer à tona a  importância da cooperação estado-local  para a  melhoria  da

educação cearense. giu a partir da realização de audiências públicas, seminários e reuniões plenárias

para  debater  o  tema  do  analfabetismo  infantil  cearense.  Professores,  sindicalistas,  secretários

municipais, prefeitos foram atores que mais participaram dos debates promovidos pela Comitê e
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conduzidos  pelo  empreendedor.  Ademais,  inúmeras  reportagens  foram  veiculadas  na  imprensa

enfatizando a atuação do CCEAE e o problema do analfabetismo infantil no estado (SUMYIA et al,

2017). Logo que encerrado os trabalhos do Comitê, fevereiro de 2005, a Associação dos Prefeitos

do  Ceará  (APRECE),  a  UNDIME-CE  e  o  UNICEF  produziram  em  conjunto,  com  base  nas

recomendações  da  pesquisa  realizada  pelo  CCEAE,  o  primeiro  desenho  do  Programa  de

Alfabetização na Idade Certa (PAIC). Para Sumyia et al (2017), as ações realizadas pelo Comitê

foram  capazes  de  transformar  a  questão  do  analfabetismo  infantil  de  uma  condição  para  um

“problema” público. 

Ainda em 2005, a própria Assembleia e as citadas instituições promoveram um projeto piloto

para implantação do PAIC em 56 municípios. Devido a limitação de recursos, as ações se detiveram

à realização da avaliação da aprendizagem, contando também com a participação de professores da

UFC. A nova pesquisa verificou que não houve avanços em relação aos indicadores de alfabetização

auferidos no anterior, sugerindo a necessidade de ações sistêmicas de intervenção na melhoria da

prática pedagógica (SUMYIA et al, 2017). Dito de outro modo, conhecer não era suficiente, era

preciso a implementação de ações estruturadas. Além disso, este processo de aprendizado sobre as

ações de combate ao analfabetismo deixou mais evidente a questão da interdependência entre as

gestões municipais e o governo estadual. 

A ascensão do PAIC enquanto política estadual ganha envergadura com a chegada de Cid Gomes

ao governo cearense em 2007. Seu irmão, empreendedor da política de combate ao analfabetismo

cearense, torna-se chefe de gabinete, trazendo os gestores que estiveram à frente da experiência de

Sobral-CE para compor a SEDUC-CE. Sumyia et al (2017) sugerem dois momentos de entrada à

agenda governamental da temática da alfabetização na idade certa: 1) a finalização dos trabalhos do

CCEAE (2005); e à chegada de Cid Gomes e sua equipe ao governo estadual (2007).

Antes  da  promulgação  da  lei  do  PAIC  (dezembro  de  2007),  a  SEDUC  passar  por  uma

modificação  em sua  estrutura  organizacional  que,  dentre  outras  coisas,  cria  a  Coordenação  de

Cooperação com os  Municípios  (COPEM) e  os  Núcleos  de  Cooperação  com os  Municípios  –

posteriormente transformados Células de Cooperação Com os Municípios – no interior de todas as

Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDEs). Além disso, é criado o

Comitê de Articulação do PAIC contando com a representação de instituições que já haviam atuado

na  mobilização  realizada  pelo  CCEAE,  tais  como:  SEDUC,  Secretaria  de  Cultura,  UNICEF,

APRECE,  UNDIME-CE,  Fórum  de  Educação  Infantil,  UFC,  UNCME-CE,  Associação  para  o

Desenvolvimento dos Municípios do Ceará e Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento

Científico e Tecnológico. 
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Fica claro que as ações do CCEAE serviram para constituição de uma comunidade da política

educacional no Ceará, contribuindo não só para ascensão da temática à agenda governamental como

também para a formulação do PAIC, através da atuação do Comitê de Articulação do programa. Ele

aproximou a comunidade epistêmica (especialistas da UFC), que já tinha histórico de interação com

a SEDUC – a secretária de 2003 a 2006 era professora da UFC  – de outros atores sociais e políticos

essenciais  para  a  elaboração  e  implementação  das  políticas  educacionais.  Esta  aproximação

sedimentou valores e concepções a respeito não só do analfabetismo como problema, mas também

da importância  da avaliação educacional  como meio  para  orientar  as  decisões  governamentais.

Deixou  evidente  também,  sobretudo  após  a  implementação  do  projeto  piloto,  a  ideia  de

interdependência governamental, corroborada pela necessidade de promoção de ações sistêmicas de

colaboração estadual junto às gestões locais.

A  policy  community da  educação  do  Ceará,  composta  por  atores  estatais  e  não  estatais  e

materializada no Comitê de Articulação do PAIC, foi muito ativa na formulação do programa e

também sugerindo melhorias ao longo de sua implementação. Segundo Abrucio et al (2016, p. 37),

O  Comitê  se  reunia  bimestralmente,  sendo  muito  ativo  no  início  do  PAIC,
especialmente na fase de formulação do programa. Essa parceria gerou confiança e
legitimidade  para  a  política  educacional.  À  medida  que  o  PAIC  foi  se
consolidando, o comitê foi reduzindo sua atuação, embora ainda exista e ocorram
reuniões quando necessário. 

Em suma, o tema da alfabetização na idade certa  entrou na agenda governamental cearense

carregando consigo a  importância  da  cooperação  estadual  na  melhoria  da  qualidade  do  ensino

fundamental ofertado pelos municípios. Ganha destaque neste processo a atuação empreendedora

do então deputado estadual  Ivo Gomes e  a mobilização promovida pela  Comitê Cearense pela

Erradicação do Analfabetismo Escolar  (CCEAE). O referido Comitê foi capaz de aproximar os

distintos atores que orbitam a política de educação do estado, se valendo da aquiescência e expertise

da comunidade epistêmica da educação cearense quanto ao tema da avaliação educacional.

Segundo SUMIYA et al (2017, p. 23),

A alfabetização de todas as crianças até os sete anos de idade foi considerada uma
prioridade estratégica do governo e a Secretaria de Educação assumiu a formulação
e execução do PAIC. As ações que compõem os cinco eixos foram construídas a
partir das aprendizagens e discussões já estabelecidas. Ressalta-se, neste processo,
a  participação  ativa  da  comunidade  de  políticas  públicas,  as  mesmas
instituições e pessoas da época do CCEAE, e que agora passaram a compor o
Comitê de Articulação da SEDUC. Nesta etapa, embora a equipe governamental
tenha valorizado e mantido a participação da comunidade de políticas, este grupo
teve  uma  função  mais  consultiva  do  que  deliberativa,  segundo  as  entrevistas
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realizadas.  Na  opinião  dos  formuladores  da  versão  estadual  do  PAIC,  foi  uma
valiosa parceria para compreender as diferentes realidades municipais. O secretário
de  educação  em  2015  apontou  em  entrevista  que  a  UNDIME-CE é  o  grande
parceiro protagonista,  pois  foi  a  entidade  que  “validou as  propostas  e  fornecia
feedback, a voz dos secretários municipais”.

A policy community da educação do Ceará constituiu-se a partir da sedimentação de valores e

concepções em torno da importância do combate ao analfabetismo, da constituição de uma cultura

avaliativa e da necessidade de implementação de ações colaborativas por parte do governo estadual.

Tendo o Comitê de Articulação do PAIC como um espaço para influir na política educacional do

Ceará, o desenvolvimento desta comunidade parece ter sido essencial não só para a ascensão da

colaboração  estado-local  à  agenda  do  governo  estadual,  mas  também  para  o  sucesso  de

implementação de suas ações. A sessão seguinte se dedica a detalhar estas ações, pois a efetividade

de empreendimentos colaborativos intergovernamentais pode ser um dos elementos que reforçam

este tipo de relacionamento (AGRANOFF, 2012).

8.1.3.2 Uma colaboração federativa que chega à sala de aula: causas para o sucesso do PAIC 

As ações do PAIC foram divididas em cinco eixos: gestão municipal da educação; avaliação

externa; alfabetização; literatura infantil e educação infantil. Como já dito, antes de transformado

em lei, a SEDUC-CE já havia adequado a sua estrutura organizacional para implementá-lo. Houve a

criação da COPEM; a transformação dos Centro Regionais de Desenvolvimento da Educação em

Coordenadorias Regionais do Desenvolvimento da Educação (CREDEs); e a criação dentro de cada

CREDE da Célula de Cooperação com os Municípios. A estrutura de governança da SEDUC-CE

passou a contar também com o já tratado Comitê de Articulação do PAIC. 

Para  fazer  parte  do  programa,  os  municípios  precisavam  assinar  um  termo  de  adesão,  se

comprometendo a definir  uma equipe da sua secretaria  de educação como responsável  por sua

implementação.  A formação  desta  burocracia  municipal  estava  dentre  as  ações  do  eixo  gestão

municipal,  que  abarcava  também  o  apoio  técnico  estadual  na  realização  de  diagnósticos,

acompanhamento  e  monitoramento  de  indicadores  e  no processo de  planejamento.  A avaliação

externa inclui a realização da Prova PAIC, que é aplicada nos anos iniciais do Ensino Fundamental,

e o SPAECE – ALFA, que é realizada por todos os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. A ideia

é  produzir  informações  capazes  de  subsidiar  tanto  processos  gerenciais  quanto  pedagógicos  e

também promover uma cultura de análise dos resultados dessas avaliações. 

O eixo da alfabetização envolve a formação de professores e a distribuição de material didático

para ser utilizado em sala de aula. Este material é produzido pela própria SEDUC, por meio da

contratação de consultores, que também são os responsáveis pela qualificação dos “formadores”. A
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formação  do  leitor  está  relacionada  ao  aumento  do  acervo  de  livros  infantis,  incentivando  a

produção literária  local  a partir  de temáticas  regionais e  o  fomento a  leitura dos  professores  e

alunos. No eixo da educação infantil, estão ações também relacionadas à formação de professores e

técnicos municipais e também ao apoio financeiro para construção de escolas deste nível de ensino. 

Em entrevista, o coordenador da COPEM aponta que todos os eixos dispõem de consultores

contratados,  que  são responsáveis  pela  produção de  material  e  pela  formação dos  “formadores

regionais”.  Há uma espécie  de  cadeia  de  formação estruturada  da  seguinte  maneira:  cada  eixo

dispõe de 20 formadores regionais (CREDEs); estes formadores regionais qualificam os formadores

municipais; cada município dispõe de 8 formadores. Esta estrutura é financiada por meio de bolsas,

com valores que variam de 400 reais a quase 5 mil reais. O processo seletivo dos consultores e

formadores  regionais  é  feito  pela  própria  SEDUC-CE, enquanto  que  a  seleção dos  formadores

municipais  é  feita  pelos  municípios  com  a  supervisão  estadual  (Entrevista  15,  realizada  em

19/08/2019). 

Há dois incentivos financeiros estaduais para adesão municipal ao PAIC. O primeiro está na

forma  de  repartição  do  ICMS,  que  foi  modificada  em  2007  (Lei  estadual  nº  14.023/2007)  e

estabeleceu que 25% da cota-parte repassada aos municípios deve ser distribuída conforme o Índice

Municipal de Qualidade da Educação (18%), o Índice Municipal de Qualidade na Saúde (5%) e o

Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente (2%). No caso do indicador da educação, ele é

calculado com base na taxa de aprovação dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e na

média obtida pelos alunos de 2º ao 5º ano da rede municipal nas avaliações de aprendizagem. 

Outro  mecanismo indutor  estaria  no  Prêmio Escola  Nota  Dez,  criado também por  meio  de

legislação estadual, e que confere recursos extras à 150 escolas com melhor rendimento escolar.

Este  ranking  é  feito  a  partir  do  cálculo  de  um  Índice  chamado  IDE-ALFA,  que  considera  a

proficiência de cada escola, numa escala de 0 a 10, e também a taxa de participação dos estudantes

nas avaliações. Esta receita extra é paga no valor de 2000 reais por aluno, sendo realizadas em duas

parcelas. Na primeira, é repassado 75% do valor, devendo ser elaborado um plano de aplicação dos

recursos e a consignação de um termo de cooperação técnico-pedagógico que deve ser estabelecido

com  uma  das  150  piores  escolas.  Estas  escolas  com baixo  rendimento,  por  sua  vez,  também

recebem valores correspondentes a metade do valor da premiada, também em duas parcelas de 50%

cada. Para recebimento dos valores referentes a segunda parcela, a escola bem ranqueada deve pelo

menos manter seu rendimento e a escola de baixo rendimento deve melhorar o seu desempenho. 

Estes dois mecanismos institucionais de indução, que foram criados posteriormente a adesão ao

PAIC de todos os 184 municípios (SUMIYA et  al,  2017),  são postos  por  Abrúcio et  al  (2016)

instrumentos de um modelo de gestão baseada na competição administrada. Nestes casos, o governo
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cria formas de incentivo à competição para melhorar os resultados de alguns serviços ou setores,

tentando, ao mesmo tempo, produzir formas de colaboração entre os “competidores”. 

A estrutura de governança da SEDUC, como já colocado, conta também com o SPAECE. Este

sistema de  avaliação  foi  fortalecido  em 2007,  promovendo  avaliações  de  rendimento  anuais  e

censitárias no ensino fundamental e médio. Este sistema avaliativo é central para o funcionamento

do regime de colaboração da educação cearense. Ele que permite a realização de diagnósticos e o

acompanhamento da situação de cada município e de cada escola. É partir dele, também, que se

extraem os  indicadores  utilizados  pelos  dois  instrumentos  de  incentivo  financeiro  criados  pelo

governo estadual cearense. 

Abrucio et al (2016) elenca cinco causas para a institucionalização da colaboração estado-local

na educação do Ceará. A primeira delas diz respeito à trajetória histórica da educação no estado,

marcada  pela  municipalização  precoce  e  pela  adoção  de  melhorias  incrementais  na  política

educacional do estado. Outra explicação estaria no papel de lideranças reformistas (empreendedores

de políticas públicas), que conseguiram, a partir da mobilização de atores estatais e não estatais,

incluir na agenda pública uma proposta colaborativa. A criação de um arcabouço institucional afeito

a colaboração, com a reestruturação organizacional da SEDUC, o funcionamento estratégico das

CREDEs e a adoção de instrumentos de indução financeira, seria outro importante preditivo. A

assertividade quanto ao conteúdo da política, que enfatiza a formação de professores e dirigentes, a

distribuição  de  material  didático  e  o  monitoramento  e  a  avaliação  educacional,  também  teria

contribuído para o sucesso do modelo colaborativo cearense. Por fim, a clareza, publicização e o

referencial normativo dos objetivos do programa teriam sido determinantes para os bons resultados

educacionais verificados após a implantação do PAIC.

Muito  embora  Abrucio  et  al  (2016)  remontem  a  trajetória  da  conformação  do  regime  de

colaboração  da  educação  do  Ceará,  a  ênfase  de  seu  trabalho  está  na  tentativa  de  identificar

elementos que expliquem o êxito cearense nos resultados educacionais. De fato, no caso cearense

colaboração estado-local e resultados parecem muito entrelaçados. No entanto, é razoável acreditar

que  esta  correlação  não  é  perfeita.  O  caso  do  RS  é  evidência  disso.  O  alto  nível  de

institucionalização da colaboração estado-local na educação do estado gaúcho foi identificado não

só na aplicação que fizemos do ICE, mas também em estudo em profundidade realizado por Luce e

Sari  (2010)25.  Apesar  disso,  o  Ceará  vem  apresentando  resultados  muito  mais  significativos  e

25 Para Luce e Sari (2010), a cultura de cooperação mútua do próprio povo gaúcha teria sido um dos elementos que 
favoreceram a consolidação de espaços formalizados de debate e negociação entre governo estadual e municípios. 
Esta colaboração fora institucionalizada por uma lei estadual editada em 1995 (Lei n° 10576/1995), que cria uma 
Grupo de Assessoramento para a gestão da política de educação do RS, contando com representação paritária de 
estado e municípios.
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constantes em termos de IDEB dos anos iniciais (3,5 em 2007 e 6,1 em 2017) do que o Rio Grande

do Sul (4,5 em 2007 e 5,6 em 2017).

Isto tem a ver com características específicas da cooperação estado-local do RS, que parece

enfatizar  mais  a  existência  de  fóruns  de  negociação  entre  estado  e  municípios  do  que  a

implementação de políticas conjuntas. Ou seja, parece não haver uma congruência entre as ações

estaduais e municipais. Luce e Sari (2010), por exemplo, identificaram a presença de uma dinâmica

de disputa por alunos entre as duas redes de ensino. Neste caso, o dispositivo cooperativo adotado

parece preocupar-se mais com a garantia de autonomia dos municípios,  limitando o escopo e a

abrangência das ações colaborativas, tal qual apregoado por Feiock (2013). 

Para os objetivos desta pesquisa, importa elencar os fatores que emergem como determinantes

para o alto nível de institucionalização estado-local da educação cearense. Neste sentido, ganham

destaque os seguintes determinantes:  1) a maneira como ocorreu a precoce municipalização do

ensino fundamental do ceará, cujas marcas foram a colaboração técnica e financeira estadual e o

perfil  reformista  das  lideranças  políticas;  2)  o  desenvolvimento  de  uma  cultura  avaliativa,

construída em um processo de interação entre a SEDUC-CE e especialistas da UFC. Estes últimos

assumiram uma concepção não predominante na sua comunidade epistêmica, que é de valorização

do tema da avaliação educacional; 3) a experiência exitosa de Sobral-CE e o papel de empreendedor

da  política  de  combate  ao  analfabetismo  exercido  por  Ivo  Gomes;  4)  a  constituição  de  uma

comunidade  da  política  educacional  cearense,  sedimentada  através  da  criação  e  da  atuação

mobilizadora do CCEAE e do Comitê de Articulação do PAIC. Em suma, o contexto histórico, de

relacionamento  entre  estado e  municípios,  e  situacional,  de construção do PAIC,  surgem como

principais  determinantes  da  ascensão  da  colaboração  estado-local  na  educação  do  Ceará.  Não

obstante,  sua  perpetuação  e  aperfeiçoamento  parecem,  sim,  estar  relacionados  aos  resultados

produzidos pelo programa cooperativo.

8.1.3.3 O alcance de resultados como reforço da colaboração: mudanças recentes e a visão de
emancipação 

De acordo com Agranoff (2012), a construção de confiança entre os atores é elemento essencial

para a efetivação de empreendimentos colaborativos intergovernamentais. O alcance de resultados

positivos é um dos fatores que maximizam a confiança e, por conseguinte, fortalecem a cooperação.

Desde a implantação do PAIC em 2007, os indicadores de alfabetização produzidos pelo SPAECE e

o IDEB dos municípios tem aumentado ano a ano. De acordo com dados do SPAECE, em 2007

apenas 14 municípios (8%) tinha um nível de alfabetização desejável. Em 2015, 98% das cidades

estavam com grau de proficiência neste patamar. Neste mesmo ano, todos os municípios cearenses
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atingiram suas metas para os anos iniciais (ABRUCIO et al, 2016). Como já colocado, em 2017 a

média do IDEB para os anos iniciais era de 6,1, acima da meta estipulada (4,5 e da média nacional

(5,5). 

Os  resultados  positivos  foram  também  seguidos  por  aperfeiçoamentos  institucionais  e  pela

ampliação  do  escopo  do  regime  de  colaboração  cearense.  Em  2011,  foi  criado  o  PAIC  +5,

ampliando as ações do programa para o 3º, 4º e 5º anos. Em 2015, a legislação do PAIC foi alterada,

expandido o programa para até o 9º ano (Lei estadual n.º 15.921/2015) e incluindo a proficiência

em ciência como objetivo do PAIC. A estrutura organizacional também foi alterada em 2018, sendo

criada a Secretaria Executiva de Cooperação com os Municípios. A Coordenadoria de Cooperação

com os  Municípios  passa  a  se  chamar  Coordenadoria  de  Cooperação  com os  Municípios  para

Desenvolvimento  da  Idade  Certa  e  é  criada  a  Coordenadoria  da  Educação  e  Promoção  Social

(COEPS), voltada a gestão das políticas para crianças em idade não escolar (0 a 3 anos). 

Figura X – Organograma da Secretaria Executiva de Cooperação com os municípios da SEDUC-CE

Fonte: https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2019/06/organograma_2019.pdf 

Em termos do perfil dos servidores que atuam na SEDUC-CE, segundo o entrevistado, mais de

90% são professores da rede estadual e a outra parte são servidores terceirizados. Há quadro de

servidores para apoio administrativo, porém é muito reduzido. Mesmo assim, a secretaria estaria
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passando por um momento de falta de pessoal, pois em 2019 estava vigente uma portaria editada

pelo  governador  que  impedia  a  retirada  de  professores  de  sala  aula.  As  CREDEs  também

apresentam esta mesma situação, contando com professores nos cargos de gestão. 

Aparentemente, os problemas de falta de pessoal específico para gestão foram superados a partir

do uso de instrumento de Tecnologia da Informação, setor que abarca boa parte dos terceirizados, e

pela estratégia de contratação de consultores. Estes profissionais trabalham com o desenvolvimento

e a manutenção dos sistemas de informação da educação do estado. O Sistema de acompanhamento

do PAIC (SISPAIC) e o Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) são ferramentas mantidas pela

secretaria  e  disponibilizadas  para  todos  os  municípios.  No caso  do  SIGE,  ele  auxilia  tanto  os

gestores  na  condução  da  escola,  como  também  os  professores  na  gestão  pedagógica  e  no

acompanhamento dos alunos.  Há, por  exemplo,  um enorme banco de questões  distribuídas  por

disciplina e ano do ensino fundamental. O uso de consultores, a partir da estruturação do programa

de bolsas, também parece ter amenizado os problemas de qualificação do pessoal da SEDUC-CE.

Convém apontar que recentemente a estrutura de bolsistas formadores regionais foi ampliada. Até

2018 eram 8 formadores responsáveis para atuar nas 20 CREDEs. A partir de 2019 passaram a ser

20 formadores, um para cada regional (Entrevista 15, realizada em 19/08/2019). 

Apesar do aprofundamento do ideal colaborativo dentro da estrutura da SEDUC-CE, ainda foi

possível identificar uma percepção de que os municípios precisam se emancipar e passar atuar sem

o  apoio  estadual.  Ao  tratar  da  formação  dos  técnicos  das  secretarias  municipais,  o  gestor  da

COPEM realçou a persistente dependência local em relação às ações colaborativas do estado. A alta

rotatividade das pessoas que trabalham nas gestões locais prejudica, segundo ele, a retenção do

conhecimento, exigindo que a SEDUC-CE sempre promova novas capacitações.

As equipes municipais ainda têm uma defasagem técnica muito grande, muito pela
rotatividade. O principal fator é essa rotatividade. Aí isso gera que você tem uma
equipe municipal muito fraca, muito insegura, porque ela está aqui quatro anos,
não sabe se vai continuar. Então, essa transferência de conhecimentos acaba não
acontecendo. O ideal é que os municípios não fiquem dependendo do estado. O
ideal é que realmente eles andem por conta própria e que a gente diminua as nossas
ações no âmbito pedagógico, pelo menos.
[PAIC] é um programa de adesão, continua sendo um programa de adesão. Mas se
eles conseguissem, se eles capacitassem os técnicos, ninguém tinha muito o porquê
de estar com essa obrigação de estar pegando na mão do Município não. Acho que
o  PAIC  já  nasceu  para  fazer  essa  transferência  (Entrevista  15,  realizada  em
19/08/2019).

A professora da UFC ratifica a existência do problema.
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Eles [SEDUC-CE] investem, investem e investem… o gestor está “tinindo”. Aí
troca o prefeito, troca o gestor de educação, troca tudo… Chegava na situação de o
prefeito chegar e não ter nada mais no computador. Estar tudo apagado, todos os
documentos foram queimados… (Entrevista 14, realizada em 20/08/2019)

Este diagnóstico sugere que o PAIC não conseguiu melhorar a capacidade técnica das gestões

municipais e isto teria implicação direta na perpetuação da dependência local em relação ao estado.

Trata-se,  no  entanto,  de  uma  concepção  que  desconsidera  não  só  as  dificuldades  técnicas  e

econômicas municipais, mas também a própria noção de interdependência proveniente do desenho

da  política  educacional  no  Brasil.  Este  cenário,  por  outro  lado,  demonstra  a  importância  da

responsabilidade colaborativa do governo estadual na educação, provendo subsídios para que este

comportamento seja cada vez mais institucionalizado. É o que está sendo visto no caso da educação

do Ceará. 

Figura 7 – Eventos críticos para a institucionalização da cooperação estado-local na educação do
Ceará

Fonte: Elaborado pelo autor. 

8.1.4 Conclusões

A trajetória da educação no estado do Ceará foi marcada por um processo de municipalização

precoce em que incentivos e apoio técnico e financeiro estadual estiveram presentes. Em paralelo a

este  processo,  a  educação  estadual  também  desenvolveu  uma  cultura  avaliativa,  iniciada  por
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indução  do  Banco  Mundial  e  promovida  por  uma  prevalente  parceria  da  SEDUC-CE  com

especialistas da UFC. Importar destacar a relevância do interesse e da aquiescência da comunidade

epistêmica da educação cearense em relação ao tema da avaliação de desempenho escolar. Estes

dois processos, diga-se de passagem, contaram com o perfil reformista e colaborativo das lideranças

políticas estaduais, aspecto posto por Agranoff (2012) como essencial para o sucesso de políticas de

cooperação intergovernamental.

Além desse contexto histórico e político, o sucesso das reformas promovidas por Sobral-CE e a

maneira  como se  originou o PAIC também surgem como importantes  preditivos  do regime de

colaboração cearense. A solução sobralense para o combate ao analfabetismo demonstrou não só

que era possível resolver o problema, mas também que ele passa pelas gestões municipais. Esta

visão municipalista foi carregada por Ivo Gomes, quando iniciou uma intensa mobilização política e

social em torno da temática. A experiência e a atuação deste empreendedor da política de combate

ao analfabetismo escolar do Ceará (SUMYIA et al,  2017), que culminou com a constituição do

CCEAE, foi fundamental  para a  mobilização de atores  estatais  e não estatais  essenciais  para a

política  educacional  cearense.  Esta  articulação  fez  florescer  uma  comunidade  da  política

educacional subnacional, nos termos de Wright (1988) e Jordan (2011), semeada pelas ações do

CCEAE  e  pelo  projeto  piloto  conduzido  pela  Assembleia  Legislativa,  APRECE,  UNDIME  e

UNICEF. 

Estas  experiências  contribuíram  para  a  produção  de  uma  comunhão  entre  os  atores  que

compunham  o  CCEAE  em  torno  do  problema  do  analfabetismo,  mas  principalmente  para  a

verificação da necessidade de adoção de políticas cooperativas por parte do governo estadual. Elas

serviram também para solidificar a noção de interdependência entre estado e municípios na política

de  educação  cearense,  evidenciada  pelo  discurso  de  que  “o  aluno  é  cearense”.  Esta  policy

community subnacional foi formalizada com a criação do Comitê de Articulação do PAIC e atuou

tanto na formulação inicial do programa como no seu aperfeiçoamento. 

A colaboração estado-local da educação do Ceará foi passando por melhorias ao longo de sua

implementação, como também foi aprofundando seu enraizamento institucional. Contribuiu para

isso os relativamente rápidos e consistentes resultados apresentados. Estes teriam sido provenientes

da assertividade em termos de conteúdo da política, que imprime uma atuação conjunta entre estado

e municípios, e devido a estrutura de governança configurada para gestão do PAIC. Tal estrutura

contou com um formato organizacional, que conferia lugar de destaque para o tema da cooperação

com os municípios e função estratégica para as CREDEs, e com a instituição de mecanismos de

incentivo (regra de distribuição da cota-parte do ICMS e Prêmio Escola nota 10), que o inserem no

que a literatura chama de competição administrada (ABRUCIO et al, 2016). Os resultados positivos
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do PAIC agiram no sentido de reforçar a importância da colaboração, questão evidenciada por meio

da ampliação do escopo do programa – abarcando até o 9º ano – e das mudanças organizacionais da

SEDUC (criação da secretaria-executiva de cooperação com os municípios). 

Em síntese, o alto nível de institucionalização da cooperação estado-local da educação do Ceará

tem raízes explicativas fincadas em elementos endógenos ao território estadual. Além da trajetória

histórica de perfil  reformista das lideranças e de colaboração estadual, o contexto específico da

construção do PAIC, que sedimentou a criação de uma policy community da educação cearense, se

apresentam  como  principais  determinantes  da  ascensão  da  ideia  colaborativa  à  agenda

governamental.  Ademais,  a assertividade no conteúdo e na implementação do PAIC impuseram

resultados de certa forma rápidos e consistentes, contribuindo para o reforço da institucionalização

da colaboração estado-local na educação cearense.
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8.2 Colaboração estado-local na saúde do Ceará: a visão municipal do governo estadual

8.2.1 Sobreposição e interdependência na politica de saúde do Ceará

Da mesma forma que na educação, o nível de institucionalização da cooperação estado-local na

saúde do CE foi menor apenas que o do RS. Em termos de cooperação em políticas públicas, o

estado  além  de  possuir  uma  Escola  de  Saúde  Pública  também  dispunha  de  um  programa  de

melhoria da qualidade da atenção básica, o QualificaAPSUS. A estrutura de governança previa a

participação de representantes  dos  municípios  no Conselho Estadual  de  Saúde,  a  Secretaria  de

Saúde (SESA) possuía uma unidade administrativa específica para a questão da atenção primária à

saúde (Núcleo de atenção primária) e o estado era o que mais fazia uso de consórcios públicos com

os  municípios  como  modelo  de  gestão  de  equipamentos  de  saúde.  Em termos  de  cooperação

financeira,  o CE ficou entre os últimos neste quesito,  repassando recursos Fundo a Fundo para

apenas 27% dos seus municípios, embora o valor dessa transferência contabilize cerca de 4,8 vezes

o valor que o próprio estado executa na política de saúde. 

O baixo nível de cooperação financeira captado pelo indicador pode estar relacionado a duas

situações: 1) as transferências de recursos para os consórcios não são contabilizadas para entes

municipais específicos, vez que o consórcio passa a constituir-se de personalidade jurídica própria;

2) os baixos valores ou mesmo a inexistência de transferências para cooperação na saúde básica.

Esta dissonância revela a complexidade da gestão da política de saúde no Brasil que, somada à

dificuldade de captação do fenômeno da cooperação intergovernamental, justifica a constituição de

um indicador sintético tal como feito para o desenvolvimento do ICE.

Os dados da tabela 5 apresentam a distribuição de gastos na atenção básica e na assistência

ambulatorial e hospitalar por estado e municípios do Ceará em 2016.

Tabela 5 – Distribuição dos gastos no SUS do governo estadual e municípios do CE na saúde
básica e na assistência ambulatorial e hospitalar, em 2016

Nível de
governo

Atenção Básica Assistência Ambulatorial e Hospitalar

Valor em reais
(x1000)

%
Valor em reais

(x1000)
%

Estado 120115 2,48% 1978153 20,99%

Municípios 4727527 97,52% 7444961 79,01%

Total 4847642 100,00% 9423114 100,00%

Fonte: FIMBRA/Secretaria do Tesouro Nacional. Elaborado pelo autor. 
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As informações dos gastos em saúde no Ceará sugerem uma forte presença municipal tanto na

atenção básica quanto na assistência ambulatorial e hospitalar. Em 2016, o estado contribuiu com

cerca  de  2,50%  da  despesa  total  na  saúde  básica  e  com  21%  nos  serviços  ambulatoriais  e

hospitalares.  Importa  destacar  que  os  gestores  entrevistados  apontaram que  cerca  de  50% dos

agentes comunitários que atuam nos governos municipais, no âmbito da Estratégia de Saúde da

Família  (antes  Programa  de  Saúde  da  Família)  são  pagos  com  recursos  estaduais.  Isto  deve

consumir boa parte do gasto do governo cearense no componente da saúde básica.

É preciso ver, por outro lado, como se dá a distribuição dos serviços, sobretudo de assistência

ambulatorial e hospitalar (média complexidade), onde reside o maior potencial de sobreposição de

equipamentos municipais e estaduais. 

Tabela 6 – Distribuição percentual da produção ambulatorial nas sedes de Regiões de Saúde do CE
em 2017, por esfera jurídica do estabelecimento

Cidade Federal Estadual Municipal Consórcio* Privado Filantrópicas
Total de

procedimentos

Acaraú - 0,4% 96,47% 0,55% - 2,57% 235811 (100%)

Aracati - 0,34% 73,39% 12,18% - 14,09% 24538 (100%)

Baturité - 0,03% 57,74% 9,88% 30,19% 2,15% 24278 (100%)

Brejo Santo - 6,66% 4,15% 13,17% 30,33% 45,69% 32933 (100%)

Camocim - 1,76% 72,12% 1,29% 8,64% 16,19% 81001 (100%)

Canindé - 2,09% 76,62% - 5,52% 15,76% 74314 (100%)

Cascável - 2,08% 59,36% - 8,67% 29,89% 68891 (100%)

Caucaia 0,01% 0,84% 74,37% 1,51% 21,87% 1,40% 261405 (100%)

Crateus - 7,81% 34,20% 9,93% 18,55% 29,51% 21006 (100%)

Crato - 20,88% 5,92% - 28,14% 45,06% 116634 (100%)

Fortaleza 1,62% 64,19% 25,91% - 1,57% 6,71% 5468779 (100%)

Icó - 6,58% 88,87% 4,55% - - 46371 (100%)

Iguatu - 92,45% 4,93% 1,02% 1,59% - 418252 (100%)

Itapipoca 0,01% 1,93% 81,33% - 9,21% 7,52% 87152 (100%)

Juazeiro do
Norte

- 9,17% 74,32% - 14,94% 1,57% 238276 (100%)

Limoeiro
do Norte

- 8,45% 30,76% 8,23% 0,59% 51,98% 22297 (100%)

Maracanaú 0,01% 1,54% 83,08% - 11,89% 3,48% 155167 (100%)

Quixadá - 6,93% 83,26% - 3,80% 6,01% 86867 (100%)

Russas - 0,10% 87,31% 4,80% 3,37% 4,42% 118407 (100%)
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Sobral - 17,66% 18,66% 1,71% 38,35% 23,61% 201208 (100%)

Tauá - 14,88% 53,03% - 3,27% 28,81% 37208 (100%)

Tianguá - - 53,81% 2,13% 12,57% 31,49% 90904 (100%)

Média 0,41% 12,71% 56,35% 5,46% 13,32% 18,40%
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), 2017. Elaborado
pelo autor.
* Os dados apresentados no TABSUS tratam de “administração pública – outro”. 

A tabela  6  demonstra  que  não  só  os  gastos  como  também  a  produção  ambulatorial  está

concentrada na rede municipal de serviços, cerca de 35% de todos os serviços foram prestados na

rede municipal. Em Iguatu, por exemplo, a participação municipal na produção ambulatorial da

cidade chega a mais do que 96%. 

É preciso destacar, no entanto, que a qualidade destes dados pode não ser perfeita. Isto porque

em 2017 todas as regiões de saúde do Ceará dispunham de policlínicas, constituídas por meio de

consórcios entre estado e municípios que compunham o território da regional. Neste sentido, já

havia produção ambulatorial  nestas  regiões por meio dos  consórcios.  É possível  que ao prover

repassar o dado, o município esteja erroneamente apontando que a produção ambulatorial esteja

sendo realizada ou pelo estado ou pelo município, quando na verdade seria uma oferta de serviço

conjunta. 

A preponderância municipal na composição dos gastos e da oferta de serviços em saúde é parece

ser uma característica presente não só na atenção básica quanto na média complexidade do SUS

cearense.  Não obstante,  os  outros  indicadores  que  compõem o ICE sugerem um alto  nível  de

cooperação estadual em relação a gestões locais. Conhecer a trajetória da política de saúde do Ceará

pode trazer elementos explicativos não só dessa configuração municipalista na oferta de serviços,

como também do alto nível de cooperação estado-local apontado pelo ICE. 

8.2.2 A trajetória da colaboração estado local na saúde do Ceará: surgimento e continuidade
de uma dinâmica cooperativa

8.2.2.1  Ideias  que  surgem  do  lugar:  o  agente  de  saúde  como  solução  e  a  ascensão  da  visão
municipalista no governo estadual (1987-1992)

A primeira experiência de colaboração estado-local no Ceará ocorreu com a implantação do

inovador programa de agentes de saúde (PAS) criado em 1987, no início do primeiro governo de

Tasso Jereissati.  Naquela época,  o então governador havia convidado o médico Antonio Carlile

Holanda Lavor, para comandar a secretaria de saúde do estado. Lavor era sanitarista contratado pelo
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governo estadual em 1979 para atuar na região de Iguatu, vizinha a sua terra natal Jucás. Com a

bagagem de atuação em um projeto de promoção de saúde comunitária no Distrito Federal, mais

especificamente em Sobradinho, o médico, ao retornar a Jucás-CE, estrutura um sistema de saúde

no município, tendo como grande desafio minimizar os efeitos da seca. Neste enfrentamento, foi

essencial  o trabalho do que chamou de “visitadoras sanitárias”,  que ele,  a esposa e uma amiga

pediatra haviam treinado (SANTANA e CASTRO, 2016). 

Esta iniciativa local foi essencial para criação do Programa de Agente de Saúde. Lavor resume a

forma como chegou ao governo estadual,

Logo depois da eleição de Tancredo Neves, um grupo se reuniu para discutir o que
poderia fazer ou propor para o sistema de saúde do Ceará. Eu já era relativamente
conhecido no Estado, pelo trabalho de Iguatu. Na época que Totó [governador do
Ceará de 1983-1987] rompeu com o último coronel e resolveu apoiar a candidatura
do Tasso, o governo resolveu fazer mudanças em alguns cargos, e um desses era a
chefia do Departamento de Ações Básicas da Secretaria de Saúde do Estado. Aí os
grupos da saúde foram ao governador e sugeriram o meu nome. Isso foi em julho
de 1986, início da campanha eleitoral. (SANTANA e CASTRO, 2016, p.26)

Já em 1987, quando assume a secretaria de saúde do estado (SESA-CE), Lavor replica a fórmula

adotada em Jucás-CE, com a contratação de 6.000 mulheres para atuarem como agentes de saúde no

âmbito do Programa Estadual de Emergência para enfrentamento da seca. E essa escolha era feita

entre as mulheres pobres e “respeitadas” da comunidade. A contratação dessas mulheres serviria não

só  para  ajudá-las  em termos  financeiros,  mas  também porque  elas  teriam maior  facilidade  de

disseminação das medidas de prevenção (AVILA, 2011). Em 1988, o Programa de Emergência é

encerrado e Lavor deixa a secretaria para candidatar-se a prefeito de Jucás-CE. Apesar disso, o ex-

secretário estadual aponta que não houve rupturas quanto a proposta que se tinha para a política de

saúde do estado. Prova disso, está não só na institucionalização e fortalecimento do Programa de

Agentes de Saúde (Decreto nº 19.945, de janeiro de 1989; Portaria nº 232/92; e Decreto nº 23.079,

de fevereiro de 1994), como na permanência, por pelo menos quatro gestões (até o governo de

Lucio Alcântra), de pessoas que participaram de sua equipe na gestão da SESA (ÁVILA, 2011;

SANTANA e CASTRO, 2016)26.

Derrotado nas eleições para prefeito, Lavor assumiu a secretaria municipal de saúde de Iguatu já

em 1989. Em sua gestão, o ativismo municipalista se consolida ainda mais quando lidera a criação

do  Conselho  de  Secretários  Municipais  de  Saúde  do  Ceará  (COSEMS),  naquele  mesmo  ano,

26 Lavor cita os secretários Marcos Holanda Penaforte (1988-1990), Cesar Forti (199-1991 e Anamaria Cavalcante
(1992-1994) como pessoas que haviam participado de um grupo para a discutir a política de saúde do Ceará à
convite de Jereissati ainda em 1986, antes de assumir o governo do Ceará (SANTANA e CASTRO, 2016)
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tornando-se o primeiro presidente da pioneira entidade27.  Convém colocar que esta entidade de

coesão horizontal apenas começa a compor a institucionalidade dos sistemas de saúde estaduais

com  a  criação  das  Comissões  Intergestores  Bipartite,  instituídas  pela  NOB/SUS-1993.  Lavor

também passou a participar, como representante dos municípios, do Conselho Estadual de Saúde

(CESAU-CE), que havia acabado de ser criado. Em sua atuação no CESAU-CE conseguiu propor e

aprovar, ainda em 1989, a descentralização financeira dos recursos estaduais, com a possibilidade

de contratação de médicos pelas próprias prefeituras. Pesou nisso sua experiência e conhecimento

do funcionamento e orçamento da SESA-CE. Segundo ele, a mobilização do COSEMS foi essencial

para a municipalização dos serviços de saúde com a criação de secretárias próprias em inúmeros

municípios.

Para Lavor, o fato dele ter saído da condução da SESA-CE, cargo que teria um maior poder, para

liderar  uma secretaria  municipal  contribuiu  também para  que  se  fortalecesse  a  ideia  de  que  o

município tinha capacidade de assumir responsabilidades na implementação de políticas de saúde.

Em suas palavras

Foi  uma  novidade  eu  deixar  de  ser  Secretário  de  Saúde  do  Estado  para  ser
Secretário Municipal. Mas, isso deu um status ao cargo de secretário municipal e
muita  gente  começou  a  deixar  o  preconceito  de  lado  e  passou a  assumir  essa
função. Aí, o Conselho de Secretários Municipais passou a ter uma grande força. E
a ideia de que os municípios podem se responsabilizar pela saúde passou a ser uma
coisa importante. Outra ideia, que eu fiz muita questão de enfatizar, foi medir a
saúde através da mortalidade infantil. Em vez de ficar controlando quantas horas o
médico  trabalhava,  passamos  a  medir  resultados  do  trabalho,  aí  os  municípios
passaram  a  ser  avaliados  por  mortalidade  infantil.  A partir  daí  os  prefeitos  e
também o governador do Estado aprenderam a falar  em mortalidade infantil.  O
assunto  passou a  ser  um tema político.  Esse foi  realmente  um grande avanço!
(SANTANA e CASTRO, 2016, p.31)

O ativismo municipalista de um dos fundadores do COSEMS-CE não se deteve à política de

saúde. Eleito em 1992 para a prefeitura de Jucás-CE, Lavor começa sua gestão em 1993 se elegendo

também presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará (APRECE). Segundo ele, 

Essa  posição  [na  APRECE]  me  permitiu  continuar  apoiando  o  colegiado  dos
secretários municipais de saúde,  mas também de várias outras áreas (educação,
agricultura, desenvolvimento econômico e geração de emprego). Acho que tudo

27 Em breve pesquisa nos sites dos COSEMSs, identificamos que antes da entidade no Ceará, ela já existia pelo menos
no Rio Grande do Sul (1986) e no Rio de Janeiro (1988). O nascedouro do COSEMS parece ter tido influência da 8ª
Conferência Nacional de Saúde (1986),  que criou a Comissão de Articulação de Municípios.  E que depois se
transformou no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), formalizado em 1988. 
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isso tem a ver  com saúde  pública  no  meu Estado,  da  qual  não  me afastei  em
nenhum momento. (SANTANA e CASTRO, 2016, p.32)

Na entrevista, Lavor coloca que a prioridade na sua gestão em Jucás-CE era de universalização

da educação primária. A lógica era que saúde se faz com educação. Relata que em uma visita de

Jereissati em 1994 ao município, ele havia informado ao governador que já tinha atingindo uma

taxa de escolarização de 99%. O governador teria se entusiasmado com a informação e teria feito

um projeto-piloto com 6 municípios, aportando recursos estaduais nas localidades de modo que eles

dispusessem de pelo menos 15 reais para gastos por aluno. De acordo com Lavor, uma das suas

principais  campanhas  na  APRECE  era  que  se  aumentasse  os  recursos  para  educação  dos

municípios. A experiência exitosa do governo estadual teria sido uma das fontes de inspiração para

a criação do FUNDEF (https://www.saude.ce.gov.br/2015/01/22/antonio-carlile-holanda-lavor/).

A história de Lavor se confunde com a da origem e disseminação de uma visão municipalista na

gestão  cearense,  florescendo inicialmente  na  política  de saúde,  mas  também se difundindo por

outras  políticas  setoriais.  A  consolidação  dessa  visão  municipalista,  no  entanto,  apenas  se

consolidou na cultura política do estado cearense (ABRUCIO et al,  2016) devido a  alcance de

resultados que elas proveram.

Judith  Tendler  (1997)  argumenta  que  a  natureza  explicativa  dos  resultados  do Programa de

Agentes Comunitários do Ceará tem mais a ver com elementos provenientes do governo estadual do

que  das  gestões  locais.  No  desenho  da  política,  o  governo  do  estado  era  responsável  pela

contratação, treinamento e socialização do agente comunitário, ficando os prefeitos responsáveis

pela contratação e pagamento de uma enfermeira que atuaria enquanto supervisora do programa no

município.  Como  o  programa  era  feito  por  adesão  municipal,  o  governo  estadual  apostou  na

divulgação em massa da iniciativa com vistas a ampliar a pressão da comunidade sobre o prefeito

para que o município fosse incluído. 

Outro elemento explicativo da universalização do programa estaria na flexibilidade de atuação

da supervisora, agente do programa com maior escolaridade, e que estava sob a responsabilidade

municipal. Isto permitiu que as ações executadas pelos agentes comunitários se adequassem a cada

realidade.  Para  Tendler,  o  desenho  da  política,  ao  combinar  controle  estadual,  forte  apelo

comunitário (divulgação e contratação) e execução local favoreceu a universalização na prestação

do serviço de saúde preventiva – espécie de padrões mínimos estaduais – ao mesmo tempo que

garantiu certa autonomia para os agentes implementadores. 

A ascensão da visão municipalista na composição do ideal reformista do governo do Ceará no

período  da  transição  democrática  tem  raiz  na  trajetória  de  mobilização  de  Lavor  e  na  sua

https://www.saude.ce.gov.br/2015/01/22/antonio-carlile-holanda-lavor/
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experiência na implantação de um sistema de saúde comunitária em Jucás-CE. Ela se consolida com

o início da descentralização de recursos estaduais para os municípios contratarem seus próprios

médicos e com a criação do Programa de Agentes de Saúde (PAS). Tendo a ideia municipalista

como norteadora, o sucesso da política derivou de um desenho que garantia coordenação estadual,

envolvimento  comunitário  e  flexibilidade  na  execução  pelos  municípios  (TENDLER,  1997).

Embora sejam perceptíveis distinções nesta dinâmica de relacionamento estado-local ao longo da

história cearense,  o ativismo de Lavor (a criação do COSEMS e a condução da APRECE) e o

sucesso do PAS, deixaram um legado tanto no que diz respeito ao papel coordenador do estado

quanto no que se refere ao empoderamento das gestões municipais no processo decisório estadual.

8.2.2.2  Consolidando  a  ideia  municipalista  (1993-1997):  a  construção  de  uma  comunidade  da
política de saúde do Ceará

O  relacionamento  do  governo  cearense  com  as  gestões  locais,  cuja  comunicação  se  dava

formalmente  no âmbito  do  Conselho Estadual  de  Saúde e  informalmente  com COSEMS-CE e

APRECE, se materializava principalmente na implantação do PAS e no repasse de recursos. Ele foi

facilitado pelas regulamentações do SUS, promovidas pelo Ministério da Saúde (NOBs) ao longo

da década de 1990, que, dentre outras coisas, aumentava o repasse de recursos para os governos

municipais e induziu a criação da Comissão Intergestores Bipartite. 

Keinart  et  al  (2006) colocam que neste processo de institucionalização do SUS o estado do

Ceará não se preocupou meramente em promover a descentralização dos serviços de saúde para os

municípios. Suas ações, na verdade, intentaram por “conduzir” a municipalização.

Num momento em que a maior parte dos governos estaduais encontra-se em crise
quanto ao seu papel no âmbito da descentralização, a SESA demonstrou claramente
“ter” uma política estadual de saúde, buscando integrar a participação do Conselho
Estadual de Saúde e a sociedade em sua formulação. Preocupou-se em viabilizar a
implantação desta política através da organização de um sistema de informações e
de  formação profissional.  Sobretudo procurou  implantar  esta  política  de  forma
descentralizada e buscando a cooperação SESA/Secretarias Municipais de Saúde.
(KEINART et al, 2006, p. 62)

Em  paralelo  às  mudanças  institucionais  que  vinham  ocorrendo  no  âmbito  nacional  com  a

implantação do SUS, dois processos consolidaram a visão municipalista como diretriz das políticas

estaduais de saúde no Ceará: o sucesso de experiências locais e a formação de sanitaristas nos

municípios.

No campo das experiências locais, ganha destaque a atuação do médico Luiz Odorico Monteiro

de Andrade, secretário municipal de Icapuí-CE de 1989 a 1992 e de Quixadá-Ce de 1993-1996.
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Presidente do COSEMS-CE de 1992 a 1995, Odorico,  em parceria com a Pastoral  da Criança,

implantou um sistema local de saúde em Icapuí com a formação de agentes comunitários de saúde e

a criação de um sistema de informação de atenção básica. Estas ações envolviam a constituição de

equipes  multiprofissionais  (enfermeiros,  médicos,  auxiliares,  agentes  comunitários,  etc),

cadastramento de famílias e a criação de prontuários familiares. 

Em 1993,  o  então  secretário  de saúde de  Quixadá-CE elabora  o Projeto  Saúde da  Família,

objetivando  captar  recursos  do  Ministério  da  Saúde  para  formar  equipe  multiprofissionais  que

atuassem em 13 áreas descentralizadas da cidade (BRASIL, 2010). O projeto foi implantado em

1994,  servindo,  no  mesmo  ano,  como  um  dos  modelos  de  inspiração  para  a  constituição  do

Programa de Saúde da Família pelo Ministério da Saúde. Inovações também foram promovidas em

outras municipalidades cearenses, possibilitadas pela municipalização dos serviços induzida pelo

repasse de recursos  estaduais,  pela  participação federal  no financiamento e também pela maior

interação entre os gestores de saúde locais promovida criação do COSEMS. 

Neste cenário, a formação de gestores e profissionais do Sistema de Saúde do Ceará também

entra na agenda do governo estadual, resultando em 1993 na criação da Escola de Saúde Pública do

Ceará (ESP/CE) – Lei estadual 12.140/1993. A concepção dessa instituição teria surgido a partir

discussões  entre  servidores  da  SESA  e  professores  da  UFC  (Fonte:

https://www.esp.ce.gov.br/institucional/resgate-historico/). Já em 1994, a Escola oferta o primeiro

curso de Especialização em Gestão de Sistemas Locais de Saúde, o que ratifica a preocupação

estadual na qualificação dos gestores municipais. 

Inúmeros outros atores políticos que passaram pela SESA e/ou pelas secretarias municipais do

Ceará realizaram este curso. É o caso de Leni Nobre, servidora de carreira do governo estadual,

sendo coordenadora da 3ª região de saúde, secretária municipal de Maranguape-CE e presidente do

COSEMS (2004-2005). Outro caso é Jurandir Frutuoso, que foi Diretor do Hospital Municipal de

Pedra Branca-CE (1981-1988), Deputado estadual pelo PDT (1993-1994), Coordenador do PSF em

Itapiúna-CE (1995-1996), Secretário Municipal de Pedra Branca (1997-2002) e Secretário da SESA

(2003-2006).  Foi  também  presidente  do  CONASS,  sendo  atualmente  secretário  executivo  da

entidade.  Outro  ator  político  que  experimentou  essa  movimentação  intermunicipal  e  depois

ingressou na SESA foi Francisco Marcelo Sobreira, que havia sido secretário de Iguatu e depois de

Quixelô e presidente do COSEMS-CE (1997-1998),  sendo posteriormente secretário adjunto de

saúde na gestão de Cid Gomes (2007-2015). 

Uma especialista,  que  cursou a  referida  especialização e  atuou em gestões  municipais  e  no

COSEMS, realçou, em entrevista, a importância da ESP/CE para a política estadual de saúde e

também a existência de uma certa comunhão de valores entre os atores políticos estaduais e locais. 

https://www.esp.ce.gov.br/institucional/resgate-historico/
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A Escola  de  Saúde  Pública  foi  criada  […]  justamente  para  formar  gestores  e
profissionais de saúde que trabalham nos municípios e no estado, então era um
processo todo de formação e qualificação, para que eles pudessem atuar no Sistema
de Saúde, inclusive com a perspectiva regionalizada.
[...]
Olha, o COSEMS, o estado do Ceará, os gestores estaduais de Saúde do Ceará,
nesse  período,  pelo  menos  no  período que  eu  participei,  eram gestores!  Era  a
doutora  Vera  Coelho,  doutor  Alex,  doutora  Lilian.  Várias  pessoas  que
participavam, elas eram sanitaristas, entendeu? A Vera Coelho é uma grande
sanitarista. O Alex é um grande sanitarista. São pessoas que ainda estão dentro do
Sistema. E outras pessoas que eu não estou citando não é? A gente tinha Sílvia
Mamede,  Jorge Montenegro que estavam na Escola  de Saúde Pública.  A gente
tinha sanitaristas que estavam dentro da Secretaria de Saúde do Estado à época,
organizando o sistema único de saúde.  Então,  obviamente que o estado tem os
interesses dele do ponto de vista de organização de política, do ponto de vista de
distribuição de recurso financeiro. Claro que tem! Os municípios tinham os deles.
Cada  secretário  tinha  o  seu.  Então  não  estou  dizendo  aqui  que  todos
comungavam, mas que existiam questões políticas que unificavam o grupo.
(Entrevista 19, realizada em 21/08/2019) (Grifo nosso). 

O discurso da especialista e ex-gestora revela que o ideal sanitarista era algo que unificava os

atores que participavam do processo decisório estadual. Demonstra também a importância da ESP/

CE na formação e, consequente, disseminação desses valores sanitaristas28. A formação em saúde

pública  também  foi  acompanhada  pela  criação  de  cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu  nas

instituições  universitárias  do  estado,  o  que  também  contribuiu  para  disseminação  dos  ideais

contidos no SUS. 

Num processo de influência recíproca entre teoria e prática, similar ao que marcou a política

educacional do governo cearense, a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e a UFC passaram a

ofertar  o  curso  de  mestrado  acadêmico  em  saúde  pública  em  1993  e  1994,  respectivamente.

Odorico,  por  exemplo,  ingressa  na  primeira  turma  do  mestrado  da  UFC.  Sua  passagem pelas

secretarias de Quixadá (1993-1996),  Sobral (1997-2004) e Fortaleza (2005-2008) ocorreram em

paralelo à sua formação acadêmica – concluiu doutorado em saúde coletiva na UNICAMP em 2004.

A formação de gestores municipais e estaduais sanitaristas, favorecida pela criação da Escola de

Saúde Pública do Ceará, aliada a frequente movimentação de gestores entre os dois níveis de gestão

permitiram a criação de uma comunidade da política de saúde do Ceará, com a disseminação de

concepções sanitaristas e da importância do governo estadual na cooperação às gestões locais. Estes

atores  são  fundamentais  em  inúmeros  momentos  da  trajetória  da  política  estadual  de  saúde,

principalmente nos processos de reorganização dos serviços a partir da lógica regional. 

28 Segundo o dicionário Online de língua portuguesa (DICIO) sanitarista é a pessoa que se especializa em saúde
pública,  parte  da  medicina  que  estuda  doenças  que  afetam  a  vida  ou  saúde  das  pessoas.  (Fonte:
https://www.dicio.com.br/sanitarista/ )
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8.2.2.3 Perpetuando o pioneirismo cearense: o precoce processo de regionalização da saúde (1998-
2006)

Com as normatizações e programas do SUS, notadamente a criação dos níveis de habilitação

(NOB/SUS 1991 e 1992) e do Programa de Saúde da Família em 1994 (inspirado na experiência

cearense), a municipalização dos serviços de saúde no Ceará ganhou mais incentivo. Apesar disso, o

governo estadual continuou a conduzir  o processo de expansão da assistência em seu território,

principalmente no processo de monitoramento e avaliação. A colaboração estadual por meio do

financiamento dos agentes comunitário de saúde continuou como prioridade. Ao final do mandato

de Jereissati, no inicio de 1991, eram cerca de 3.000 agentes comunitários contratados pelo governo

estadual. Em 2005, a SESA indicava que os contratos já ultrapassavam 11.000 agentes. (ÁVILA,

2011) 

Nas palavras da atual secretária da CIB, ex-coordenadora da Coordenação de Políticas da SESA

e que participou das principais mudanças por que passou o SUS no Ceará,

No processo de monitoramento e avaliação, se verificava um esgotamento
desse modelo de organização de ações e serviços no território municipal,
frente a história que a gente tinha e que ainda tem aqui no estado de que nós
temos alguns polos e que esses polos tiveram oportunidade de investimentos
privados  e  eles  se  desenvolveram  de  maneira  diferenciada  dos  outros
municípios do estado. Então você pegava na região norte o município de
Sobral,  na  região  sul,  você  pegava  três  municípios,  Crato,  Juazeiro  e
Barbalha e Fortaleza. Então, esses três territórios tiveram a oportunidade de
investimentos para ampliação de capacidade e oferta privada. (Entrevista 21,
realizada em 26/09/2019)

Em 1997, a SESA realizou um mapeamento da oferta de serviços nos municípios, olhando para

aspectos  como  capacidade  instalada,  fluxo  de  pacientes,  qualidade  do  atendimento,  etc.  Estas

informações teriam trazido os primeiros indícios da necessidade de um reordenamento dos serviços

de saúde no estado, servindo como diretriz para novas ações por parte do governo estadual.  O

diagnóstico, como visto, era de que a capacidade de responsividade e atendimento do município já

estava esgotada. A gestão local, sozinha, não conseguia dar conta da demanda. Importa relatar que

na época o Ceará estava sendo governador por Jereissati e durante toda essa gestão, 1995-2002, o

secretário estadual de saúde foi Anastácio de Queiroz Souza, médico infectologista que havia sido

diretor do hospital estadual São José – portanto sem experiência municipalista. 

Este trabalho de avaliação realizado pela SESA contou com a parceria do Reino Unido, por meio

do  Department for International Development (DIFD), que vigorou de 1996 a 200329. A ideia da
29 De 2000 a 2003 essa parceria foi formalizada a partir do Projeto de Apoio à Reforma do Setor Saúde no Estado do

Ceará (Parssec), que contou com técnicos da SESA e da ESP/CE.
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organização regional dos serviços veio das consultorias financiadas pelo DIFD, com destaque para

atuação de Eugênio Vilaça Mendes (Entrevista 21, realizada em 26/09/2019). A reforma do sistema

de  saúde cearense  foi  proposto  no  documento  “Diretrizes  de  Reorganização  da  Atenção e  dos

Serviços do Sistema Único de Saúde”, que foi aprovado por Resolução do CESAU nº  05 de 21 de

dezembro de 1998. Este normativo cria os Sistemas Microrregionais de Serviços de Saúde (SMSS). 

Os  SMSS focavam em dois  princípios  básicos:  economia  de  escala  e  negociação.  Segundo

Keinart et al (2006) a proposta de reordenamento regional por parte do governo estadual seria uma

estratégia centralizadora, que impunha a participação dos municípios nas instâncias de deliberação

regional  intituladas  Bipartite  Microrregional.  A ideia  era  propiciar  que  os  municípios,  com  a

participação do estado, pudessem pactuar e distribuir os serviços, aproveitando-se do fluxo regional

e da capacidade instalada nas cidades. Foram constituídas, assim, 21 microrregiões. Além disso,

criou-se  um  instrumento  de  pactuação  e  planejamento  da  oferta  destes  serviços,  intitulado

Programação Pactuada e Integrada, que era definido por negociação e acordos realizados no âmbito

da CIB microrregional. Houve, além disso, uma remodelagem da estrutura da SESA, com o fim de

preparar o governo estadual para coordenar a organização e o funcionamento dos serviços regionais.

Destaque,  neste sentido,  para a criação dos Departamentos Regionais de Saúde constituídos em

todas as microrregiões.

Convém colocar que no final de 1998, quando se iniciou o processo de regionalização cearense,

62,5% dos  municípios  do  estado  estavam habilitados  em Gestão  Plena  do  Sistema Municipal,

significando  que  seus  instrumentos  de  planejamento  podiam  compor  serviços  de  assistência

ambulatorial  especializada e hospitalar (ANDRADE e COSTA, 2018). A reforma começou com

uma experiência piloto ocorrida na região conhecida como Maciço de Baturité. Ela contou com a

participação do COSEMS-CE, Associação dos Municípios do Maciço de Baturité, a ESP/CE e 1º

Departamento Regional de Saúde (DERES). 

Neste processo reformista, a Escola de Saúde Pública ganha mais uma vez proeminência. Ela foi

utilizada  inicialmente  com  a  oferta  de  cursos  de  aperfeiçoamento  em  gestão  de  sistemas

microrregionais,  que  veio  a  transformar-se  no  curso  de  Especialização em Gestão  de  Sistemas

Microrregionais  de  Serviços  de  Saúde –  ofertado já  no  início  dos  anos  2000.  A formação era

direcionada tanto para funcionários da SESA, principalmente das DERES, quanto para gestores

municipais.  A  reforma,  neste  sentido,  representou  também  um  fortalecimento  do  papel  das

estruturas regionais de gestão da SESA no sistema de saúde cearense. Na implantação do SMSS,

cada microrregião dispunha de dois facilitadores, capacitados pela ESP/CE, um coordenador local e

um apoiador de formação proveniente da Escola (KEINART et al, 2006).
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Em entrevista concedida a Keinart et al (2006), instrutoras dos cursos da ESP/CE relataram que

a questão “afetiva” era aspecto central das formações. 

“[…]  porque  partimos  do  princípio  que  essa  junção  não  é  um  amontoado  de
municípios, é uma relação nova que vai se criar, onde você vai ter que romper  com
alguns tipos de comportamento e paradigmas,  e implantar uma nova, realmente
uma nova cultura que se pensar em organizar serviços de saúde. E isso passa pela
relação de pertencimento,  de  solidariedade,  de  deixar  aquela  história:  “é  meu”.
Deixando aquela visão muito dentro do próprio município para ter uma visão mais
ampliada. É a questão de atiçar a sensibilidade das pessoas, de que os problemas
deles  são  problemas  comuns  e  que  ele  coletivamente  podem  dessa  forma.
(KEINART et al, 2006, p.66-67)

A “afetividade”  reivindicada  como  necessária  pela  instrutora,  na  verdade,  trata-se  de  uma

perspectiva  de  construção  de  identidade  política  regional.  Demonstra,  neste  sentido,  um

amadurecimento estadual na importância da sedimentação dessa cultura de pertencimento a uma

territorialidade como essencial para atuação colaborativa. Indica, neste sentido, a premissa de que

esta  construção  identitária  regional  era  essencial  para  o  sucesso  da  regionalização  e  que  a

qualificação e a formação dos gestores tinham um papel essencial nessa mudança cultural.

No mesmo sentido de fortalecimento das estruturas regionais, os 14 Departamentos Regionais de

Saúde  (DERES)  deram  lugar  a  21  Coordenadorias  Regionais  de  Saúde  (CRES),  cujos

coordenadores passam a ser representantes da SESA na CIR e sendo uma unidade administrativa

estratégica  para  implementação  das  políticas  estaduais  e  para  articulação  com  os  municípios.

Importa destacar que em 2005 foi criada a região de saúde de Cascável-CE. No entanto, ela não

redundou na criação de uma CRES específica, ficando essa região vinculada técnica e politicamente

à mesma Coordenadoria que contempla Fortaleza-CE. 

O Ceará, mais uma vez, despontou como pioneiro na implementação de uma reforma de saúde,

tendo, dessa vez, não só a liderança coordenativa do governo estadual, mas também a ideia sendo

originária dentro de sua burocracia. Por outro lado, o estado fortalece também a atenção básica a

saúde a partir do fortalecimento do Programa de Saúde da Família e da formação de gestores por

meio da ESP/CE, demonstrando uma estratégia de atuação que combina liderança estadual com

fortalecimento  da  municipalização.  Portanto,  há  manutenção  do  padrão  de  relacionamento

cooperativo com os governos locais, apontado por Keinart et al (2006) como principal estratégia da

gestão estadual no processo de regionalização. 

8.2.2.4 Um segundo movimento de regionalização (2007-2018): os consórcios públicos verticais, a
gestão por Organizações Sociais e a estrutura de governança estadual
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O processo de implantação dos Sistemas Microrregionais de saúde do Ceará ocorreu até 2006,

tendo naquele ano que se ajustar às determinações do Pacto pela Saúde. Houve, portanto,  uma

readequação  do Plano Diretor  de  Regionalização.  O que não  foi  difícil,  tendo em vista  que  o

normativo nacional tinha o caso do Ceará como uma de suas referências. O governo de Cid Gomes,

iniciado em 2007,  apresenta-se como um importante  ponto de  inflexão quanto a  efetivação do

processo  de  regionalização,  impulsionado  pelo  aprofundamento  da  perspectiva  colaborativa

enquanto diretriz fundamental de seu plano de governo. 

Houve,  neste  sentido,  um  novo  movimento  de  regionalização,  desta  vez  marcado  pelos

investimentos na ampliação da capacidade de oferta de serviços de média e alta complexidade nas

microrregiões. Isto foi possível a partir de um investimento captado junto ao Banco Mundial, num

programa intitulado PROEXMAES. Segundo a atual secretária da CIB e funcionária de carreira da

SESA, o primeiro impulso regionalizador não foi capaz de resolver o problema de oferta de serviços

de  saúde,  mesmo  nas  regiões.  Vazios  assistenciais  ainda  eram  perceptíveis  no  SUS  estadual.

Segundo ela,

Em 2008,  no processo de  monitoramento e  avaliação,  a  gente  continuava  com
grande  dificuldade  de  acesso.  Mesmo tendo as  21  regiões,  nós  continuávamos
tendo regiões  onde  as  pessoas  tinham grande  dificuldade  de acesso.  A atenção
primária não tinha para onde referenciar a atenção ambulatorial especializada por
falta  de capacidade.  Foi  quando o governo do estado entrou com o projeto de
expansão da oferta de serviço especializado no estado com o empréstimo com BID.
(Entrevista 21, realizada em 26/09/2019).

O  PROEXMAES  previa  a  construção  de  21  policlínicas,  16  Centros  de  Especialidades

Odontológicas (CEOs) – o governo passado já havia construído 5 – e 2 hospitais regionais. Além

destes investimentos, o programa também previa o fortalecimento institucional e da gestão da SESA

e a melhoria da qualidade dos serviços de saúde do estado como um todo. Estudos sobre o modelo

de gestão a ser implantado nas novas unidades, implantação de um sistema integrado de gestão e

regulação e a formação de formadores, cursos de especialização para os novos gestores, capacitação

para  os  servidores  da  SESA e  serviços  de  consultorias  estavam  previstos  no  financiamento

(JULIÃO, 2018).  A ESP/CE assumiu a  atribuição de seleção e  qualificação de todos os novos

gestores destas unidades. Segundo Julião (2018, p. 107-108), 

O governo do estado manteve o controle sobre a contratação da burocracia que iria
ficar à frente dos estabelecimentos de saúde. O receio era que interesses políticos
municipais tornassem os equipamentos “cabides de emprego” do setor público e a
escolha de profissionais não qualificados interferissem nos resultados alcançados.
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Os modelos de gestão escolhidos durante a fase de estudos foram o de consórcio vertical (estado

e municípios das regiões) para as Policlínicas e CEOs e de Organização Social para os Hospitais

Regionais.

Em análise sobre a origem do uso dos consórcios no sistema de saúde do Ceará e dos fatores que

contribuem para a cooperação vertical no estado, Julião e Olivieri (2020) reconstroem o contexto

que  propiciou  o  surgimento  desse  modelo  de  gestão  intergovernamental.  A partir  de  análise

documental, resgate bibliográfico e entrevistas, as autoras elencam quatro fatores explicativos para

a origem dos consórcios: 1) trajetória da política de saúde no estado; 2) atuação coordenadora do

governo estadual; 3) papel dos empreendedores políticos e da burocracia; 4) sobreposição entre os

espaços de negociação dos consórcios e a estrutura decisória do SUS. 

No que se refere ao histórico da política estadual de saúde, Julião e Olivieri (2020) destacam o

padrão  de  relacionamento  entre  estado  e  município,  marcado  pela  coordenação  estadual  numa

formatação que Tendler (1997) chamou de “governo estadual no local”.  Outro legado que teria

contribuído para a escolha dos consórcios enquanto modelo de gestão compartilhada entre estado e

gestões locais teria sido a experiência negativa das fundações de saúde. A falha desse tipo estrutura

governamental  serviu  como  aprendizado,  segundo  as  entrevistas  realizadas  pelas  autoras.  E

finalmente,  o  processo  de  regionalização  precoce  que,  também  num  sentido  de  aprendizado

institucional,  contribuiu para que os municípios compreendessem e acreditassem na perspectiva

cooperativa. 

Tratando sobre esse segundo movimento de regionalização da saúde no Ceará, um ex-secretário

de saúde do estado (2015-2018) realçou a importância do legado deixado pelo processo anterior.

[O Ceará foi] o primeiro estado que regionalizou. Então ter uma regionalização
para nós é tão antigo que ela já está inerente à cultura do sistema. Então não se
debate mais isso. Não tem discussão sobre o tema, por exemplo da qualidade dele,
da qualificação dele.  O Ceará entende que a regionalização é um bom modelo.
(Entrevista 18, realizada em 21/08/2019)

Em termos de papel coordenador do governo estadual,  as autoras destacam a perspectiva de

continuidade das ações entre os governos, o domínio do governador sobre a Assembleia Legislativa,

o formato institucional possibilitado pelo consórcio e a qualificação da burocracia que gerenciou a

implantação dos consórcios como evidências do comportamento estadual no relacionamento com os

municípios.  Julião  e  Olivieri  (2020)  consideram como componentes  desse  preditivo  o  desenho

institucional  de  financiamento  delineado  pelo  governo  estadual  para  a  manutenção  destes

equipamentos.  Apesar  do  instrumento  jurídico  que  constituiu  os  consórcios  apontarem  para

percentuais de 60% para os municípios e 40% para o estado, no caso das policlínicas, a contribuição
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do  município  é  limitada  a  certo  percentual  da  cota  parte  do  ICMS  (10%  para  o  gasto  com

Policlínicas e 7,5% para CEOs). Isto faz com que o estado acabe por arcar com uma maior fatia no

custeio desses equipamentos, chegando a cobrir cerca de 70% das despesas do consórcio, conforme

informado pela secretária da CIB (Entrevista 21, realizada em 26/09/2019) e corroborado por Julião

(2018). 

Falando sobre o sucesso do desenho do consórcio interfederativo na saúde do Ceará, um ex-

secretário da SESA coloca que o êxito se deu não apenas pela otimização dos recursos, mas também

porque

ele quebra algumas barreiras. Por mais que o cara seja teu inimigo político, não
quer te ver na frente, mas quando ele assume o cargo, ele tem que ceder, como é o
natural de toda pessoa que é eleita. Ele não foi eleito para governar para uma parte.
Ele é eleito para governar para todo mundo. Então, cada prefeito desse, mesmo
tendo suas diferenças políticas, na hora da gestão do sistema seria burro querer sair.
Então realmente nós não temos esse tipo de conflito. (Entrevista 18, realizada em
21/08/2019) (grifo nosso).

As  palavras  do  ex-gestor  indicam  que  este  tipo  de  instrumento  cooperativo  rompeu  com

possíveis obstáculos políticos, provenientes de questões de filiação partidária ou disputas eleitorais.

Há também um elemento de racionalidade decisória suposto pelo entrevistado, que sugere que o

consórcio, que prevê a garantia de oferta de serviços de saúde para a população da região de saúde e

a disposição de recursos do ente estadual, provê um contexto institucional que reduz as chances dos

gestores locais optarem por declinarem deste arranjo cooperativo. 

Sobre o papel dos empreendedores políticos e da burocracia, as autoras apontam para o ativismo

do secretário da SESA, João Ananias Vasconcelos Neto, e seu secretário executivo, Arruda Bastos.

João  Ananis  traria  em  sua  bagagem  enquanto  prefeito  de  Santana  do  Acaraú  uma  inovadora

experiência de implantação de consórcios administrativos – uma modelagem prévia à prevista pela

Lei dos Consórcios de 2007 – para a gestão de resíduos sólidos. Da mesma forma que os atores

burocráticos responsáveis pela implantação dos consórcios, estes atores políticos comungavam dos

ideais do movimento sanitário. De acordo Julião e Olivieri (2020, p. 7), 

Os  atores  mobilizaram  a  burocracia  em  prol  dos  consórcios,  e,  em  seguida,
buscaram  persuadir  o  governador,  que  solicitou  a  busca  da  compreensão  de
experiências internacionais e nacionais e a definição da fonte de financiamento dos
consórcios. Eles apresentaram a ideia dos consórcios verticais ao BID e, somente
após a definição do contrato com o Banco, o governador aprovou o modelo dos
consórcios.
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Por  fim,  a  sobreposição  entre  a  estrutura  decisória  do  SUS e os  espaços  de negociação do

consórcio seria outro fator explicativo para o fortalecimento da cooperação vertical na saúde do

Ceará. Os atores que atuam nas instâncias decisórias do SUS, como CIR e CIB também compõem a

a estrutura administrativa dos consórcios e da SESA. A CIR é colocado como espaço decisório

central,  vez que a CIB acaba atuando mais como ratificadora das decisões que são tomadas na

instância  regional.  Julião  (2018)  também  destaca  a  importância  da  CRES  no  processo  de

sensibilização  e  convencimento  dos  gestores  na  adesão  ao  modelos  dos  consórcios.  Teria

contribuído  para  isso,  o  conhecimento  da  realidade  regional  e  a  confiança  que  já  vinha  sendo

sedimentada entre CRES e gestores municipais.

Os relatos das entrevistas mostraram que o papel das Coordenadorias Regionais de
Saúde  (CRESs)  foi  fundamental  no  processo de  sensibilização.  Cada região  de
saúde  cearense  conta  com uma CRES,  que  representa  um “braço”  do  governo
estadual  no  âmbito  municipal.  […]  A  CRES  é  uma  instância  estadual  que
representa  a  SESA e conta  com uma estrutura  organizacional  formada  por  um
coordenador regional, um assessor técnico e um assessor administrativo, além de
uma equipe de apoio.
O Coordenador Regional auxiliou Ananias, Arruda e a equipe de implantação, no
processo  de  sensibilização.  Estando  mais  próximo  das  regiões  de  saúde,  o
coordenador detinha mais conhecimento sobre as realidades municipais, além de
uma relação de confiança consolidada com os governantes municipais. (JULIÃO,
2018, p. 128-129). 

A análise das autoras traz inúmeros elementos capazes de elucidar o processo de constituição

dos consórcios verticais na saúde do Ceará, que denotam sua relevância para o aprofundamento da

cooperação estado-local no estado. Os preditivos apontados pelas autoras, no entanto, se entrelaçam

em termos de categorias explicativas, sugerindo a possibilidade de um reagrupamento que permitem

enquadrá-los nas hipóteses construídas nesta tese.

Neste sentido, fica clara uma predisposição histórica na colaboração estado-local na política de

saúde do Ceará,  como pano de fundo para o surgimento dos consórcios enquanto estratégia de

aprofundamento da regionalização dos serviços de saúde estadual. Há um claro comportamento de

liderança estadual  –  presente na busca na ampliação e  manutenção na capacidade de oferta  de

serviços de saúde nas regionais – e, ao mesmo tempo, uma tentativa de manutenção da autonomia

municipal, com a garantia de que os consórcios serão presididos pelos prefeitos regionais. Julião

(2018) tratou como sendo uma mescla entre incrementalismo e inovação administrativa.

Ao mesmo tempo,  pesou o ideal  sanitarista  comungado pela  burocracia  e  pelos gestores  da

SESA como elemento que favoreceu a implantação do consórcio enquanto modelo de gestão das
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Políclinicas e CEOs. Cabe também realçar outros fatores fundamentais para o êxito dos consórcios

verticais: o experimentalismo local do uso do consórcio por parte do secretário da SESA quando

prefeito de Santana do Acaraú; o legado de relacionamento entre gestão estadual e gestões locais,

favorecido pela  atuação das  CRESs;  a  aceitação da proposta  pelo governador  Cid Gomes;  e  o

desenho institucional do consórcio, que constrange o comportamento dos prefeitos na permanência

neste empreendimento cooperativo.

8.2.3  Condições  a  colaboração  estado-local  na  saúde  cearense:  retomando  elementos
explicativos

Por  mais  que  as  diferentes  gestões  do  estado  cearense  tenham implementado  mudanças  na

política  estadual  de  saúde,  não  são  perceptíveis  mudanças  no  padrão  de  relacionamento

intergovernamental inaugurado com o sucesso dos Programa de Agentes de Saúde. Três elementos

acompanham essa trajetória,  que mescla continuidade e reformas30:  1) a adoção de políticas de

colaboração estado-local, que agem no sentido de reforçar o lugar institucional do estado no SUS

cearense;  2)  a  existência  de  atores  políticos  essenciais  no  processo  decisório  estadual  com

proveniência municipalista e/ou que compactuam com o ideal sanitarista; e 3) o apoio ativo dos

governadores para implementação das mudanças. 

A adoção de políticas cooperativas por parte do governo estadual foi impulsionada sobretudo por

experiências municipalistas de sucesso. Estas políticas foram fortalecendo a visualização do papel

cooperativo e coordenativo que a gestão devia ter no âmbito do SUS e a lógica municipalista que

devia prevalecer na execução da política. Falando da importância do espaço que o COSEMS dispõe

no Conselho Estadual  de Saúde,  o  representante  municipal  expõe o  quão claro  é,  no  Ceará,  a

repartição de funções no âmbito do SUS,

[…] quem executa a política é o município, mas o grande fomento ele é federal e a
organização ela é estadual. Então se você não tem um momento de fala dentro de lá
[do Conselho], você sempre fica na culpabilização do gestor. Então o gestor vai ter
que se posicionar, dizer que não fez uma política tal porque não recebeu recurso,
porque não chegou, como é que está sendo feito isso… E a outra [importância do
Conselho] é a questão da discussão privilegiada da formatação da política estadual.
(Entrevista 20, realizada em 23/08/2019)

O  papel  de  coordenador  nos  dois  inovadores  processos  de  regionalização  –  o  primeiro

caracterizado pelo reordenamento da rede e o segundo pela ampliação da capacidade de oferta e

principalmente  pela  adoção  do  modelo  dos  consórcios  –  são  exemplos  da  clareza  quanto  às
30 Julião (2018) falou de uma combinação entre incrementalismo e inovação administrativa. 
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responsabilidades federativas no sistema de saúde do Ceará. Este protagonismo, no entanto, não

pode ser  apenas imputado a uma atuação isolada do governo estadual.  Na verdade,  ela  apenas

angaria sucesso pela participação efetiva dos municípios. Segundo a secretária da CIB,

Os  municípios  eles  participaram  ativamente  em  todas  os  nossos  projetos  de
reforma. Os municípios sentam na mesa, tanto na verdade para participar de todo o
processo  como  para  pactuar.  A  municipalização  do  estado  ela  foi  gerada
exatamente  pela  pressão  dos  municípios.  Eu  costumo  dizer  que  assim,  esse
movimento dos gestores municipais no estado do Ceará ele sempre é mantido numa
expectativa  de  avaliação  positiva.  Os  gestores  municipais  por  todo  o  processo
inicial de planejamento do estado, programação, ele se deu a partir dos municípios.
Na época o Odorico, o Mariano Freitas, várias outras pessoas que aqui compõem,
pressionando o estado em relação à questão do apoio do estado para organização
das  ações  previstas  no  município.  O  repasse  de  rede  estadual  que  existia,  de
unidades  estaduais  que  existiam  nesse…  foi  pressionado  exatamente  pelos
municípios. Esse processo é anterior a 1998, claro, bem anterior! Os municípios
pressionando e o estado descentralizou. (Entrevista 21, realizada em 26/09/2019)

A força municipalista também é apontada por um dos representantes do COSEMS – que também

já  passou  por  mais  de  uma  secretaria  municipal  –,  destacando  que  as  convergências  entre  os

gestores municipais e a SESA eram mais frequentes quando o secretário estadual era proveniente de

uma experiência local.

Há mudanças, de acordo com o perfil do gestor. Por exemplo, nós tivemos dois
secretários  de saúde seguidos que eram ex-gestores  municipais.  Nós  tivemos o
doutor Jurandir [Frutuoso] e depois nós tivemos o Deputado Estadual doutor João
Ananias. Doutor João Ananias que foi prefeito e secretário de saúde de uma cidade
do  interior.  Então  essas  administrações,  elas  aproximaram  a  discussão  com  o
COSEMS,  muito!  Então,  o  secretário  ele  praticamente  deliberava  o  que  era
discutido dentro do COSEMS. (Entrevista 20, realizada em 23/08/2019)

Apesar das distinções entre as gestões estaduais, o representante municipal destaca a comunhão

de interesses que perfaz a política de saúde do Ceará.

Então assim, nós temos no estado do Ceará uma coisa boa que é como se fosse um
pacto suprapartidário pela saúde. Mesmo mudando os matizes políticos dos locais a
gente  consegue  uma  agenda  mínima  para  a  saúde.  Então  você  não  chega  um
Governador  que  implanta  OS  aqui.  Não  chega  um  governador  que  acaba  a
regionalização que você faz. Então, a gente tem, mesmo alternando do PSDB ao
PT, uma certa política de saúde permanente no estado. (Entrevista 20, realizada em
23/08/2019)

O fator que estabiliza esta ideia de permanência da política estadual está na formatação de uma

comunidade  da  política  de  saúde  cearense,  fomentada  pela  formação  sanitarista  dos  gestores
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municipais  e  servidores  da  SESA – impulsionada  pela  atuação  da  ESP/CE –  e  na  capacidade

mobilizadora  do  COSEMS.  Formação  sanitarista  e  a  visão  municipalista  são  as  marcas  desta

comunidade, que agrega não só gestores municipais como a burocracia estadual e, muitas vezes, o

próprio secretário de saúde, como sugeriu o representante do COSEMS. 

Por outro lado, as mudanças implementadas ao longo da história da saúde cearense apenas foram

possíveis pelo consistente e ativo apoio político prestado pelos governadores. A ânsia reformista e

inovadora das lideranças políticas demarca o perfil de todos os lideres estaduais que implementaram

grandes transformações na política de saúde do estado. Tasso Jereissati, Ciro Gomes e Cid Gomes

principalmente  são  exemplos  de  lideranças  políticas  colaborativas,  nos  termos  propostos  por

Agranoff (2012). Evidenciar um perfil similar parece ser uma das intenções do atual governador do

Ceará, Camilo Santana. 

8.2.4 Um terceiro movimento de regionalização?  a formatação de uma nova reforma pelo
governo estadual e a força municipalista

“A ideia aqui é como podemos pactuar, como fizemos na educação, para melhorar e ser mais

eficientes na governança desse sistema”. Esta foi uma das frases proferidas por Camilo Santana31,

atual governador reeleito do Ceará (2015-2022), no lançamento de uma proposta de reforma do

setor de saúde do estado ocorrido em 19 de agosto de 2019. O discurso do governador reforça a

necessidade da realização de um pacto da sociedade cearense para tornar o sistema de saúde pública

mais resolutivo, a exemplo de outras políticas reconhecidas nacionalmente como exitosas, como é o

caso  da  educação  e  da  segurança  pública.  Ele  fala  da  inovação  e  do  apoio  às  gestões  locais,

argumentando se tratar de algo que já acompanha a trajetória da política de saúde no estado. 

Não  se  pretende  aqui  tratar  dos  pormenores  trazidos  pela  reforma.  Para  os  fins  desta  tese,

importa  mais  verificamos  as  dissonâncias  e  convergências  entre  o  discurso  colaborativo  do

governador, a concepção do projeto pela SESA e a recepção da proposta pelos atores que compõem

a  comunidade  da  política  de  saúde  cearense.  Este  processo  ocorreu  coincidentemente  quando

estávamos fazendo as entrevistas no estado, o que contribuiu para visualização, in loco, da dinâmica

de relacionamento e entendimento entre atores fundamentais no processo decisório da saúde do

estado cearense. 

Em 2019, Henrique Javi, que antes de ir pra SESA era presidente do Instituto de Saúde e Gestão

Hospitalar  (ISGH)32,  deixa  a  pasta  da  saúde estadual,  dando lugar  a  Carlos  Roberto  Rodrigues

31 Camilo Santana é filiado ao PT e foi eleito e reeleito governador do Ceará com apoio dos Ferreira Gomes. Em seu 
discurso, inclusive, destacou o protagonismo de Cid Gomes no processo de regionalização da Saúde Cearense, com 
a ampliação dos equipamentos regionais, como os Consórcios verticais e os Hospitais Regionais. 

32 Henrique, biofísico, tinha ido para a SESA enquanto secretário adjunto. O ISGH é uma Organização Social que
gere equipamentos de saúde pública no Ceará, sendo responsável pela gestão de hospitais regionais do estado. Na
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Sobrinho – conhecido como Doutor Cabeto. Professor da UFC e reconhecido em todo estado como

um  grande  cardiologista,  Cabeto  assume  a  Secretaria  de  Saúde  cearense  sem ter  passado  por

qualquer experiência na gestão do SUS.

Esta falta de vivência no SUS é reclamada pelo presidente do CESAU-CE e pelo representante

do COSEMS. Em entrevista, ambos apontaram a dificuldade de comunicação e interação da SESA

com o Conselho no processo decisório da saúde estadual. Segundo o representante do Conselho, a

falta  de entendimento do SUS já  havia sido um problema na gestão anterior  (2015-2018),  que

apenas havia compreendido a forma de funcionamento do sistema de saúde ao final de sua gestão.

Teria sido ao final de sua gestão, que o secretário Henrique Javi, que fazia questão de participar

diretamente do Conselho como representante do estado, passou a se relacionar de maneira mais

interativa com este fórum participativo. Não é o que se vê com a gestão do Doutor Cabeto.

Os conselheiros  eles  têm muita  queixa de que o secretário ele  não aparece no
conselho,  ele  não  dialoga  com o  conselho.  Isso  é  uma  percepção  que  vem se
repetindo, desde quando ele assumiu. Efetivamente ele assumiu desde março, quer
dizer desde dezembro, ele foi indicado. E já tinha, se você for ver nos jornais, vai
ver um monte de entrevista nos jornais falando sobre as propostas de reformulação
da saúde e como vai reestruturar o sistema de trabalho de saúde e tal. Nada disso
ou muito pouco disso é discutido a nível de conselho. (Entrevista 16, realizada em
20/08/2019)

O Conselheiro reclama do próprio desconhecimento quanto a proposta de criação da chamada

“Plataforma de Modernização da Saúde do Ceará”, que foi construída a partir de uma consultoria da

Fundação Dom Cabral33 e que não teria incluído atores essenciais da política de saúde cearense na

sua formulação. Dentre as ações contempladas pela Plataforma, que preveem um aporte de 600

milhões de reais até 2023, estão a criação de estruturas de governança para as 5 macroregiões de

saúde (que existiam só para fins de planejamento), a reestruturação da SESA, o fortalecimento do

papel da Escola de Saúde Pública (agregando a pesquisa em inovação tecnológica como pilar de

atuação)  e  a  integração  sistemas  de  saúde  municipal  e  estadual.  A integração  dos  sistemas

municipais e estaduais e a mudança organizacional da SESA34 foram confirmados pelas leis 17.006

e 17.007 de 2019. Apenas em março de 2020 foi criada Fundação Regional de Saúde do Ceará (Lei

titularidade estava Carlile Lavor, cuja história está retratada nas partes iniciais desse texto. Além de uma grave crise
na saúde estadual,  em entrevista  a jornais  Lavor colocou  entender que não tinha autonomia completa para a
composição de sua equipe na SESA, tendo dificuldades para coordená-la. Henrique assume em maior de 2015,
quando Lavor pede exoneração. 

33 Foi citada a consultoria de Lenir Santos, especialista em direito sanitário, doutora em Saúde Coletiva pela Unicamp 
e presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado (IDISA). 

34 A mudança envolve a criação de 5 secretarias executivas para a SESA: Administrativa-financeira, Planejamento e 
Gestão Interna, Vigilância e Regulação em Saúde e de Políticas de Saúde e Atenção à Saúde e Desenvolvimento 
Regional. Esta última abarca a Coordenadoria de Atenção à Saúde e cria 5 superintendências para as macrorregiões 
de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Quixadá e Limoeiro do Norte. 
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17.186/2020),  com  a  previsão  de  instalação  de  Agências  Regionais  de  Saúde  como  unidades

desconcentradas.

A reclamação quanto a falta de comunicação com o conselho também é apontada pelo vice-

presidente do COSEMS, que também é representante da entidade no CESAU-CE. “[...] nós estamos

puxando a orelha do secretário aqui porque o secretário ele não está tendo a disciplina de discutir

com o conselho estadual de saúde. Não está tendo a disciplina de passar a pauta por lá. Eu acho que

é  um local  fundamental  de  debate.”  (Entrevista  20,  realizada  em 23/08/2019).  A entrevista  foi

concedida na sala ao lado em que acontecia uma reunião de urgência entre COSEMS, presidente do

CESAU, Doutor Cabeto e gestores da SESA, marcada após o COSEMS boicotar a reunião da CIB e

articular com deputados estaduais a sustação da tramitação do Projeto de Lei de Reforma da Saúde

na Assembleia Legislativa do Estado.

O representante  dos  municípios  aponta  que  essa  falta  de  conhecimento  sobre  o  SUS é  um

empecilho  ao  diálogo,  mas  que  os  municípios  detêm  instrumentos  para  influir  nas  decisões

estaduais.

Agora nós estamos vivendo em um momento de recuo que é um ego universitário.
Professor da Universidade, que não tinha nenhum traquejo com o Sistema Único de
Saúde. Que achava que podia fazer aqui dentro da saúde do estado do Ceará, o que
se faz dentro da Universidade: passa um memorando, a política mudou, vai ser
desse  jeito.  Então,  nós  estamos  agora  puxando  as  rédeas,  tentando  de  novo
construir esse diálogo. (Entrevista 20, realizada em 23/08/2019).

Ratificando  a  questão  da  falta  de  conhecimento  do  SUS  pela  atual  gestão  da  SESA,  o

representante do COSEMS coloca que a errônea noção de subordinação entre estado e municípios é

um dos empecilhos à colaboração.

Acho que o principal fator [de empecilho à cooperação] seria a não compreensão
do  atual  staff  –  que  mudou  todo  mundo  –  da  necessidade  da  pactuação
interfederativa. Eu acho que eles não entenderam isso. Eles acham que fazer isso
aqui [reunião] é pedir a alguém, tem que pedir a vocês… sabe? Uma relação de
subordinação. E não é uma relação de subordinação de entes iguais que vai fazer o
negócio dá certo. Então, o estado por muitas vezes ele não tem um diálogo aberto e
franco com os Municípios. E aí os municípios têm que usar dos seus subterfúgios.
Hoje nós estamos boicotando a CIB. Deveria ter CIB hoje e nós retiramos a CIB.
Como  o  estado  vai  ter  que  tirar  de  qualquer  lugar…  nós  estamos  aqui
conversando… (Entrevista 20, realizada em 23/08/2019).

Esta dificuldade de relacionamento da SESA com CESAU e COSEMS-CE é confirmada pela

gestora  da  Coordenadora  de  Políticas  de  Assistência  à  Saúde  (COPAS),  indicada  como

representante da secretaria estadual de saúde no Conselho. Segundo ela, um dos diagnósticos da
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equipe do novo secretário sobre o sistema de saúde cearense é que é necessário um reordenamento

dos serviços assistenciais de modo a torná-lo mais eficiente. No entanto, o entendimento de alguns

prefeitos de que isso pode provocar a perda de poder político, devido ao possível encerramento de

alguns serviços que são cofinanciados pelo governo estadual, aparece como um obstáculo. Em suas

palavras,

[O  município  tem]  medo  de  perda  política.  Porque  quando  a  gente  fala  de
regionalização, a gente fala de uma cooperação entre estado e município. Que o
estado tem um poder importante. Ele vai começar a gerenciar e monitorar coisas
que ele não fazia, e avaliar serviços. Esse espaço de poder de interlocução, durante
muito tempo, foi feito pelo COSEMS. […] eles cresceram muito dentro de um
espaço que deveria ser do estado (Entrevista 17, 20/08/2019).

A gestora coloca que o COSEMS tem se aproximado cada vez mais da APRECE e que há um

péssimo relacionamento entre estas entidades e a SESA. A construção dessa aproximação seria uma

das dificuldades estaduais na realização de mudanças na política de saúde do estado.

As  entrevistas  demonstram  uma  evidente  dissonância  entre  o  entendimento  estadual  e  o

municipal, sobretudo quanto a noção do que vem a ser cooperação. Para a gestão atual da SESA, a

perspectiva colaborativa implica a possibilidade não só de avaliar os serviços municipais de saúde

como também de “intervenção” estadual, termo usado pela coordenadora da COPAS, em situação

em  que  o  município  não  consegue  atuar  sozinho.  Por  outro  lado,  o  COSEMS  e  a  CESAU

compactuam da  noção  de  que  esta  cooperação  deve  ocorrer  desde  a  formulação  das  políticas

estaduais, sugerindo que para que ela ocorra é preciso haver diálogo e pactuação.

Estas  divergências  sugerem  uma  possível  dificuldade  na  implementação  das  políticas

intergovernamentais conduzidas pela SESA, cujos novos gestores, de fato, parecem não compactuar

com  o  histórico  padrão  de  relacionamento  mantido  com  as  gestões  locais.  Esta  dinâmica  de

relacionamento  intergovernamental,  como  já  exposto,  era  marcada  pela  combinação  entre

coordenação estadual e flexibilidade de atuação municipal.  Ou seja,  a proposta de reforma não

surge  a  partir  de  uma visão  municipalista,  assumindo  uma  feição  intervencionista  do  governo

estadual. Por outro lado, a interrupção de seu trâmite por parte dos municípios, demonstra não só

uma capacidade  de  mobilização  e  de  articulação  do  COSEMS,  mas  também uma tentativa  de

reconstrução desse diálogo, afim de que esse padrão de interação intergovernamental se mantenha. 

O  embate  travado  entre  os  representantes  municipais  e  o  estado  não  era  de  completa

contrariedade da proposta reformista, mas sim para garantir que o diálogo fosse reestabelecido. É

esta  comunhão  de  interesses,  carente  pela  ausência  de  formação  sanitária  e  experiência

municipalista da nova equipe da SESA, que estava sendo perseguido não só pelo COSEMS como
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também pelo  representante  do CESAU. Isto sugere  que a  noção de interdependência  está  bem

amadurecida entre os gestores municipais e que a reconstrução dessa comunidade é essencial para a

colaboração estado-local na saúde do Ceará.

Figura 8 – Eventos críticos para a institucionalização da cooperação estado-local na saúde do Ceará

Fonte: Elaborado pelo autor. 

8.2.5 Conclusões

O resgate da trajetória da política de saúde no Ceará permitiu identificarmos a maneira como

ideal de colaboração estado-local ingressou na agenda do governo estadual. Essa trajetória se inicia

com a ascensão de uma visão municipalista que passou a compor o ideal reformista dos primeiros

governadores do Ceará na transição e no retorno da democracia. Esta visão foi sedimentada pela

atuação  de  Carlile  Lavor,  secretário  estadual  de  saúde,  que  idealizou  o  Programa  de  Agentes

Comunitários  de  Saúde,  liderou  a  criação  do  COSEMS  e  propôs  a  primeira  experiência  de

descentralização  financeira  dos  estados  para  os  municípios.  O  êxito  do  PAS derivou,  segundo

Tendler  (1997),  de  uma  combinação  entre  coordenação  estadual,  participação  comunitária  e

flexibilidade de implementação municipal. A consolidação de uma visão municipalista atrelada ao

sucesso do PAS deixou um legado de empoderamento das gestões locais e da relevância do papel

cooperativo do governo estadual na política de saúde cearense. Contribuíram ademais para estreitar

a  confiança  entre  os  distintos  atores  governamentais,  potencializando  o  reforço  de  processos

colaborativos (AGRANOFF, 2012).

A cooperação estado-local foi reforçada pelo sucesso de experiências inovadoras locais e pela

criação da Escola de Saúde Pública do Estado em 1993. No mesmo período, as regulamentações do
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SUS estabeleceram inúmeros incentivos para o processo de municipalização. Segundo Keinart et al

(2006), este processo foi marcado pela coordenação estadual no apoio às gestões municipais. A

escola  passou a  ofertar  cursos  de  aperfeiçoamento  e  especialização  para  gestores  municipais  e

estaduais. A qualificação propiciada pela ESP/CE e o constante trânsito de secretários municipais

entre as prefeituras cearense – dos 14 COSEMS, por exemplo, 10 já haviam transitado por pelo

menos duas cidades –, permitiu a constituição de uma comunidade da política de saúde cearense, a

partir da comunhão de concepções sanitaristas, de capacidade municipal em implementar políticas

de saúde e da relevância da função cooperativa do governo estadual. 

O  Ceará  também foi  pioneiro  no  processo  de  organização  regional  dos  serviços  de  saúde,

implementando  uma  proposta  de  reforma  em  1998.  Este  processo,  que  foi  idealizado  pela

burocracia da SESA e por consultores externos, contou mais uma vez com o apoio da ESP/CE na

formação  dos  gestores  estaduais  e  municipais.  Verificou-se  que  a  continuidade  do  padrão  de

relacionamento  estado-local,  marcado,  mais  uma  vez,  pela  simbiose  entre  liderança  estadual  e

fortalecimento da municipalização – que veio com a ampliação do PSF e a formação dos gestores

locais. 

Enquanto  no  primeiro  movimento  de  regionalização o  foco  foi  a  concepção  de  um arranjo

regional dos serviços de saúde no território estadual, o segundo, iniciado na gestão Cid Gomes

(2007), teve como ênfase a expansão da capacidade de oferta desses serviços nas regionais. Com

recursos  provenientes  do  Banco  Mundial  e  contando,  novamente,  com  consultoria  externa,  o

governo estadual optou pelo uso do consórcio público vertical como modelo de gestão para induzir

a  expansão  de  serviços  de  média  complexidade  nas  regionais.  Políclinicas  e  Centro  de

Especialidades Odontológicas foram construídos, sendo geridos e financiados pelo estado e pelos

municípios  da  região  de  saúde.  Além  do  ideal  sanitarista  e  municipalista  que  sedimentava  a

comunidade da política de saúde do estado, outros elementos foram essenciais para escolha dos

consórcios enquanto instrumento de gestão intergovernamental, são eles: o experimentalismo local

do secretário da SESA; o legado histórico de colaboração estado-local (que produz confiança entre

os atores); o ativismo do governador estadual e o desenho institucional promovido pelo estado (que

suporta custos acima do previsto). Além disso, o modelo dos consórcios foi exitoso devido a sua

capacidade de mitigar barreiras político-eleitorais e de constranger os municípios a não declinarem

deste empreendimento de atuação conjunta,  o que corrobora com a visão de que a colaboração

potencializa mais colaboração (AGRANOFF, 2012). 

Em suma, três elementos aparecem como determinantes para o alto nível de institucionalização

da cooperação estado-local da saúde do Ceará: 1) a trajetória de adoção de politicas de colaboração

estado-local, que contribuem para esclarecer as responsabilidades subnacionais no SUS cearense; 2)
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a sedimentação de uma comunidade da política de saúde do Ceará, em que os atores compartilham

valores  sanitaristas  e  de  relevância  dos  municípios;  3)  perfil  reformista  e  de  ativismo  dos

governadores na implementação de mudanças. 

O  recente  processo  reformista  que  está  sendo  proposto  pelo  governo  estadual,  intitulado

Plataforma Modernizadora da Saúde, não foge ao script dos outros movimentos de regionalização

cearense,  quando  a  condução  estadual  e  o  uso  de  consultorias  externas  foram  características

marcantes. Há, no entanto, um componente essencial que ainda não foi possível visualizar e que tem

o potencial  de  demarcar  seu sucesso  ou  fracasso:  a  indução municipal.  O boicote  da  CIB e  a

sustação do trâmite do projeto de lei na Assembleia Estadual demonstraram não só poder de veto,

mas também de articulação e de mobilização dos municípios cearenses. A busca pelo diálogo, no

entanto, revela-se como uma tentativa de recomposição da policy community da saúde cearense. 

8.3 Colaboração estado-local na educação do Rio Grande do Norte

[…] todos têm ideia que tem necessidade de cooperação. Alguns estão dispostos a pagar o
preço por essa cooperação e outros ainda vão descobrir que vão ter que pagar.

Presidente da UNDIME-RN

8.3.1 Sobreposição e interdependência na política educacional do RN

No cálculo do ICE para a educação, o RN apresentou um dos mais baixos níveis de cooperação

estado-local (0,17), similar ao de RR, e melhor apenas do que SE (0,12). O estado não possuía

política permanente de formação de professores que inclua os profissionais da rede municipal e não

dispunha de programas de apoio à gestão ou a elaboração de projetos municipais, apresentando

também um baixíssimo índice de cooperação financeira (0,19). Ele não ficou em último lugar no

cômputo geral do índice de cooperação estado-local devido à criação, ainda recente, de um esboço

institucional  de  regime  de  colaboração,  intitulado  “Sistemas  de  Ensinos  Articulados  do  RN”

(SEARN) e estipulado por meio do Decreto Estadual nº 26.746 de 06 de abril de 2017. Não fosse

este instituto, o ICE-educ do RN cairia para 0,06. 

Uma importante reflexão inicial é de que, apesar da existência do SEARN, ele ainda não foi

capaz de transformar a articulação com os distintos atores que orbitam a educação do estado em

ações  de  colaboração  estado-local.  Os  outros  componentes  do  ICE  são  evidência  disto.

Posteriormente,  trataremos mais a fundo da origem do SEARN e sobre sua importância para a

política educacional do estado. 

Como já colocado, o desenho da política educacional brasileira traz em seu arcabouço normativo

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) a responsabilidade do governo estadual em definir,  em
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conjunto com os municípios, formas de colaboração para a oferta do ensino fundamental. Isto se dá

porque estados e municípios têm a prerrogativa de prestação deste nível de ensino. A constituição

do FUNDEB compõe este arranjo institucional, arregimentando a forma de distribuição de recursos

na educação básica, que deve ocorrer a partir do número de matrículas. 

A literatura aponta que a sobreposição de responsabilidades no ensino fundamental associada ao

formato da repartição de recursos na educação tem o potencial de produzir competição entre estados

e municípios, dificultando a realização de esforços colaborativos (ARRETCHE, 2012, 2015). Este

desenho institucional também não previu um fórum intergovernamental que congregasse os níveis

subnacionais de governo de modo a favorecer a realização de negociações sobre a distribuição de

matrículas.  Abrúcio  e  Segatto  (2017)  apontam  que  o  Sistema  Nacional  de  Educação,  embora

previsto no ordenamento constitucional a partir 2009, trata-se de um projeto inacabado. Este arranjo

institucional, além disso, é demarcado por aspectos de interdependência. Falhas na formação do

ensino fundamental produzem efeitos no ensino médio, cuja responsabilidade é estadual. Há, assim,

uma relação de dependência entre as redes de ensino, que exige uma concepção colaborativa, e não

dual, em relação às competências assumidas pelos entes subnacionais. 

Nesta  perspectiva,  iniciamos  com  uma  breve  caracterização  da  configuração  da  rede

estadual e municipal na oferta do Ensino Fundamental no RN, pois permitirá construir um cenário

da situação da sobreposição da política educacional no estado. 

Tabela 7 - Distribuição das matrículas da educação fundamental no RN nas redes estaduais e
municipais em  2010, 2014 e 2018, por ciclo

Ciclo Matrículas
2010 2014 2018

qtd % qtd % qtd % 

Anos iniciais

Municipais 190.598 76,7% 175094 80,0% 163025 82,4%
Estaduais 57.823 23,3% 43847 20,0% 34844 17,6%

Total 248.421 100% 218941 100% 197869 100%

Anos Finais

Municipais 115.513 57,7% 105220 59,4% 108824 64,1%
Estaduais 84.586 42,3% 72040 40,6% 60848 35,9%

Total 200.099 100% 177260 100% 169672 100%
Fonte: INEP-Censo Escolar 2010, 2014 e 2018. Elaborado pelo autor.

Gomes (2008) identificou que o RN foi um dos estados em que no período de 1997 a 2004 a

municipalização do ensino fundamental avançou mais nos anos finais (aumento de 18,3% pontos

percentuais) do que nos anos iniciais (incremento de 13,6% pontos percentuais). Em 2004, o estado

concentrava 69,8% das matrículas dos anos iniciais na rede municipal e 50,7% nos anos finais.

Observando os dados da Tabela 7, percebe-se um contínuo crescimento da municipalização nos dois
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ciclos do ensino fundamental no período de 2010 a 2018. Em 2010, o percentual de matrículas no

ensino fundamental em relação ao total de inscrições no setor público era de 76,7% nos anos inicias

e 57,7% nos anos finais. Em 2018, a municipalização do ciclo 1 subiu para 82,4% (incremento de

5,7 pontos percentuais), ao passo que no ciclo 2 a taxa passou para 64,1% (aumento de 6,4 pontos

percentuais). Há um claro aumento incremental na municipalização do ensino fundamento do RN.

Trata-se, no entanto, de um fenômeno nacional, como visto no gráfico 15. 

Fonte: INEP-Censo Escolar 1996, 2006, 2010, 2014 e 2018. Elaborado pelo autor. 

Alguns dados demonstram as  distorções  e  diversidades  da oferta  do ensino  fundamental  no

estado.  Por  exemplo,  na  capital  Natal,  em 2018 havia  72  escolas  municipais  ofertando  ensino

fundamental regular (ciclo 1 com 21.618 matrículas e ciclo 2 com 14.114 matrículas) e 96 escolas

estaduais que ofertavam o mesmo nível de ensino (com 7991 alunos no ciclo 1 e 15660 no ciclo 2).

Ou seja, o estado possuía mais alunos no ensino fundamental do ciclo 2 que o governo municipal.

Se concebermos que Natal é o município com maior porte econômico do estado, a justificativa para

a estadualização deste nível de ensino não é financeira, mas sim resultado da trajetória histórica da

conformação da rede e de decisões políticas.

Em  termos  de  estrutura,  81%  das  escolas  estaduais  que  ofertavam  ensino  fundamental

dispunham de biblioteca (78 escolas), enquanto na rede municipal 72% contavam com este tipo de

espaço  (52  escolas).  No  que  se  refere  ao  acesso  a  recursos  tecnológicos,  82%  das  escolas

municipais que tinha ensino fundamental possuíam banda larga, já na rede estadual este percentual

era de 93%. 
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Gráfico 15 - Evolução da taxa de municipalização do Ensino Fundamental no Brasil e no RN, 
1996-2018
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Os resultados no IDEB, ademais, são muito próximos entre as duas redes nos dois ciclos do

ensino fundamental, com pequena vantagem para a municipal. Em 2017, a rede estadual atingiu 4,6

para os anos iniciais e 3,1 para os anos finais. Já a escolas municipais tiveram uma média de 4,8

para o ciclo 1 e 3,5 para o ciclo 2. 

Caicó, uma cidade com cerca de 67 mil habitantes que fica no sertão do estado, dispunha, em

2018, de 23 escolas municipais ofertando o ensino fundamental (1.985 matrículas no ciclo 1 e 1.178

no ciclo 2) e 11 escolas estaduais (com 499 estudantes no ciclo 1 e 1.285 no ciclo 2). Da mesma

forma que em Natal, o ciclo 2 também possui uma maior participação do governo estadual. Estas

duas  redes  também  apresentam  consideráveis  diferenças  no  que  tange  as  estruturas  que  são

oferecidas para os alunos. Em Caicó, 30% das escolas municipais de ensino fundamental possuíam

biblioteca, ao passo que 55% das escolas estaduais que ofereciam este nível de ensino tinham esta

estrutura. O acesso à Internet também é destoante. No ensino fundamental ofertado em Caicó, 73%

das escolas estaduais tinham banda larga, enquanto nas da rede municipal esse percentual cai para

39% (INEP – Censo Escolar, 2018). Se olharmos para os resultados, por meio do IDEB, os anos

iniciais da rede municipal registraram, em 2017, uma nota de 4,9 e a rede estadual 5,1- ambas acima

da meta estipulada. Nos anos finais, no entanto, as escolas do município ultrapassaram a meta, com

uma nota de 4,5, porém a rede estadual não foi tão exitosa, registrando uma pontuação de 3,8.

(INEP – IDEB, 2017).

Considerando que 83% dos 167 municípios do RN possuem população menor do que 20 mil

habitantes, convém olhar como se dá essa sobreposição da oferta pública de ensino fundamental em

cidades deste porte. Maxaranguape, uma cidade litorânea com cerca de 12 mil habitantes e que

possui péssimos indicadores socioeconômicos35,  tem apenas  uma escola estadual  com oferta  de

ensino fundamental, que, em 2018, matriculou 129 crianças nos anos iniciais e nenhuma nos anos

finais. Já a rede municipal conta com 12 escolas, comportando, no mesmo ano, 1006 alunos do ciclo

1 do ensino fundamental  e  919 do ciclo 2.  Em Maxaranguape,  portanto,  a  municipalização do

ensino fundamental foi praticamente concretizada. O caso deste município é mais uma evidência de

que  a  participação  estadual  na  oferta  deste  nível  de  ensino  não  se  justifica  pela  ausência  de

capacidade financeira de uma dada localidade. Trata-se, na verdade, de uma escolha política. Em

termos de estrutura, as escolas municipais de ensino fundamental possuem apenas 4 escolas (33%)

com biblioteca e nenhuma com internet banda larga. Na única escola estadual que oferta este nível

de  ensino  também  não  há  biblioteca,  nem  muito  menos  Internet  banda  larga.  Os  resultados

35 Maxaranguape é uma das cidades que compõem uma das regiões mais pobres não só do estado como do país,
intitulada  Mato  Grande.  Esta  região,  marcada  pelo  baixo  IDH  de  seus  municípios,  fazia  parte  do  programa
Territórios da Cidadania, desenvolvido pelo governo federal e que visava prover melhoria das condições de vida de
territórios em situação de elevada pobreza. 
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educacionais também apresentam diferenças. O IDEB de 2017 da rede municipal de Maxaranguape

foi  de  3,6 para  os  anos  iniciais  e  3,0 para  os  anos  finais.  Na rede  estadual  que  oferta  ensino

fundamental, a nota para os anos iniciais foi de 4,5.

Angicos, cidade também com cerca de 12 mil habitantes e que fica na região central do estado,

traz  uma  configuração  distinta  de  Maxaranguape  em  relação  a  oferta  do  ensino  fundamental.

Município simbólico no que diz respeito à politica educacional do RN, vez que foi cenário da

primeira aplicação prática do método de alfabetização de Paulo Freire36, Angicos está em melhor

situação  socieconômica  do  que  a  cidade  litorânea  detentora  de  características  demográficas

similares. Em 2018, o município possuía 2 escolas estaduais com ensino fundamental regular, que

comportou 357 estudantes nos anos iniciais e 287 nos anos finais. A rede municipal, por sua vez,

dispunha de 5 escolas com a oferta deste nível de ensino, que atendiam 406 crianças no ciclo 1 e

258 no ciclo 2.  As matrículas  no ensino  fundamental  são,  portanto,  praticamente  repartidas  de

maneira uniforme entre as redes municipal e estadual nos dois ciclos. 

Tanto a rede estadual (50%) quanto a municipal (20%) de ensino fundamental tinham apenas

uma escola com biblioteca. Em termos de acesso à Internet, duas escolas municipais têm banda

larga (20%) e no estado apenas 1 tinha este recurso (50%). Nos resultados do IDEB de 2017, a rede

municipal atingiu 3,6 pontos para o ciclo 1 e 2,9 para o ciclo 2. Já a rede estadual conseguiu uma

nota  de  4,6  nos  anos  iniciais  e  3,6  nos  anos  finais.  Ou  seja,  as  escolas  estaduais  de  Angicos

dispõem,  em  temos  proporcionais,  de  melhor  infraestrutura  e  também  conseguem  melhores

resultados na aprendizagem de seus alunos do ensino fundamental. 

Tabela 8 - Caracterização do ensino fundamental na rede estadual e municipal 
em algumas cidades do RN

Cidade

Taxa de
municipalização

(2018)

Estrutura
(2018)

IDEB
(2017)

Partido
do

prefeito Anos
Iniciais

(%)

Anos
Finais
(%)

Biblioteca (%
de escolas)

Banda Larga
(% de

escolas)
Anos iniciais Anos finais

munic estado munic estado munic estado munic estado

Natal 73% 47% 72% 81% 82 93 4,8 4,6 3,5 3,1 PDT

Caicó 79,9% 47,8% 30% 55% 39% 73% 4,9 5,1 4,5 3,8 PSDB

Maxarangua
pe

88,6% 100% 33% 0 0 0 3,6 4,5 3,0 - PSD

36 Ver LYRA, Carlos. As quarenta horas de Angicos: Uma experiência pioneira de educação. São Paulo: Cortez, 1996.
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Angicos 53,2% 47,3% 20% 50% 20% 50% 3,6 4,6 2,9 3,6 PSDB

Fonte: INEP – Censo Escolar e IDEB. Elaborado pelo autor. 

As cidades de Natal e Caicó são exemplos de que o governo estadual ainda presta não só os

serviços do ensino médio, mas que também possui mais de 50% dos alunos do ciclo 2 do ensino

fundamental. As duas cidades estão entre as 5 melhores no estado em termos de desenvolvimento

socioeconômico – alto  IDH-M e Pib per  capita.  Quando se observa a  participação estadual  no

ensino fundamental de cidades pequenas e com características socioeconômicas distintas, como é o

caso de Maxaranguape e Angicos, identificam-se distintos padrões de sobreposição dos serviços

educacionais. Enquanto na cidade litorânea, que possui situação socioeconômica mais fragilizada, a

municipalização já se concretizou, em Angicos o estado divide a responsabilidade pela oferta do

ensino fundamental com o município nos dois ciclos. 

A tabela 8 traz ainda o partido político do prefeito das cidades que serviram de exemplo, com

vistas a identificarmos se a participação estadual na oferta do ensino fundamental possui alguma

relação com a política partidária. Das cidades que observamos, o prefeito de Natal não estava em

um partido pertencente à base de apoio do governador do PSD Robinson Faria (2015-2018). Isto

sugere que a incidência de maior ou menor municipalização nas cidades analisadas também não

possui relação com a política partidária, sendo conformada por outros fatores históricos e políticos

da educação do estado. 

Estes dados são evidências de que a decisão do governo estadual em ofertar ou não o ensino

fundamental numa determinada cidade não considera fatores socioeconômicos da cidade, a política

partidária, a capacidade do município em dispor de estrutura física condizente com a necessidade

dos alunos e nem mesmo os resultados alcançados pela rede municipal de ensino. Trata-se, como já

dito, de uma escolha política, com potencial de produzir relevantes implicações para a gestão da

política educacional do estado. 

Em suma,  o  caso  do  RN confirma a  proposição  posta  por  Arretche  (2012,  2015)  de  que a

sobreposição  de  atribuições  no  desenho  institucional  da  educação  provoca  a  convivência  de

diferentes políticas educacionais dentro de um mesmo território.  Ou seja,  o que se verifica é a

existência de uma duplicidade de redes (municipal e estadual) ofertando o mesmo nível de ensino

na  mesma  cidade.  Embora  haja  um  aumento  incremental  da  municipalização  no  ensino

fundamental, os dois ciclos ainda contam com importante participação estadual na oferta deste nível

educacional.  Ademais,  há diversidade entre  as  redes  municipais  e  estaduais  no que se refere  à

estrutura e aos resultados alcançados, sugerindo que dentro de uma mesma cidade os estudantes do

ensino fundamental podem dispor de distintos serviços educacionais. Como o ensino médio no RN
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é prestado apenas pela rede estadual (INEP – Censo Escolar, 2018), esta acaba por receber um

alunado altamente heterogêneo do ponto de vista dos serviços educacionais de que dispôs ao longo

de sua trajetória  escolar.  Provém desta interdependência,  a necessidade iminente de cooperação

estado-local. 

Além disso, por mais que a história da constituição das redes municipais possa explicar o nível

de municipalização do ensino fundamental em cada localidade, este contexto de falta de padrão da

participação estadual neste nível de ensino e de baixo ICE do RN indicam que a colaboração às

gestões locais na educação ainda não adentrou à agenda do governo estadual. Um resgate, mesmo

que  breve,  da  trajetória  da  política  educacional  do  estado  pode  trazer  importantes  elementos

explicativos desta situação. 

8.2.2 Trajetória da colaboração estado-local na educação do RN: dinâmicas recentes, atores
políticos e a sedimentação de uma policy community estadual

A Constituição do RN, promulgada em 1989, não delimitava as responsabilidades estaduais na

oferta da educação básica. Seu foco está na definição de princípios e direitos que devem envolver a

prestação do ensino público. A única menção a esta questão encontra-se no caput do art. 138, que

coloca  que  estados  e  municípios  devem  organizar  seus  sistemas  de  ensino  em  regime  de

colaboração com a união (RIO GRANDE DO NORTE, 1989).

O tema da educação no ordenamento constitucional do estado apenas sofre alterações com a

Emenda Constitucional nº 13 de 15 de julho de 2014. Esta traz um maior detalhamento sobre as

atribuições do estado e dos municípios, replicando boa parte do previsto na LDB. Há, no entanto,

uma definição que tende a aprofundar a questão da sobreposição da oferta do ensino fundamental

no estado. Em seus termos, tanto municípios quanto o estado devem atuar prioritariamente neste

nível de ensino (§ 1º e § 5º, do art. 138, da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte). A LDB,

importa rememorar, impõe ao estado apenas a  “garantia” desta prestação. Além da atribuição de

execução do nível  fundamental,  os  municípios  também são responsáveis  pela  oferta  do ensino

infantil. Esta reforma constitucional, além disso, não traz qualquer definição sobre a cooperação

técnica e financeira do ente estadual às gestões locais. Trata-se de mais um elemento que comprova

o baixo nível de institucionalização da colaboração estado-local na educação do RN.

Importa destacar que a história política do Rio Grande do Norte é marcada pelo domínio de duas

famílias, que conseguiam eleger as principais autoridades políticas do estado e se alternavam na

liderança do governo estadual: Alves e Maia. No período de transição democrática, o governo do

RN estava sob a liderança de Geraldo Melo (1987-1991), político filiado ao PMDB e que havia sido

vice-governador de Lavoisier Maia (1979-1983). O sobrinho de Lavoisier, José Agripino Maia, que
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já tinha sido governador “biônico” no período ditatorial (1983-1986), consegue se eleger pelo PFL,

liderando o estado de 1991 a 1994. Antes dele, seu pai Tarcisio Maia também já havia conduzido o

governo  do  RN  (1975-1979).  Neste  sentido,  o  retorno  democrático  no  RN  foi  marcada  pelo

continuísmo  das  oligarquias  tradicionais  na  condução  do  executivo  estadual.  Retomando  a

proposição de Borges (2006),  teríamos no perfil  da liderança política estadual  do período pós-

constituinte  reduzida  predisposição  reformista  na  educação,  com  tendência  a  perpetuação  de

práticas de clientelismo e patronagem. 

Em termos de mudanças na educação, o Rio Grande Norte empreende um primeiro processo de

reforma em meados dos anos 1990. Estas transformações surgiram na gestão de Garibaldi Alves

(1995-2002), filiado ao PMDB, e com o Deputado Federal João Faustino Neto na titularidade da

SEEC-RN. Atendendo ao disposto no Plano Estadual de Educação Básica (1994-2003)37, a principal

diretriz  da  reforma  era  a  descentralização  (CABRAL  NETO,  2000).  A  concepção  de

descentralização prevista no instrumento de planejamento, no entanto, estava ancorada na noção de

aprofundamento  da  autonomia  escolar.  Não  tratava,  portanto,  de  questões  relacionadas  à

municipalização do ensino ou apoio estadual na sua expansão ou melhoria. E esta parece ter sido a

tônica das principais reformas por que passou a educação do governo do RN desde a Constituição

de  1988.  Apesar  disso,  dentre  as  metas  previstas  no  plano  estavam  a  institucionalização  de

Conselhos Municipais de Educação e de um mecanismo que permita a articulação do MEC, Estado

e Municípios. Propostas estas que não foram implementadas (BARBALHO, 2006). 

Barbalho (2006) também aponta que este plano foi elaborado pela SEEC-RN em parceria com a

Secretaria Municipal de Educação de Natal, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(UFRN), com a UNDIME-RN e com o Conselho Estadual de Educação. No entanto, foi produzido

sem a realização de qualquer diagnóstico do sistema educacional. A autora especula que isto pode se

considerado indício de que a reforma amparava-se em interesses individuais e político-partidários.

Uma das primeiras estratégias foi, ao contrário do que se viu no Ceará, a extinção dos Núcleos

Regionais de Ensino (BARBALHO, 2006). Estas unidades administrativas regionais funcionavam

como organismos que intermediavam a relação entre Secretaria estadual de educação (SEEC-RN) e

as escolas.  O repasse de recursos,  por exemplo,  era feito inicialmente para estas regionais,  que

posteriormente os distribuía entre as escolas de sua jurisdição (BARBALHO, 2006). Os Núcleos

Regionais eram vistos, assim, como um gargalo, que impedia o exercício da autonomia escolar. 

As duas principais alterações no sistema educacional do RN foram: a criação dos Conselhos

Diretores nas Escolas Estaduais (Decreto 12.508 de 13 de fevereiro de 1995) e a transformação de

37 Não  consta  em  nenhuma  das  bibliografias  pesquisadas  a  existência  de  um instrumento  normativo  que  tenha
formalizado este plano. Aparentemente, era um documento apenas de uso da Secretaria de Educação do RN. 
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escolas  em Centros  Escolares  (Decreto 12.509 de 13 de  fevereiro de 1995).  A constituição  do

Conselho  Escolar  previa  a  participação  da  comunidade  (pais,  alunos,  professores,  direção  e

servidores) nas decisões administrativas, pedagógicas e financeiras da escola, que seria instrumento

de democratização da gestão escolar. Os Centros Escolares, por sua vez, funcionariam não apenas

como unidade de oferta de ensino, mas também como unidade administrativa que congregava um

grupo de outras escolas de seu entorno para coordenar o planejamento e a execução das ações de

maneira conjunta. Ou seja, passou a funcionar como uma espécie de regional, só que agora em vez

de apenas administrar, também prestava o ensino público.

As  estruturas  administrativas  regionais  voltariam  a  surgir  em  1999,  por  meio  da  Diretoria

Regional de Educação Cultura e Desporto (DIRED). Em 2007, após nova mudança, elas passaram a

se chamar DIRECs (Diretorias Regionais de Educação e Cultura. As alterações foram apenas de

nomenclatura, vez que estas unidades continuaram a atuar apenas para coordenar o planejamento e

ações da rede estadual de ensino do RN.

O tema da gestão democrática da escola era posto como sinônimo de descentralização não só

pela burocracia estadual, materializada através do plano, como também por estudos realizados por

especialistas da UFRN. Um dos principais estudiosos da educação do RN, professor Antônio Cabral

Neto,  publicou inúmeros  trabalhos  que deixam evidente a  congruência entre  descentralização e

autonomia  escolar,  tais  como  “Gestão  Descentralizada  da  Escola  Pública:  Um  Estudo  da

Experiência  do Rio Grande do Norte” (1999);   “Educação e  Gestão Descentralizada:  Conselho

Diretor, Caixa Escolar, Projeto Político-Pedagógico” (2000); e “O Projeto Político-Pedagógico na

gestão descentralizada” (2001). 

Em 2005,  o  tema  da  gestão  democrática  na  escola  passou  por  mais  uma  mudança.  A Lei

Complementar nº 290, de 16 de fevereiro de 2005 definia a eleição como mecanismo de escolha

para os diretores e vice-diretores de escola, tendo direito a voto professores, funcionários da escola,

país e estudantes. O normativo é editado num período em que o governo do estado estava sob a

liderança da ex-professora e ex-prefeita de Natal, Wilma de Faria. Eleita pelo PSB, a ex-mulher de

Lavoisier Maia, tinha em sua trajetória o rompimento com José Agripino Maia e, posteriormente,

com a família Alves. Segundo Almeida (2006), a trajetória política de Wilma foi marcada por um

novo discurso, pautado na democracia e na inserção da sociedade civil organizada nos processos de

decisórios. 

Como já colocado, o desenho institucional da política educacional no Brasil não implementou a

configuração sistêmica prevista no ordenamento constitucional desde 2009. Não há, nesta linha,

espaços institucionalizados de cooperação intergovernamental nos diferentes níveis de governos,

nem muito  menos  fóruns  deliberativos  que  incorporem distintos  atores,  sobretudo não estatais,
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como prerrogativa para as decisões das diferentes unidades constituintes (ABRUCIO e SEGATTO,

2017).  Sendo  assim,  as  estruturas  decisórias  e  sua  dinâmica  se  configuram  de  acordo  com  o

interesse  político  de  cada  liderança  governamental.  Apesar  disso,  os  fóruns  permanentes  de

educação,  previstos  pela  I  Conferência  Nacional  de Educação Básica (2010) e  na lei  do Plano

Nacional de Educação (lei 13005/2014), são um importante espaço para articulação e interação de

distintos atores políticos no âmbito subnacional, tendo o potencial de afetar a dinâmica decisória

dos governos. 

No caso  do  RN,  o  Fórum Permanente  de  Educação  foi  uma das  primeiras  experiências  de

reunião de atores governamentais,  especialistas e representantes de entidades da sociedade civil

para discutir a política educacional do estado. Este espaço foi criado em 2011, a partir de uma

mobilização incitada por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Umas das professoras do Centro de Educação da UFRN, com ativismo tanto no Fórum quanto no

Conselho de Educação do estado, relata como se deu esse processo:

[…] quando saíram as Conferências Nacionais de educação, acontece 2010, saiu
uma  diretriz  do  Fórum[Nacional]  de  que  nós  deveríamos  ter  o  nosso  Fórum
Estadual de Educação. E à época eu estava em transição de reitores. E naquele
momento, também, o Centro de Educação estava sendo criado. Tinha acabado de
ser criado. E o Fórum Estadual de Educação tinha que ser um fórum suscitado pela
sociedade. Nós, um grupo de professores, certo? Inclusive professores do NEI, a
professora que faleceu, representantes dos sindicatos, representantes do grupo dos
outros  representantes  de  instituições  superiores,  representantes  de  instituições
básicas  privadas,  etc.  E  discutimos  então:  “cabe  a  nós  suscitar e  levantar as
primeiras ideias do Fórum Estadual de Educação e instalar a comissão para
criar o fórum!”. (Entrevista 1, realizada em 05/06/ 2019). (grifo nosso)

As reuniões do grupo se deram no ambiente da universidade, assim como sua formalização. A

liderança da universidade neste processo ficou tão evidente que o primeiro presidente do Fórum

Estadual seria, segundo a professora, o pró-reitor de extensão. No entanto, ele insistiu que ficasse

com  o  recém-criado  Centro  de  Educação,  assumindo  a  função,  portanto,  a  professora  Márcia

Gurgel,  diretora  da  instituição.  A ênfase  do  Fórum  fora  a  constituição  do  Plano  Estadual  de

Educação,  que,  após  a  realização  de  várias  reuniões  e  tendo  por  base  as  deliberações  das

Conferências Estaduais e Nacionais de Educação, fora instituído por meio da Lei Estadual 10.049

de 27 de janeiro de 2015. 

Em termos práticos, o Fórum serviu para a constituição de um espaço plural de diálogo entre os

distintos  atores  que  orbitam  a  política  educacional  do  estado,  contribuindo  também  para  a

aproximação entre o conhecimento científico e os diversos grupos de interesse. Ao conduzir este



236

espaço de articulação, o Centro de Educação já surge como importante ator da política educacional

do RN. Nas palavras da professora,

Então,  para  te  falar  que  a  universidade  tem acompanhado os  atos  políticos  da
secretaria de educação, eu digo que a partir das conferências estaduais e municipais
de educação nós tivemos mais abertura para trabalhar nesses governos.  Embora
esses  governos  sejam  diferenciados  da  nossa  política  partidária,  mas  nós
tivemos  acesso,  trabalhamos  bem  e  nós  tivemos  voz  ativa.  Principalmente
quando nós tivemos o Centro de Educação implantado. Esse foi o maior ganho
nosso.  Havendo  essa  interação  entre  a  universidade  e  os  órgãos  da  educação.
(Entrevista 1, realizada em 05/06/ 2019) (grifo nosso)

 A participação da universidade na gestão estadual de educação é histórica, segundo a professora.

Citou alguns ex-professores que vieram a atuar na Secretaria estadual de educação (SEEC/RN),

como  Estela  Campos,  Rosália  Carvalho  e  Otávio  Tavares  (secretário  estadual  em  2010)  e,

atualmente, a professora Márcia Gurgel, que é secretária-adjunta da pasta. A professora Cláudia

Santa Rosa – secretária no período de maio de 2016 a dezembro de 2018 – também é proveniente

do Centro de Educação, tendo cursado seu doutorado no programa desenvolvido lá. Podemos citar

também a professora Betânia Ramalho, também vinculada ao Centro de Educação, que liderou a

SEEC-RN durante  todo o  mandato  de  Rosalba  Ciarlini  Rosado (2011-2014),  governadora  pelo

DEM. 

A professora Márcia Gurgel confirma a efetiva participação do Centro de Educação na política

educacional do estado.

Agora,  as  decisões  eram sempre mais macro no sentido do que a  universidade
podia colaborar nessas dimensões, na elaboração das políticas e da formação de
professores. Então isso modifica a partir de cada governo e de cada pessoa que
assumia a secretaria de educação e da abertura que nós tínhamos de acordo
com  as  priorizações  que  eram  estabelecidas.  Vivemos  uma  participação
bastante efetiva entre 2009 até 2014, e um pouco mais até 2016. De 2016 pra
cá,  até  a última gestão,  nós não participamos de absolutamente nada.  Não
fomos convidados.  Sempre as discussões que eram feitas era via reitoria e aí  a
nossa  reitora  passava  pra  gente,  pra  que  pudéssemos  estar  acompanhando  e
participando das discussões. Mas em períodos anteriores, as funções eram feitas
diretamente  com  o  Centro.  A  participação  e  toda  demanda  eram  bem  mais
próximas. (Entrevista 3, realizada em 03/06/2019) (grifo nosso)

Na visão  da  professora  e  gestora,  a  universidade  e,  principalmente,  o  Centro  de  Educação

contribuiu de maneira mais ativa até 2016, ano em que Cláudia Santa Rosa assumiu a titularidade

da pasta. Para a representante do sindicato dos trabalhadores em educação do estado (SINTE/RN),

trata-se de um momento em que a orientação do governo Robinson passa a ser a da privatização,

com a entrada de ONGs e bancos que teriam firmado convênios e passado a atuar dentro da SEEC-
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RN. (Entrevista 2, realizada em 27/05/2019). A professora da UFRN corrobora com a diretriz de

uma gestão privada na condução da SEEC-RN por Santa Rosa. Ao falar sobre aproximação do

governo estadual  com a universidade,  a  especialista  aponta:  “[...]  também tivemos  uma queda.

Porque muda governo, muda a forma de gerenciamento. Se é um gerenciamento voltado mais para a

qualidade social ou é mais voltado para a qualidade total.” (Entrevista 1, realizada em 05/06/ 2019)

De fato, é no período da gestão de Cláudia Santa-Rosa que o Instituto Unibanco, Instituto Natura

e o Instituto Sonho Grande começam a firmar parcerias com o governo do estado para implementar

projetos de melhoria  do ensino básico da rede estadual,  de apoio na implementação do ensino

integral e de implantação da reforma do ensino médio. Não por menos, a gestora era conhecida no

meio educacional por ter sido uma das idealizadoras do Instituto de Desenvolvimento da Educação,

ONG que atua com projetos educacionais no estado. 

A percepção de que a gestão da SEEC-RN a partir de 2016 passou a ser voltada por uma lógica

privatista era, portanto, compartilhada tanto pelo SINTE/RN quanto pela especialista entrevistada.

As  professoras  do  Centro  de  Educação  apontam  ainda  que  foi  o  período  em  que  a  entidade

experimentou um maior afastamento da Secretaria, sendo muito pouco acionada para participar e

debater sobre a política educacional do estado.

A concepção sobre a importância da municipalização do ensino fundamental é outro tema que

demonstra  aproximação  entre  especialistas  e  sindicato.  Segundo  a  professora  do  Centro  de

Educação,

Então é preciso ter cuidado. A ideia da Secretaria de Educação, isso eu falei para a
professora [suprimido], a ideia de querer pensar nessa estratégia tem que conversar
muito tempo antes. Porque daqui 2 ou 3 anos pode acabar o governo Fátima, ou
Fátima se reeleger novamente, mas vão ficar resquícios positivos ou negativos  e
muito mais negativos do que positivos [da municipalização]. Por que? Porque o
município que recebeu X unidades escolares tem condições de manutenção? Se a
própria secretaria de educação também não tá tendo, imagina o município. Tem
município que não consegue assumir o  pagamento dos professores,  é  preciso a
complementação da União. (Entrevista 1, realizada em 05/06/ 2019) (grifo nosso)

A posição  da  professora  é  clara  quanto  aos  efeitos  negativos  que  seriam  provenientes  da

municipalização.  Esta  visão também é compartilhada  pela  representante do SINTE/RN, que na

entrevista citou inúmeras vezes a importância ativista da professora supracitada na formulação do

Plano Estadual de Educação. Segundo a sindicalista, a participação “Do Centro de Educação, foi

decisiva a participação da professora [suprimido], acho que sem ela, nós não teríamos sozinhos a

capacidade de fazer o enfrentamento com o estado, para que esse plano fosse à luz do nacional

elaborado” (Entrevista 2, realizada em 27/05/2019). A visão do sindicato era de que a especialista
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foi  uma  aliada  no  embate  contra  as  propostas  provenientes  do  governo  estadual  na  época  da

construção do Plano Estadual de Educação. Fica evidente que a imagem de “autoridade” no tema,

contribuiu para que as demandas do sindicato, que pelo visto estavam coadunadas com as propostas

da professora, fossem incorporadas naquele instrumento de planejamento estadual. 

No que se refere a concepção danosa da municipalização, a visão da sindicalista é a mesma. 

Nós somos contra [a municipalização]! Nós somos contra e vou dizer o por quê. A
nossa rede já teve em 2010, 525 mil matrículas.  Com a expansão dos IFs,  nós
temos hoje, nós não chegamos nem a 230 mil matrículas. Se você pegar a matrícula
do fundamental  I  e  II,  vai  dar  metade.  O estado quebra para fazer a oferta  da
educação. O estado quebra, essa é a primeira coisa. Segundo, que vai fazer desses
profissionais?  Terceiro,  ótimo  para  o  município,  porque  cada  cabeça  é  mais
FUNDEB. Então, primeiro nessa ótica que a gente compreende que o estado vai
ficar. (Entrevista 2, realizada em 27/05/2019)

A posição  da  representante  do SINTE/RN é similar  ao  da  professora  da UFRN quanto  aos

possíveis  efeitos  nocivos  da  municipalização,  embora  com argumentos  sensivelmente  distintos.

Enquanto  a  preocupação  da  especialista  recai  sobre  a  capacidade  dos  municípios  em ofertar  o

ensino com qualidade, a da sindicalista enfatiza a sobrevivência financeira do governo estadual. A

percepção quanto as prioridades que devem compor a agenda do governo estadual nesta nova gestão

(2019-2022) também se assemelham. Para ambas, uma das principais preocupações deve ser com a

infraestrutura das escolas, que estariam sucateadas e causando prejuízo a política educacional do

estado. 

Para a sindicalista,

[...] não dá só pra pegar o dinheiro do MEC e dizer que está fazendo escola em
tempo integral. Você tem que reestruturar a rede! Uma escola sem laboratório; uma
escola sem um refeitório; uma escola que não tem cadeira, como foi no caso do
Centro de Educação lá do Pitimbu, o João Faustino. O pessoal da comunidade foi
quem deu. Eu andei lá e fiquei parada, eu digo “não pode”! Os meninos ficando o
dia todo entre aspas, porque quando dava 15:30, 16h, vai embora porque aqui não
tinha  refeitório,  não  tinha  nada.  Então  você  tem que  pensar  na  qualidade  para
ofertar. (Entrevista 2, realizada em 27/05/2019)

Já segundo a professora,

Eu sei que a secretaria [estadual] está passando dificuldades, [...]. Por isso que eu
disse para Márcia: “Márcia, uma das metas de vocês, que o Chagas não conseguiu
em  dois  anos,  é  a  infraestrutura  das  escolas”.  O  PAR  está  financiando  a
infraestrutura das escolas, muitas escolas foram reformadas, algumas construídas.
Mas  nós  fizemos  recentemente  o  levantamento.  [...]  Várias  escolas  ainda  não
conseguiram um empurrarão  por  causa  da  burocracia  dos  recursos  do PAR no
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estado. Se eles conseguirem tocar esse recurso do PAR, esse dinheiro tá ai e que
eles  ainda  não  conseguiram,  porque  o  PAR  ainda  tem  muita  burocracia  para
enfrentar.  O problema da educação é a burocracia.   (Entrevista 1,  realizada em
05/06/ 2019)

A aproximação não está apenas entre o SINTE/RN e o Centro de Educação. O secretário de

educação que assumiu no início da gestão do governador Robinson Faria (2015-2018) foi Francisco

das Chagas, um dos fundadores do SINTE no RN e no Brasil, e Secretário de Educação Básica do

MEC no período de 2003 a 2014. Chagas ficou como secretário de educação do estado durante

cerca de 1 ano e 4 meses, sendo substituído por Cláudia Santa Rosa, que ficou até o fim da gestão

de Robinson (2018). Ademais, a própria Márcia Gurgel, atual secretária adjunta da SEEC-RN, além

de primeira presidente do Fórum Estadual de Educação e Diretora do Centro de Educação, também

é uma das fundadoras do SINTE/RN. Já o atual secretário de educação, Getúlio Marques, atuou por

vários anos no Ministério da Educação juntamente com Francisco das Chagas. 

O Fórum Estadual teria o potencial, portanto, de compartilhamento de valores e ideias entre os

distintos  atores  que  atuam  na  política  educacional  do  Rio  Grande  do  Norte,  contando  com a

liderança  de  especialistas  da  UFRN  na  efetivação  de  uma  policy  community subnacional.  A

aproximação entre os atores, em termos de concepções e problemas que devem ser alvo da atuação

governamental é a base fundamental da existência destas comunidades (JORDAN, 2011).

Os  gestores  que  passaram  pela  pasta  da  educação  no  período  de  2015  a  2019  tinham

aproximação com o Centro de Educação e com o próprio SINTE/RN. O conteúdo das entrevistas

demonstra uma afinidade entre sindicato em temas caros e que nunca foram prioritários na pasta da

educação, como é o caso da municipalização. Exceção ficou por conta da gestão de Cláudia Santa

Rosa – também militante do terceiro setor – que foi apontada como o de maior distanciamento da

universidade e também do SINTE. 

O  resgate  da  trajetória  da  política  de  educação  do  RN  demonstra  que  os  temas  da

municipalização do ensino fundamental e da colaboração estado-local praticamente não foram alvo

de  preocupação  do  governo  estadual.  Eles  não  apareceram  nos  instrumentos  normativos

(constituição estadual) e nem nas principais reformas realizadas pelo estado. Estas intentaram por

garantir autonomia escolar (1995) e por estipular sua gestão democrática (2005).

As  reformas  focavam  na  lógica  descentralizadora,  mas  concebiam  este  conceito  como

aprofundamento da liberdade da escola, não se preocupando com a situação das redes municipais.

Embora os especialistas da educação da UFRN tenham identificado problemas nestes processos

reformistas,  eles  partilhavam  da  mesma  noção  conceitual  de  descentralização.  Ademais,  na

contramão do que fora feito no Ceará, o governo do RN chegou a extinguir as estruturas regionais –
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organismos essenciais para o sucesso do modelo colaborativo cearense (ABRUCIO et al, 2016) –,

sob o argumento de que eliminaria gargalos à autonomia das escolas. Não há, portanto, um histórico

de políticas cooperativas por parte da gestão estadual, indicando que o processo de municipalização

incremental, demonstrado no gráfico 15, opera por meio da lógica concorrencial.

Em 2011, a chegada da professora Betânia Ramalho à titularidade da SEEC-RN e a criação do

Fórum Estadual Permanente de Educação, induzida pelo governo federal e constituído por ativismo

da UFRN, aproximam a comunidade epistêmica da educação do RN do governo do estado. Este

primeiro  espaço  de  discussão  sobre  as  políticas  educacionais  contribui  para  aproximação  de

distintos atores estatais e não estatais. 

A criação do Fórum Estadual Permanente de Educação, por indução nacional, serviu para reunir

os diversos atores da educação do RN com o fim de debater os problemas da política educacional

do estado. As entrevistas demonstraram que os especialistas se aproximaram não só da SEEC-RN

como  também  do  sindicato.  Tal  estreitamento  aponta  para  o  compartilhamento  de  valores  e

concepções em torno dos problemas da educação do estado, sedimentando algo próximo ao que

Wright  (1988)  e  Jordan  (2011)  conceberam  enquanto  policy  community.  As  sessões  seguintes

ajudam a demonstrar  que municipalização e  colaboração estado-local  são temas que ainda  não

encontraram guarida na agenda governamental e nem dos especialistas do estado. 

8.2.3 Barreiras  à cooperação estado-local  na educação do RN: agenda governamental  e  a
recepção pela policy community estadual

8.1.3.1 Uma cultura de proeminência federal:  o argumento da falta de regulamentação nacional
(2015-2016)

Se o Centro de Educação é “autoridade” a ser ouvida pela burocracia estadual, deve irradiar dele

as concepções e priorizações que serão tomadas pela gestão do estado. Ao ser questionada sobre

importância do SEARN para a educação do RN e sobre a ausência de um regime de colaboração, a

professora da UFRN demonstra pouca intimidade com a temática se detendo a falar das políticas

empreendidas pelo governo federal.

E de fato esse documento [decreto do SEARN] é um ambiente legal. Mas, de fato,
isso  não  quis  dizer  que  nós  não  tenhamos  ações  definidas  como  regime  de
colaboração, principalmente entre a união e o estado, e o estado e o município. […]
À semelhança da emenda constitucional 14/1996 [que descentralizou a educação],
o governo também conseguiu baixar um decreto criando o PAR (Plano de Ações
Articuladas), como também uma forma de redistribuição de recursos diretamente
para  as  prefeituras  e  para  o estado.  Onde esse  plano de  ações  articuladas  visa
assistência  técnica  e  financeira  da  União  para  essas  unidades  federativas.
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Automaticamente  está  implícito  o regime colaboração federativa.  (Entrevista  1,
realizada em 05/06/ 2019)

Por outro lado, o tema da colaboração intergovernamental era de pleno domínio do secretário

Francisco das Chagas, que assumiu a pasta da educação em 2015. Em entrevista concedida em

19/03/2019, o ex-secretário de educação básica do MEC teceu importantes relatos sobre os esforços

do governo federal em estabelecer o Sistema Nacional de Educação (SNE) e efetivar, assim, um

regime de colaboração federativa. Segundo ele, esta era uma discussão que se fazia constante no

Conselho Nacional de Educação, do qual fazia parte. Também foi o tema que motivou a realização

da Conferência Nacional  de Educação Básica (2008)38 e  da Conferência Nacional  de Educação

(2010)39. Como coordenador dessas duas conferências, o assunto não era novidade para o ex-gestor. 

Tratando sobre a gestão estadual, o ex-secretário pontuou pela necessidade de promover uma

reestruturação  das  escolas  e  da  realização  de  uma reforma do Estado  no  executivo  estadual  e

também na educação. Segundo ele, o pouco tempo que ficou na SEEC-RN não foi suficiente para se

criar  o  que  chamou  de  “condições  políticas”  para  realizar  estas  mudanças.  Em  se  tratando

especificamente sobre o relacionamento com os municípios, informou que não existia anteriormente

qualquer estrutura que favorecesse o diálogo com as gestões locais e que acabou instituindo um

fórum para o estabelecimento de reuniões mensais com a UNDIME. Ademais, o ex-gestor apontou

a falta de pessoal qualificado como um dos principais problemas da secretaria estadual, que, por

este  motivo,  não  conseguia  desenvolver  e  implementar  projetos  próprios  do  estado.  Realçou  a

inexistência  de  uma  carreira  específica  de  apoio  técnico  e  que  o  órgão  comportava  muitos

professores que eram afastados da sala de aula por motivos diversos. (Entrevista 4, realizada em

19/03/2019).  

Para Francisco das Chagas, três seriam os motivos principais para o baixo nível de cooperação

estado-local na educação: 1) ausência de uma lei federal que regulamente o Sistema Nacional de

Educação; 2) falta de recursos para financiamento de políticas cooperativas; e 3) a necessidade de

estabelecer a colaboração como uma “política de estado” - ou seja, menos propenso às alternâncias

de governo. De fato, no Ceará a questão da colaboração estado-local era algo presente na trajetória

histórica  da  política  educacional,  o  que  contribuiu  na  construção  de  um  contexto  favorável  à

ascensão do PAIC. Por outro lado, os outros aspectos apontados pelo ex-secretário também estavam

presentes no cenário institucional cearense, inclusive o problema com o pessoal, não se constituindo

em barreiras para o surgimento e institucionalização de políticas cooperativas. 

38 O tema da Conferência era “A construção do Sistema Nacional Articulado de Educação”.
39 O tema da  CONAE (2010)  foi  “Construindo o Sistema Nacional  Articulado:  O Plano Nacional  de  Educação,

Diretrizes e Estratégias de Ação.” 



242

Neste sentido, por mais que o Fórum Permanente de Educação e o Centro de Educação tivessem

a capacidade de influenciar as decisões estaduais, perspectiva assumida pelas próprias professoras

que atuavam neles, a colaboração estadual às gestões locais não parece ter sido uma prioridade

surgida  na  comunidade  da  politica  educacional  do  RN.  A ausência  de  priorização  da  temática

cooperativa no âmbito da comunidade subnacional poderia ter sido suplantada pelo conhecimento e

a experiência do secretário de educação que assumiu em 2015. 

Não obstante, a perspectiva colocada pelo gestor de que não havia conseguido “construir” as

condições  políticas  necessárias  para  realização  de  mudanças,  sugere  que  a  temática  da

reestruturação  do  sistema  estadual  de  ensino  não  estava  sendo  recepcionada  pelos  atores  que

orbitam a política educacional do estado. Ademais, o argumento da necessidade de uma reforma do

estado  no  governo  estadual  aparenta  confrontar-se  com  a  visão  dos  especialistas  da  UFRN  e

também do sindicato, corroborando com a ideia de dificuldade de construção de uma “coalizão”

reformista no âmbito da educação do RN. 

8.2.3.2  Desconsiderando  a  interdependência:  a  preocupação  unidirecional  com a  rede  estadual
(2016-2018)

A carência de políticas educacionais estaduais foi o principal problema identificado por Cláudia

Santa Rosa quando assumiu a secretaria de educação do RN em 2016. Segundo a professora da rede

estadual e fundadora da 1º Cooperativa de Professores do RN, a burocracia da Secretaria não estava

acostumada com a realização de planejamento e muito menos com o cumprimento de metas –

corroborando com o diagnóstico dado pelo seu antecessor. Para suprir este problema, a ex-gestora

afirmou que fundou as ações do órgão no cumprimento do que estava previsto no Plano Estadual de

Educação (2015-2025). (Entrevista 5, realizada em 25/02/2019)

A reestruturação da rede foi outra necessidade identificada pela ex-secretária e que corrobora

com as impressões de Francisco das Chagas. Segundo a mesma, haveria um excesso de escolas, ao

mesmo tempo que existiriam vazios espaciais de oferta de serviços educacionais. Ademais, o estado

dispunha de uma grande oferta de ensino fundamental pelo estado, o que tornava a rede ainda mais

heterogênea  e  difícil  de  gerir.  Dentre  as  várias  implicações  desta  situação,  estaria  a  falta  de

identidade das escolas, que muitas vezes congregavam crianças e adolescentes (ensino fundamental

e médio) num mesmo espaço, dificultando uma estruturação que estimulasse estes diferentes perfis

de  estudantes.  A municipalização,  segundo ela,  não é  aceita  pelos  professores  estaduais  e  pelo

sindicato, tendo sido uma bandeira defendida pela UNDIME. Existiria, para ela, uma disputa entre a

UNDIME/RN e o SINTE-RN. De fato, a UNDIME não aparece nas falas da especialista e nem da

presidente do sindicato. Seu representante também não expôs a importância da Fórum Permanente
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da Educação do RN. Isto indica a possibilidade de um descompasso entre as concepções e valores

dos municípios e os outros atores que orbitam a política educacional do estado.

Apesar de destacar a criação do SEARN, como exemplo do estabelecimento de um regime de

colaboração com os municípios em sua gestão, a ex-gestora fora enfática em afirmar que “o recurso

da educação tinha que ser utilizado com os estudantes da rede estadual” (Entrevista 5, realizada em

25/02/2019).  Portanto,  resta claro que a ênfase das políticas estaduais que implementou quando

estava a frente da gestão da educação do RN visava a melhoria das condições do ensino nas escolas

estaduais, demonstrando uma falta de priorização do tema da cooperação na agenda governamental.

Dito de outro modo, por mais que houvesse uma percepção de que a oferta de distintos níveis fosse

um problema para o estado, as ideias de municipalização do ensino fundamental e de colaboração

com as gestões locais não ascenderam como alternativas a serem perseguidas. 

A municipalização nem sequer  foi  proposta  por  ela,  pois  os  “professores  têm muita  força”,

dificultando um simples reordenamento, quem dirá reduzir a oferta estadual deste nível de ensino.

Ou seja, os professores, principalmente o seu sindicato, são contrários à municipalização e, como já

disposto,  eram  acompanhados  por  especialistas  da  universidade.  Não  há,  por  sua  vez,  uma

consideração da professora  quanto a  interdependência  das  políticas  educacionais  entre  estado e

município, pondo a reboque a importância de esforços cooperativos estaduais para a melhoria do

ensino.

Importa  rememorar  que o período da  gestão de Cláudia  Santa Rosa é  exatamente  o que as

entrevistadas 1 e 3 – professoras da UFRN – colocaram como de maior distanciamento do Centro

de Educação da política educacional do estado. Apesar disso, municipalização e colaboração estado-

local eram temas que não estavam pautados por nenhum dos atores da comunidade educacional do

RN. Assim, o fraco poder de influenciar a agenda da UNDIME – que veremos mais a frente –, a

falta de respaldo dos especialistas,  a  contrariedade do SINTE/RN e o desinteresse da liderança

política estadual aparecem como principais fatores impeditivos de ascensão da ideia colaborativa à

agenda do governo estadual.

8.2.3.3  A criação  do  SEARN:  relações  interpessoais  e  a  construção  de  confiança  entre  atores
intergovernamentais

A heterogeneidade em relação a oferta estadual do ensino fundamental nas distintas cidades do

RN parece ter dificultado uma conjunção de forças dos municípios em prol de uma maior cobrança

por políticas cooperativas por parte do estado. A União dos Dirigentes Municipais de Educação do

RN, representante das gestões locais, também não foi capaz de inserir-se na comunidade da política
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educacional do RN e nem de incluir a temática da colaboração na agenda estadual. Nas palavras do

presidente da entidade,

A UNDIME não tem lado. O lado dela que deve existir é a educação. Entendeu?
Em  determinados  momentos  é  o  lado  dos  professores,  em  outros  o  lado  das
prefeituras. Mas ela tem que ir ali defendendo a bandeira clara da educação. Então,
como se posicionava a UNDIME? Era de forma muito acanhada, eu diria, em
relação às políticas públicas de qualidade.  A gente não tava tratando do que
realmente precisa saber que é o ensino com qualidade. (Entrevista 7, realizada em
22/05/2019) (grifo nosso)

Além dessa falta de ativismo da instituição representante dos interesses municipais, o clima de

conflito entre estado e município, derivado da “disputa por alunos” se fazia presente na relação

entre os dois entes subnacionais. Segundo Alexandre,

Antigamente, estava se vendo muito uma disputa entre estado e município por
aluno, literalmente né? Então, a política que o governo vai adotar vai dizer
muito como iria caminhar isso. Atualmente, o governo tem adotado uma política
bem salutar, ou seja, eles entenderam que a coisa acontece no município e que a
gente precisa dele. (Entrevista 7, realizada em 22/05/2019)

Na fala do gestor, fica claro que a incidência de conflito depende da política que é adotada pelo

governo estadual.  Isto  sugere  um entendimento de que  o desenho do FUNDEB pode provocar

distintos efeitos na dinâmica de relacionamento entre estado e municípios. A heterogeneidade do

ICE é evidência desta postulação.

A gestora  do SEARN também tem a mesma visão de  prevalência  competitiva  entre  o ente

municipal e estadual.  Segundo ela,  um dos desafios deste novo espaço é desconstruir  a cultura

conflitiva  que  está  presente  no  relacionamento  entre  os  entes,  mas  também  muito  visível  na

burocracia da secretaria estadual de educação. Ela citou como exemplo a indignação de alguns

servidores sobre a possibilidade de repasse de patrimônio para os municípios, pois concebiam como

errôneo a “entrega de bens do estado”. Segundo a gestora, ela respondeu aos servidores afirmando

que o bem continuaria a ser público e seria usado em prol da educação da população estadual.

(Entrevista 6, realizada em 05/06/2019).

A  visão  destes  dois  atores  já  demonstra  uma  outra  percepção  quanto  a  importância  da

colaboração estado-local na política educacional do estado. Esta confluência de ideias, não obstante,

provém da mesma origem: o processo de criação do SEARN.

A gestora do SEARN é servidora da rede estadual (orientadora pedagógica) e, antes de chegar a

estrutura administrativa da Secretaria de educação do RN, havia atuado como secretária municipal
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de educação e com a organização e mobilização de conferências municipais de diferentes setores.

Ela  chegou  na  SEEC/RN em 2016  para  trabalhar  com uma  ação  específica  do  Programa RN

Cidadão, que era financiado pelo Banco Mundial. Constava dessa ação a previsão de realização de

um diagnóstico sobre a educação do governo estadual e a implantação de um Rede Estadual de

Articulação do Ensino (REARN). Para realização do diagnóstico, fora contratada a Fundação Carlos

Vanzolini, cuja função era sistematizar e organizar todas as informações obtidas no levantamento.

Segundo a gestora, a ideia de inserção dos municípios e a criação de um regime de colaboração

surgiu na equipe que fazia parte da gestão dessa ação. Ela citou inúmeras vezes o exemplo do

Ceará, colocando-o como espelho a ser seguido. O diagnóstico fora feito a partir da realização de

seminários e oficinas envolvendo todos os secretários municipais de educação do RN e gestores da

Secretaria de Educação do estado (SEEC/RN). Importa destacar que esta ação foi coordenada por

ela, mas também contou com a participação de Alexandre Soares como representante da UNDIME

– o mesmo ainda não ocupava o cargo de presidente. Naquele momento, a servidora estadual afirma

que  era  muito  clara  a  dificuldade  de  interação  com  a  entidade,  pois  ainda  prevalecia  no

relacionamento entre estado e municípios uma lógica de competição. 

A servidora relata ainda que no ano de 2016 ela passou a fazer parte da Rede de Avaliadores dos

Planos Municipais de educação, constituída pela Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino

(SASE) do MEC. Contando já com o apoio e a indicação de Alexandre Soares, da UNDIME, ela

passou a coordenar a Rede no âmbito do estado e a apoiar os municípios não só na avaliação dos

planos,  mas  também na  sua  elaboração.  Segundo  a  professora,  depois  de  já  ter  conquistado  a

confiança de Alexandre a mesma conseguiu se aproximar dos secretários municipais de educação.

Isto favoreceu a criação de um laço mais estreito entre estado e municípios. Cita, por exemplo, que

hoje participa de grupos de whatsapp com todos os secretários de educação do estado.

A professora e gestora realçou que desde o início tinha em sua mente o exemplo cearense, de

forte apoio estadual às redes municipais de ensino. Segundo ela, o regime de colaboração “é uma

via de mão dupla”.  Haveria,  no entanto,  um longo caminho a percorrer  para mudança de uma

cultura  de  competição  para  uma  lógica  de  cooperação.  Uma  das  propostas  que  saíram  do

diagnóstico  financiado  pelo  Banco  Mundial  foi  a  criação  da  Rede  de  Articulação  do  Ensino

(REARN).  Está  nomenclatura  mudou para  “Sistemas  de  Ensino  Articulados  do  Estado  do Rio

Grande do Norte” (SEARN) e fora instituído em 2017 pelo Decreto nº 26.764/2017. 

Segundo a gestora,  a ideia é que todas as decisões sobre as políticas estaduais de educação

passem pelo seu Comitê Gestor.  Este terá  em sua composição,  além de gestores da SEEC/RN,

UNDIME/RN,  sindicatos,  Fórum Estadual  de  Educação,  Federação  dos  Municípios,  União  dos

Conselhos Municipais de Educação e estão avaliando a entrada de outros atores. Trata-se de um
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Comitê que será definido através de Portaria, algo que ficou em aberto no decreto de criação do

sistema. Para ela, a ideia do SEARN é de ampliar o diálogo com os atores que atuam na educação

do estado. O pressuposto é de contar com a cooperação de todos para a melhoria da política de

educação do RN. 

A professora sublinha,  por  outro lado,  que a  implementação dos  termos desse decreto e  do

regime de colaboração apenas fizeram parte da agenda do governo enquanto vigorava a ação do RN

Sustentável,  empréstimo  concedido pelo  Banco Mundial  para  desenvolvimento  socioeconômico

estadual  de  longo  prazo  que  foi  iniciado  em 2011.  Isto  porque  o  Banco  Mundial  exigia  uma

constante prestação de contas. Logo que a ação deu-se por finalizada,  o regime de colaboração

também  não  foi  mais  alvo  de  interesse  da  SEEC/RN.  Como  exemplo  ela  citou  a  falta  de

comprometimento da Secretaria em manter os convênios firmados no âmbito do Programa Estadual

de  Transporte  Escolar.  Segundo  a  mesma,  um  gestor  municipal  chegou  a  rasgar  na  frente  da

secretária  um termo de  adesão  que  havia  sido  assinado,  devido  a  falta  de  repasse  das  verbas

acordadas (Entrevista 6, realizada em 05/06/2019). 

A fala do presidente da UNDIME confirma o desinteresse do estado em relação ao SEARN e,

consequentemente, à colaboração estado-local.

Com o financiamento do Banco Mundial, um dos requisitos do financiamento do
Banco Mundial foi uma pesquisa que foi feita pela Fundação Vanzolini, aqui no
estado do Rio Grande do Norte.  Eu sei disso porque a UNDIME foi convidada
[pelo governo estadual]. A princípio não tinha sido, mas eles colocaram que só
dariam o dinheiro para fazer, se os municípios participassem e dessem o aval.
Então eu até usei isso na época. A secretaria era Cláudia e ela falou: “Olha, é o
seguinte,  a  UNDIME  vem  pra  aqui”.  O  representante  foi  eu,  na  época  vice-
presidente. Então eu falei: “A gente não veio aqui balançar a cabeça, ou a gente vai
ter  poder  de  decisão  no  que  precisa,  ou...”.  Então  Cláudia  falou:  “Mas  é
exatamente isso  que  o  Banco Mundial  quer. Foi  por isso  que  foi  obrigado
colocar  vocês.  A gente  também  foi  obrigado.”  (Entrevista  7,  realizada  em
22/05/2019) (grifo nosso)

O resgate dessa trajetória da criação do SEARN, que se entrelaça com a história profissional da

sua  gestora  dentro  da  Secretaria,  traz  elementos  importantes  para  compreensão  da  dinâmica

decisória  da educação estadual.  Em primeiro lugar,  demonstra  a  importância  de um organismo

multilateral no desenvolvimento de ideias para a definição da agenda do governo estadual. Trata-se

de aspecto que também acompanhou a trajetória da política educacional do Ceará. Apesar disso, fica

claro na fala da gestora que a criação do SEARN não foi capaz de inserir o tema da cooperação

estado-local na agenda do governo estadual. Isto corrobora com a já prolatada posição de Cláudia

Santa Cruz, secretária de educação à época, quanto a priorização da rede estadual nas políticas do
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estado. Em segundo lugar, essa trajetória demonstra a importância das relações interpessoais na

construção de confiança entre os distintos atores, o que denota potencial para modificar a lógica

competitiva até então prevalecente na interação entre estado e municípios.

8.2.3.4 Uma janela de oportunidade: a liderança da UNDIME e as novas configurações na policy
community da educação do RN

No final de 2018, Alexandre Soares, que era vice-presidente da UNDIME, teve que assumir a

gestão da entidade devido ao afastamento da sua titular. Em 2019, ele é reeleito para um segundo

triênio (2019-2021), em eleição realizada na mesma data do Fórum Estadual da UNDIME. O tema

do evento já ilustra uma atuação mais propositiva da entidade em relação à política estadual de

educação, vez que teve como tema “Políticas e práticas que fortalecem o regime de colaboração:

Educação  de  hoje  e  do  futuro”.  Além disso,  o  evento  contou  com a  participação  não  só  dos

secretários municipais de educação, como também da governadora Fátima Bezerra e do secretário

estadual de educação, Getúlio Marques. A experiência do Ceará foi evidenciada, tendo o evento

contado com a participação dos seguintes palestrantes: Presidente Nacional da UNDIME (cearense),

presidente da UNDIME do Ceará, Secretário executivo de Cooperação com os Municípios do Ceará

e da secretária do município de Brejo Santo-CE. 

A UNDIME  claramente  iniciava  um  processo  de  mobilização,  com  intenção  de  inserir  a

perspectiva da colaboração estado-local na agenda do governo estadual. E esta mobilização parece

ter tido ressonância.  A fala da secretária-adjunta Márcia Gurgel evidencia esta nova posição da

SEEC/RN quanto a importância da cooperação com os municípios.

Com  esse  sistema  [SEARN]  a  gente  espera fortalecer  não  só  o  processo  de
colaboração  com  os  municípios,  mas  como  determinados  organismos  e  as
instituições podem colaborar nessa política articulada, na sua construção, execução
avaliação e fiscalização naquilo que couber a cada órgão. Então, a gente tem uma
expectativa  que  isso  se  fortaleça.  A Secretaria  e  o  professor  Getúlio  vêm  já
discutindo  há  algum  tempo,  que  a  gente  tem  que  primeiro  ampliar  para  uma
perspectiva  de  uma  educação  pública.  Não  podemos  continuar  tratando
separadamente  o  que  é  o  aluno  da  rede  estadual  ou  municipal .  Mas  nos
diversos  territórios,  nos  diversos  municípios,  como entender  a  colaboração  que
deve  existir  na  educação  pública  no  sentido  de  garantir  esse  direito  para  toda
população. O estado e o município precisam estar sempre se articulando, não é por
que  um  é  responsável  pelo  infantil  ou  fundamental  que  a  rede  estadual  vai
desconsiderar ou não ter um olhar mais sensível para essas políticas.  (Entrevista 3,
realizada em 03/06/2019) (grifo nosso)

A necessidade de tratamento indiferente entre o aluno da rede municipal e estadual torna clara a

premissa de interdependência da política educacional, trazendo à tona, ao menos para agenda do
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governo  estadual,  o  ideal  colaborativo.  O  tema  da  municipalização,  antes  repudiado  pela

comunidade da política educacional do RN de que fazia parte a própria professora Márcia, também

ganha destaque em sua fala.

A palavra de municipalização as vezes cai muito forte, mas a gente quer fazer
o  processo.  E  o  professor  Getúlio  já  repetiu  várias  vezes  que  não  haverá
municipalização de um município que não possa assumir. O estado tem que
obrigatoriamente  que  continuar  com  essa  oferta,  mas  a  gente  quer  fazer  essa
reorganização  no  sentido  do  fortalecimento  do  município  para  sua  oferta  e  no
fortalecimento do médio para toda juventude. Uma das ações importantes que nós
tivemos, é o busca ativa, que é um programa para identificar as crianças e os jovens
que não se matricularam e pensar formas de que essas crianças e jovens retornem
às escolas.  E nessa  reorganização nós temos que pensar  qual  é  a dimensão da
oferta,  como é  que  nós  podemos  atender  e  assegurar  a  todas  essas  crianças  e
jovens. Nós já tivemos uma reunião UNDIME e a Secretaria e esse processo já foi
iniciado. (Entrevista 3, realizada em 03/06/2019) (grifo nosso)

Além da interdependência, a questão da municipalização dos anos iniciais também aparece na

fala da gestora do SEARN como de necessidade iminente. Segundo ela, “o estado não tem pernas

pra manter tudo” (Entrevista 6, realizada em 05/06/2019). 

A complexidade da rede é outro ponto realçado pela professora Márcia Gurgel,

A rede é muito complexa. Nós não podemos pensar de forma uniforme de todas
aquelas escolinhas com os meninos sentados na carteira. Nós temos escolas dos
anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, do ensino profissional. Temos no
ensino médio, o ensino profissional, o ensino regular, a escola de tempo integral, o
novo ensino médio nas escolas do campo, uma escola indígena,  as escolas que
funcionam nos presídios com a educação prisional, o ensino médio com jovens e
adultos, ou seja uma diversidade enorme a ser considerada na organização dessa
rede que  não  dá  para  tratar  tudo de  caixinhas  iguaizinhas  que  uniformiza  esse
contexto complexo e diverso que nós temos na educação. (Entrevista 3, realizada
em 03/06/2019)

 

O  tema  da  complexidade  da  rede  e  da  necessidade  de  sua  reestruturação  aparecem  mais

vinculados a questão da municipalização e da necessidade de colaboração estadual junto às gestões

locais, sendo evidenciados não só pela UNDIME como também pela SEEC/RN.

A UNDIME parece, de fato, ter se aproximado da gestão estadual, tendo poder de influência

sobre suas decisões. Isto foi realçado pelo próprio Alexandre Soares e pela gestora do SEARN em

suas entrevistas. Esta última citou como exemplo de proximidade, o fato de que a entidade passou a

funcionar dentro do próprio prédio da Secretaria. A relevância da entidade no processo decisório

estadual passa pela capacidade de mobilização dos gestores municipais que ela passou a ter. Como
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exemplo, Alexandre Soares relata o caso do Programa Estadual de Transporte Escolar40, que tinha

tido  ínfima  adesão,  apenas  14  municípios,  e  que  a  Secretaria  o  procurou  para  intermediar  a

integração dos municípios. Após negociarem o reajuste dos valores, a UNDIME conseguiu a adesão

de 100% das gestões locais. Este caso também contribui para reafirmar os laços de confiança entre

estado e municípios. E esta proximidade se baseia, principalmente, no comprometimento estadual

em cumprir com o que foi dialogado com a UNDIME. 

A ideia de cooperação estado-local parece estar sedimentando seu lugar no âmbito não só do

governo estadual, como também da  policy comunnity da educação do RN. Contribui para isso, o

fato da professora Márcia Gurgel compor lugar de destaque na Secretaria Estadual, a aproximação

da gestora do SEARN do Centro de Educação – a especialista da entrevista 1 é sua orientadora de

mestrado  –,  a  representatividade  destes  atores  junto  ao  sindicato  dos  professores  e  também a

liderança empreendedora e colaborativa exercida pela UNDIME. 

Algumas barreiras, no entanto, ainda precisam ser superadas para que a cooperação estado-local

seja  efetivada.  Para  a  gestora  do  SEARN,  é  preciso  mudar  a  cultura  da  burocracia  estadual,

principalmente  das  Diretorias  Regionais,  para  que  deixem  de  enxergar  os  municípios  como

inimigos ou concorrentes. Os municípios também precisam compreender este ideal colaborativo, no

sentido de que a colaboração é uma via de mão dupla. Ela argumenta, ainda, que a vontade política

é essencial, colocando com importantes atores a Federação dos Municípios do RN (FEMURN) e a

Assembleia  Legislativa.  Por  fim,  citou  as  mesmas  dificuldades  em  relação  a  qualificação  da

burocracia estadual, que carece de profissionais com “conhecimento de gestão”.

O presidente da UNDIME também aponta para os desafios da gestão estadual na implementação

de um regime de colaboração efetivo. Sua percepção sobre estas dificuldades se aproxima do que

Feiock (2013) nomeou de custo de transação. O principal custo seria, portanto, o desgaste político

inicial do governo estadual, derivado, principalmente, da reestruturação da rede.

O caminho da lógica, e sendo uma pessoa lógica, me leva pensar o seguinte: “Eu
sei  que  se  eu  começo  a  criar  critérios,  economizo  recursos  onde  eu  posso
economizar e invisto naquilo que realmente necessita, eu tendo a ter um resultado
positivo. Certo?” Então, o estado tem uma série de deveres de casa. É um desafio
muito grande o estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos falando de folhas em
atraso.  Estamos  falando  de  sucateamento  das  escolas.  Estamos  falando  de
professores com mais de 6, e até 8 anos de letras em atraso. Ou seja, é um desafio
imenso para o tamanho de um desafio que foi do município [de Monte Alegre,
onde é gestor]. Mas as proporções financeiras também são diferentes, da mesma
forma imensa, entendeu? Nós estamos falando que existem coisas que tem que ser
modificadas e que eu espero, e aí eu falo no campo de vista da esperança, que o
governo faça de forma linear as modificações que tem que ser executadas. Que a

40 Trata-se de um programa do estado que repassa recursos para que os municípios transportem os alunos da rede
estadual dentro de suas cidades. 
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política fique pra parte da política e na época da política. E agora quem sofre são os
alunos e eu não posso pensar que eu me reelejo, isso é uma discussão que tem que
ser  travada  depois.  Agora,  eu  tenho  que  fazer!  (Entrevista  7,  realizada  em
22/05/2019)

Citando o exemplo de sua experiência na gestão da educação do município de Monte Alegre-

RN, que sofreu grande desgaste inicial com a reestruturação da rede de ensino, inclusive com o

fechamento de escolas, Alexandre argumenta que o dimensionamento correto dos recursos, mesmo

que contrarie inicialmente certos grupos de interesse, também é capaz de trazer frutos políticos. Em

suas palavras,

O que eu posso dizer é que a nível municipal, pelo menos aquelas pessoas que citei
no começo da minha fala [que disseram]: “essa é a maior loucura que você vai
fazer. Esse cara vai fazer você nunca mais ser eleito em lugar nenhum. Como é que
você vai desagradar 75 famílias?” Hoje eu posso dizer o seguinte: a gente agrada
4.800 famílias. Por que as crianças que estão lá, a gente tem um município com
100% dos alunos do fundamental em um sistema integral. 100% não é um ou dois,
é 100% dos alunos do fundamental. Só está faltando a educação infantil que eu já
implanto no ano que vem. Que esses pais chegam e deixam os filhos na escola pela
manhã e só voltam a tarde.  Essas crianças  têm o dobro do que qualquer outra
criança,  até  mesmo  de  escola  particular,  porque  lá  também  não  tem  sistema
integral. E você tem uma merenda de qualidade; um transporte digno; professores
com pagamentos em dia, com todas as letras, com todos os benefícios;  escolas
climatizadas. Quando você coloca isso para esse pai, aí ele não quer saber se
você teve dificuldade política no começo não. Ele vai dar a sustentação política
que tanto o político quer. No caso do prefeito [de Monte Alegre-RN] com 78%
de reeleição dos votos  válidos,  foi  o  segundo Prefeito mais bem votado em
termos proporcionais do País. Por que não? Por que eu não posso fazer o que eu
tenho que fazer, mesmo que desagrade a muitos, quando eu vou ter no futuro um
benefício para muitos maior. (Entrevista 7, realizada em 22/05/2019) (grifo nosso)

Haveria, assim, um custo político a ser pago, ao menos inicialmente, para efetivação de políticas

cooperativas por parte do governo estadual na educação do RN. Superar esta barreira, exige que o

ente estadual assuma o risco político de realizar mudanças, que começam pelo uso racional dos

escassos recursos de que dispõe. Isto porque a trincheira que havia sido armada pela comunidade da

política de educação do RN em relação a  municipalização e  a  cooperação estado-local,  parece

contar apenas com o pilar sindical.

Em suma,  a  ideia  da  colaboração-estado  local  aparenta  ter  adentrado  à  agenda  do  governo

estadual,  sobretudo  pelo  ativismo  da  UNDIME e  pela  conformação  das  relações  interpessoais

estabelecidas entre o próprio representante municipal, os especialistas e a burocracia do governo

estadual. Portanto, a principal barreira para a institucionalização da colaboração estado-local estava

na sua consideração enquanto ideia por parte do governo do RN. Superado este processo, outros

elementos tendem a surgir como determinantes para o sucesso ou a falha de sua implementação. 
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Figura 9 – Eventos críticos para a baixa institucionalização da cooperação estado-local educação
do RN

Fonte: Elaborado pelo autor. 

8.2.4 Conclusão 

Olhando para os dados sobre a participação do estado na oferta do ensino fundamental do RN,

verificou-se  uma heterogeneidade  de  atuação  estadual  que  percorre  as  distintas  cidades  de  sua

jurisdição.  Os  exemplos  que  trouxemos  são  suficientes  para  argumentar  que  aspectos

socioeconômicos  da  cidade,  a  coalizão  político-partidária,  as  condições  da  rede  municipal  em

termos de estrutura física e a qualidade do ensino das escolas locais não são fatores considerados

pelo  governo  do RN para  dimensionar  sua  oferta  no  ensino  fundamental.  Esta  situação  tem a

capacidade de deixar ainda mais complexa a interdependência entre estado e municípios na política

educacional,  tendo em vista que cada cidade possui distintas  dinâmicas  de atuação do governo

estadual. Por exemplo, uma maior sobreposição de oferta do ensino fundamental faz com que os

estudantes  de  uma  cidade  convivam  com  diferentes  serviços  educacionais,  inclusive  distintos

currículos, o que, sem dúvida, possui implicações na sua chegada ao ensino médio, que é ofertado

pelo  governo estadual.  Ademais,  a  falta  de padrão  homogêneo no comportamento  estadual  em

relação à sobreposição da prestação do ensino fundamental nas distintas cidades, somada ao baixo

ICE registrado para o RN, são evidências de que a colaboração estado-local não compõe a agenda

do governo estadual.

No resgate da trajetória histórica da política educacional potiguar, ficou evidente a ausência de

predisposição cooperativa por parte do governo estadual no apoio às gestões locais. Em um estado
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marcado pelo continuísmo das lideranças políticas tradicionais em relação ao Regime Militar, a

perspectiva reformista da educação baseou-se numa reação contrária ao modelo anterior, com base

na  noção de  descentralização enquanto  concessão  de  autonomia  à  gestão  escolar.  A ênfase  em

aprofundar o poder da escola chegou a culminar na própria extinção das unidades regionais de

gestão,  num  sentido  contrário  ao  que  ocorrera  na  experiência  cearense.  Esta  concepção  foi

acompanhada pelos especialistas da UFRN, que se ocuparam em identificar incompletudes nestes

processos,  deixando  de  fora  de  suas  agendas  de  pesquisa  o  tema  da  municipalização  e  da

cooperação estado-local. 

A  criação  do  Fórum  Estadual  Permanente  de  Educação  em  2011,  que  coincidiu  com  o

surgimento do Centro de Educação e com a ascensão da professora Betânia Ramalho à titularidade

da  SEEC-RN,  sedimentou  o  surgimento  de  uma  polícy  community  subnacional,  que  congrega

especialistas,  atores  estatais  e  representação  sindical,  compartilhando  valores  e  concepções

(RICHARDSON e JORDAN, 1979; WRIGHT, 1988; JORDAN, 2011). Esta comunidade manteve

fora da agenda estadual uma possível priorização à municipalização ou mesmo a adoção de políticas

de cooperação às gestões municipais. Sendo mais específico, a falta de capacidade de mobilização

da  UNDIME  e  o  desinteresse  de  especialistas,  sindicato  e  burocracia  para  com  a  temática

colaborativa exigia que esta agenda fosse capitaneada pela liderança política estadual – o que não

aconteceu. Os argumentos apresentados pelos ex-secretários da SEEC-RN de falta de capacidade

mobilização em torno da questão colaborativa e de que o governo estadual deve priorizar a sua rede

sugerem que a cooperação estado-local não era vista como ponto central em suas gestões. 

Com isso,  o  processo  de  municipalização incremental  do ensino  fundamental,  por  que  vem

passando o  RN desde a  indução do FUNDEF,  seguiu  uma lógica  concorrencial  entre  estado e

municípios  em  busca  de  matrículas.  A ausência  de  programas  e  a  fala  dos  entrevistados  são

evidencia disso. Sem iniciativas de cooperação estado-local por parte do RN, dinâmicas conflitivas

na  relação  entre  estado  e  municípios  são  impulsionadas  pelo  desenho  institucional  da  política

educacional brasileira. Dito de outro modo, os efeitos provocados pelo desenho do FUNDEF e do

FUNDEB no relacionamento vertical e subnacional dependem do contexto estadual.

A recente liderança da UNDIME e a conformação dos atores intergovernamentais, cujas relações

interpessoais e a nova postura do governo estadual estão estreitando os laços de confiança, são

sinais de que mudanças podem ocorrer quanto ao comportamento cooperativo do governo do RN

junto aos seus municípios. Esta visão deriva da premissa de que a confiança é elemento primordial

para superação dos entraves à colaboração intergovernamental (AGRANOFF, 2012). É preciso, no

entanto,  fazer  com  que  esta  ideia  colaborativa  seja  recepcionada  pela  comunidade  da  política

educacional do RN e que ganhe centralidade não só do titular da SEEC-RN, como também da
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liderança política estadual  –  como ocorreu no Ceará.  Ao que parece,  é um processo que já  se

iniciou. 

Custos  políticos  e  administrativos  decorrentes  de  uma  necessária  reestruturação  da  rede,

inclusive promovendo a municipalização, de uma negociação com o SINTE e de uma mudança

cultural na burocracia também surgem como barreiras para o efetivo funcionamento do SEARN e a

consequente  institucionalização  da  colaboração  intergovernamental  na  educação  do  estado.  Na

linguagem de Feiock (2013) tratam-se de custos de transação que recaem principalmente sobre o

governo estadual e que implicam num considerável esforço para operacionalização de programas de

colaboração com a gestão local. O próprio gestor da UNDIME admitiu a existência de um preço

para a adoção de políticas cooperativas, resta saber se o cálculo político que será feito pela liderança

política  estadual  e  pelas  gestões  municipais  redundaram  em  resultados  positivos.  O  risco  de

colaboração, neste sentido, tende a estar a relacionado a falta de crença ou mesmo na morosidade de

um retorno político-eleitoral proveniente destas mudanças.

Em síntese, a trajetória da política educacional do estado demonstra que o tema da colaboração

estado-local nunca esteve na agenda governamental. A questão da interdependência entre estado e

município  constante  do  desenho  institucional  da  política  educacional  não  ressoa  como  um

“problema”  no  âmbito  da  comunidade  da  política  educacional  do  RN.  Prova  maior  é  o

aprofundamento da sobreposição que foi institucionalizado pela reforma da constituição do estado

de 2014, que coloca a educação fundamental como prioridade tanto de estado quanto de municípios,

deixando de fora qualquer menção à cooperação técnica e financeira estadual. Assim, as principais

barreiras  ao  comportamento  cooperativo  do  governo  do  RN  na  educação  estão  na  falta  de

experiência prévia no apoio aos municípios, na desconsideração do tema como um problema para a

policy community subnacional e na inexistência de uma liderança política colaborativa. 

Uma análise mais superficial apontaria que o desenho institucional da política educacional no

Brasil dificultaria a adoção de políticas de colaboração estado-local.  No entanto,  um exame mais

pormenorizado  do  caso  do  RN  demonstra  que  o  principal  preditivo  para  o  baixo  nível  de

institucionalização da cooperação vertical  no contexto subnacional da educação é explicado por

elementos do contexto estadual. Isto sugere limites na capacidade do desenho de políticas nacionais

em produzir comportamentos homogêneos nos governos estaduais.
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8.4 Colaboração estado-local na saúde do Rio Grande do Norte

8.4.1 Sobreposição e interdependência na saúde pública do RN

Da mesma forma que na educação, o RN também apresentou um baixo nível de colaboração

estado-local na saúde. Em 2017, período de referência do ICE pro setor, o estado não dispunha de

políticas  permanentes  de  formação  dos  profissionais  do  SUS  municipal  e  nem  muito  menos

programas de cooperação técnica  para melhoraria  dos  serviços  de saúde local.  Ademais,  muito

embora o regimento interno do Conselho Estadual de Saúde garanta assento para representantes dos

municípios, a estrutura de governança do RN não dispõe de uma unidade administrativa específica

para o trato da saúde primária e nem se utiliza de consórcios como instrumento de atuação conjunta

com os governos locais. Em termos de cooperação financeira,  o estado transferiu recursos para

apenas  7  municípios  de  sua  jurisdição,  indicando  um  tratamento  profundamente  desigual  no

relacionamento com as prefeituras. Diante deste cenário institucional, o RN registrou não só o pior

ICE para o setor de saúde,  mas também uma medida mais de 50% menor (0,14) do que a  do

penúltimo colocado ES (0,24). 

Como já colocado, a cooperação estado-local está prevista explicitamente no desenho do SUS.

Esta  colaboração  envolve  não  só  o  apoio  estadual  na  implementação  da  atenção  básica  pelos

municípios,  como  também  estratégias  para  oferta  conjunta  dos  serviços  de  média  e  alta

complexidade.  A regionalização  dos  serviços  surge,  assim,  como uma forma de  racionalizar  o

atendimento  integral  à  saúde  a  partir  do  estabelecimento  de  ações  cooperativas  entre  estado  e

municípios. Neste arranjo institucional, a interdependência entre estados e municípios é explícita e

orienta toda a repartição de competências na saúde. Por exemplo, a qualidade do serviço de saúde

básica, prestado pelo município, produz impacto nas necessidades de média e alta complexidade –

que podem ser ofertados pelos três níveis de governo. Dito de outro modo, se a atenção primária

falha, a demanda por serviços de maior complexidade aumenta. 

Em seu desenho institucional, o SUS prevê sobreposição de atribuições na oferta de serviços na

média e alta complexidade. Desde o Pacto pela saúde de 2006, o município passou a ser responsável

pela integralidade da assistência do usuário, não havendo mais níveis de habilitação. Apesar disso, é

comum que eles  não disponham de capacidade  instalada para  ofertar  certos  serviços  de  saúde.

Nestes  casos,  governo  federal  e  estadual,  além  de  cofinanciarem,  também  devem  dispor  de

estabelecimentos para suprirem estes vazios assistenciais. Este cenário institucional implica que os

serviços de saúde secundária e terciária podem ser prestados por equipamentos dos três níveis de

governo. Ademais, a cooperação dos níveis mais altos de governo na melhoria das performances
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municipais na saúde básica também é posta  como essencial,  pois tem o potencial  de reduzir  a

pressão sobre serviços que demandam maiores complexidades. 

A existência deste desenho, no entanto,  não é suficiente para moldar as decisões estaduais

sobre a cooperação estado-local na saúde. Prova disso é atuação altamente heterogênea do estado

em cada município em termos de oferta de serviços ao longo do território nacional – evidencia

extraída  do  ICE.  Para  visualizarmos  como  se  configuram  as  questões  de  sobreposição  e

interdependência  desta  política  no  RN,  procederemos  a  uma  caracterização  da  distribuição  de

serviços de saúde no estado. 

A participação  do  governo  estadual  e  dos  municípios  no  gastos  com  saúde  básica  e  com

assistência ambulatorial e hospitalar traz um retrato do comportamento financeiro destes entes na

implementação da política de saúde no RN.

Tabela 9 – Distribuição dos gastos no SUS do governo estadual e municípios do RN na saúde básica
e na assistência ambulatorial e hospitalar, em 2016

Esfera de
governo

Saúde Básica
Assistência Ambulatorial e

Hospitalar
Valor total em reais

(x1000)Valor em
reais

(x1000)
%

Valor em
reais

(x1000)
%

Estado 3.207 0,4% 398.450 40,2% 401.657

Municípios 822.848 99,6% 590.706 59,8% 1.413.554

Total 826.055 100% 989156 100% 1.815.211

Fonte: FIMBRA/Secretaria do Tesouro Nacional. Elaborado pelo autor. 

O padrão de distribuição de gastos do governo estadual e dos municípios corrobora com a

ideia de sobreposição, ratificando a reduzida participação do estado nos programas voltados à saúde

básica.  Os dados demonstram ainda que os municípios suportam os maiores  gastos também na

assistência ambulatorial e hospitalar. Os municípios respondem por quase a totalidade das despesas

de saúde básica e por 59,8% da assistência ambulatorial e hospitalar  (média e alta complexidade).

Se somarmos estas duas subfunções, as gestões locais respondem por cerca de 78% dos gastos.

Portanto, a participação estadual é bastante incipiente frente às despesas municipais nos dois tipos

de serviços.

A disposição financeira, no entanto, não é suficiente para identificarmos como se dá a oferta

de  serviços  de  saúde  no  território  estadual.  Seguindo  a  premissa  institucional  de  organização

regional da saúde, importa um olhar, mesmo que superficial, sobre a configuração dos serviços de
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saúde nas cidades que sediam as 8 regiões de saúde do RN. Nosso foco é entender a atuação do

governo estadual dentro do território municipal. 

Tabela 10 – Distribuição percentual da produção ambulatorial nas sedes de Regiões de Saúde do
RN em 2017, por esfera jurídica do estabelecimento

Cidade Federal Estadual Municipal Privado Filantrópicas
Pessoa
Física

Total de
procedimentos

Açu 0,00% 36,80% 39,77% 23,43% 0,00% 0,00% 1.372.625

Caicó 0,00% 57,33% 30,65% 8,54% 3,35% 0,13% 1.728.540

João Câmara 0,00% 18,72% 69,13% 12,15% 0,00% 0,00% 425.159

Mossoró 0,11% 33,45% 55,36% 5,85% 5,23% 0,00% 6.091.585

Natal 5,15% 56,40% 23,07% 12,28% 3,10% 0,00% 21.754.131

Pau dos Ferros 0,00% 74,33% 13,87% 11,08% 0,73% 0,001% 1.377.057

Santa Cruz 25,75% 0,00% 69,13% 5,12% 0,00% 0,00% 901.727

São José de
Mipibu

0,00%
18,91% 81,09% 0,00%

0,00% 0,00%
548.463

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), 2017.

A Tabela 10 apresenta como estão distribuídos os serviços ambulatoriais entre os distintos

tipos  de  prestadores  nas  8  cidades  que  são  sede  de  regiões  de  saúde do RN.  Destaca-se  uma

heterogênea produção ambulatorial ofertada pela rede estadual, que chega a quase 75% em Pau dos

Ferros e nenhuma participação em Santa Cruz. Os dados registram ainda uma extrema concentração

de  procedimentos  em Natal,  que  supera  em quase  duas  vezes  o  somatório  de  todas  as  outras

cidades-pólo. A produção ambulatorial disponibilizada pela rede estadual dentro do município de

Natal (12.269.329) é praticamente a mesma quantidade do total de procedimentos de todas as outras

cidades que sediam regiões (12.445.156). Além do governo estadual concentrar sua capacidade de

produção ambulatorial na capital do estado, ele também participa de maneira heterogênea dentro do

seu território de jurisdição. 

As  informações  sobre  serviços  e  gastos  do  SUS do RN na  média  e  alta  complexidade

elucidam também a importância da rede privada nos serviços de saúde do estado. Dados do Sistema

de Informações Ambulatoriais do Ministério da Saúde (SIA/MS) apontam que em 2017 a iniciativa

privada concentrou 22% e 60% dos recursos usados na média e alta complexidade, respectivamente.

Na  alta  complexidade,  se  somarmos  os  valores  recebidos  por  empresas  com  os  pagos  às

filantrópicas verifica-se que a participação do setor não estatal nestes procedimentos responde por

90% do total. 

Além dos serviços ambulatoriais se concentrarem nas entidades não estatais, é perceptível

também uma centralização da oferta de alta complexidade em Natal e Mossoró. Dados do SIA/MS
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também de 2017 indicam que os serviços deste nível de atenção disponibilizados naquelas duas

cidades consumiram 64,2% e 18,6%, respectivamente, em relação ao total de gastos. Portanto, os

serviços ambulatoriais da alta complexidade estão concentrados em Natal e Mossoró e também no

setor não estatal (filantrópicas e iniciativa privada).

Importa realçar que por mais que os serviços disponíveis nas sedes das regiões de saúde

possam estar sendo utilizados por residentes de outros municípios e que estas gestões locais também

estejam cofinanciando os procedimentos ambulatoriais, a existência de estabelecimentos estaduais

dentro destas localidades tem o poder não só de mitigar grandes deslocamentos do usuário, mas

também de ofertar serviços que não são disponibilizados por outros prestadores, sejam estatais ou

não estatais. Dito de outro modo, a participação estadual na oferta de serviços é relevante e, no caso

do RN, se dá de maneira bastante diversa em cada região de saúde. 

Mas o que explicaria esta atuação heterogênea do governo do RN na prestação de serviços

de saúde ao longo do seu território? Ou seja,  porque a cooperação estadual ocorre de distintas

maneiras na oferta de serviços de média e alta complexidade prestados no território municipal? O

gráfico 15 traz a comparação entre participação estadual na produção ambulatorial e o número de

procedimentos per capita das 8 sedes regionais da saúde do RN. 
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Fonte: Ministério da Saúde – Sistema De Informações Ambulatoriais, 2017. Elaborado pelo autor.
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O número de procedimentos per capita varia de 12 a 45 nas cidades consideradas. Com

exceção de Santa Cruz, as curvas dos dois indicadores seguem padrões muito próximos. Isto indica

que quando há uma menor quantidade de procedimentos a participação estadual também é baixa,

sugerindo que a contribuição do estado nestes serviços de saúde não é determinada pela oferta de

procedimentos no território municipal. Ou seja, não é a capacidade instalada de oferta de serviços

de saúde dentro do território o que define o comportamento estadual. 

Outra possível explicação para a decisão do estado poderia ser a capacidade econômica do

município ou mesmo o partido político do prefeito. A tabela 11 traz o Pib per capita municipal e as

agremiações partidárias dos gestores locais.

Tabela 11 – Participação estadual na produção ambulatorial e possíveis fatores preditivos, 2017

Cidade
Participação estadual na
produção ambulatorial

PIB per capita
Partido

do
prefeito

Coalizão do
governador

Açu 36,80% R$ 15.364,85 PR Não

Caicó 57,33% R$ 16.784,75 PSDB Sim

João Câmara 18,72% R$ 29.819,51 DEM Não

Mossoró 33,45% R$ 20.858,33 PP Não

Natal 56,40% R$ 26.497,08 PDT Não

Pau dos Ferros 74,33% R$ 16.194,90 DEM Sim

Santa Cruz 0,00% R$ 14.173,02 PMDB Não

São José de Mipibu 18,91% R$ 17.329,36 PCdoB Sim

Fonte: MS/SIA,2017; PIB Municipal/IBGE; MUNIC/IBGE. Elaborado pelos autores.

Se tomarmos o PIB per capita como proxy do nível de riqueza municipal, podemos verificar

se  há  alguma  relação  entre  comportamento  estadual  e  nível  econômico  local.  Santa  Cruz  é  o

município  com  menor  nível  de  riqueza  e  com  nenhuma  participação  estadual  na  produção

ambulatorial de 2017. Importa destacar que essa decisão pode decorrer da existência na localidade

do Hospital Ana Bezerra, estabelecimento da rede federal. Açu, Caicó e Pau dos Ferros possuem

desenvolvimento  econômico  similar,  mas  com  cooperação  estadual  na  produção  ambulatorial

bastante dissonantes: 36,8%, 57,33%, e 74,33%, respectivamente. Podemos afirmar, assim, que a

participação do estado nos procedimentos ambulatoriais destas 8 cidades não é determinado pelo

poder econômico delas. 
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No caso da variável política, compunham apoio ao governador apenas os prefeitos de Pau

dos Ferros,  Caicó e  de São José  de Mipibu.  No primeiro caso,  a  liderança de Pau dos  Ferros

contrariou a própria decisão do seu partido, que apoiou nas eleições de 2014 a chapa adversária,

para conceder capital político para o então candidato Robinson Faria. Na cidade de Pau dos Ferros,

há,  de fato,  maior  participação do estado na prestação de serviços ambulatoriais.  O gráfico 15

também demonstra que este município foi o que apresentou o maior número de procedimentos

ambulatoriais por habitante (45). O segundo município com maior percentual de oferta ambulatorial

estadual foi Caicó com 57,33%, reduto eleitoral do governador. Já São José de Mipibu tinha como

prefeito um gestor do mesmo partido do vice-governador, que, cabe ressaltar, anunciou rompimento

com o governador no início de 2018. Ou seja, o elemento político-partidário aparenta ser relevante

componente  preditivo  para  a  decisão  estadual  em ofertar  mais  serviços  ambulatoriais  em uma

determinada sede regional.

Outra  questão  relevante  é  que  mesmo Natal  sendo  uma das  cidades  mais  ricas  e,  sem

dúvidas, a que dispõe de maior capacidade instalada de serviços de saúde tanto estatal quanto não

estatal, o estado ainda participa com mais de 56% dos procedimentos ambulatoriais da cidade. Isto

ocorre a despeito da situação de oposição política do governante da capital e sugere que há outros

elementos, além da posição político-partidária, que afetam a escolha estadual na distribuição de

serviços ambulatoriais dentro do seu território. 

Em suma, a conformação da atuação do estado na prestação de serviços de saúde nas sedes

regionais não deriva da capacidade de oferta estatal e não estatal existente naquela localidade, nem

da situação econômica  do  município.  Trata-se,  portanto,  de  uma escolha  política,  que  aparenta

considerar também aspectos político-partidários. 

Por  fim,  poder-se-ia  argumentar  que  a  concentração  de  serviços  de  saúde  em  Natal  e

Mossoró e do quase monopólio da alta complexidade do setor não estatal estariam relacionados ao

próprio  histórico  de  desenvolvimento  do  sistema  público  e  privado  de  saúde  do  estado.  Esta

explicação,  no  entanto,  supõe um determinismo histórico  que  afastaria  qualquer  capacidade  do

governo  em  promover  mudanças.  Na  linguagem  da  teoria  institucional,  transformações

institucionais ocorrem a partir da condenação dos efeitos provocados pelas instituições vigentes

(PIERSON, 2000; ARRETCHE, 2007). Sendo assim, por mais que o postulado de dependência de

trajetória seja fator relevante para compreensão do processo decisório governamental, outros fatores

contextuais  relacionados  a  dinâmica  política  do  estado  podem  estar  afetando  esta  cooperação

estado-local na saúde do RN. A identificação destes elementos é a tônica das seções que seguem. 
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8.4.2  A trajetória  da  política  de  saúde  no  RN:  a  distância  entre  o  arcabouço  normativo
nacional e a sua implementação

8.4.2.1 A implantação do SUS no RN (1987-1995): quando ideias não encontram seu lugar

A dificuldade do governo estadual em assumir a prerrogativa coordenativa dos serviços de saúde

e concretizar a municipalização tem sido a principal marca da trajetória da política de saúde do RN.

Esta dificuldade não está  relacionada a  uma possível  falta  de clareza ou fluidez em relação às

atribuições estaduais no âmbito do SUS. Deriva, na verdade, de elementos do contexto político e

social do estado. 

Em estudo sobre a implementação do SUS no RN, Cipriano Vasconcelos (1997) argumenta que

os princípios da reforma sanitária  não foram recepcionados pelos principais atores  políticos  do

estado e que, ao mesmo tempo, a agenda de mobilização dos atores sociais do “campo” transitou

entre a luta por melhores condições de trabalho no setor público e pela ampliação dos valores dos

honorários  médicos.  Estes  embates  com o  governo  eram travados  pelo  Sindicato  dos  Médicos

(representantes dos servidores públicos da saúde) e pela Associação Médica do RN (pelo lado dos

profissionais liberais). Ou seja, atores políticos e sociais do estado não tinham em suas pautas a

consolidação  do  ideal  sanitarista.  Segundo  o  autor,  “Aqui  [no  RN],  diferentemente  de  outros

estados,  dada  a  fragilidade  dos  atores,  não  tivemos  um  Movimento  Sanitário  Estadual  com

capacidade de formular e influir nos rumos da política de saúde.” (VASCONCELOS, 1997, p. 163)

Importa  rememorar  que  o  contexto  de  transição  democrática  no  RN  foi  marcado  pela

perpetuação da elite política que atuou durante todo o período ditatorial.  O governador Geraldo

Melo  (1987-1991)  indicou  para  titular  da  Secretaria  de  Saúde  (SESAP-RN)  seu  irmão  Pedro

Ferreira de Melo Filho. Na sua gestão foi implantado o Sistema Unificado e Descentralizado de

Saúde (SUDS), cuja perspectiva era o repasse de serviços e recursos que eram administrados pelo

Instituto Nacional  de Assistência  Médica da Previdência Social  (INAMPS),  que posteriormente

seriam transferidos aos municípios com a criação dos sistemas locais de saúde. Neste momento, a

secretaria estadual assumiria competências coordenativas e executivas no tocante aos serviços de

saúde no estado. 

A adesão estadual ao SUS ocorre já com a previsão na constituição estadual, que acaba por

replicar os termos do ordenamento constitucional federal. As mudanças, no entanto, se limitaram a

tal disposição normativa, com o governo estadual “sustando” o processo de municipalização e de

institucionalização  dos  preceitos  da  Lei  Orgânica  da  Saúde.  Neste  último  caso,  destaque  para

instituição tardia do Conselho Estadual de Saúde, cuja lei  de criação apenas foi sancionada em

1993, e para o processo de constituição da CIB, que, segundo Vasconcelos (1997), apenas avançou
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devido  a  pressão  do COSEMS.  À época  o  governador  José  Agripino  Maia  (1991-1994)  havia

indicado para secretário de saúde do estado Luiz Gonzaga Bulhões, ligado à corporação médica dos

anestesistas. Além do perfil do indicado à pasta da saúde, a lógica conservadora e pouco afeita ao

reformismo do governo estadual também são comprovados pela recepção constitucional do Código

Estadual de Saúde de 1982 e a consequente inexistência de uma regulamentação para o sistema

estadual de saúde – tal como o ocorreu em outros estados (VASCONCELOS, 1997).

Em seu estudo, Vasconcelos (1997) argumenta que o arranjo institucional do SUS não foi capaz

de alterar a dinâmica clientelista e patrimonialista presentes no sistema político estadual. O autor

cita como exemplo o fato de que em 1992 cerca de 70% do orçamento de investimento do estado

foram gastos com a compra de ambulâncias para as prefeituras. Ou seja, a manutenção de serviços

hospitalares por parte do governo estadual e a ausência de interesse estadual em fortalecer a saúde

básica dos municípios demonstram que este tipo de barganha interessava à elite política do RN. 

Ademais, os princípios reformistas do SUS não encontraram solo fértil no contexto do RN, vez

que a presença de conflitos entre importantes atores sociais e políticos impediram a consolidação de

uma aliança sanitarista. Para ele, 

As semelhanças de conduta e de prática na execução da política de saúde, nos dois
governos analisados [1987-1991;1991-1994], se traduzem na utilização eleitoreira
dos serviços, no clientelismo na gestão institucional, na relação de confronto com o
movimento sindical, na tônica obreirista da política de saúde, na manutenção do
modelo curativo e no descaso com a participação social na gestão da política. Daí
concluirmos  que  a  Reforma,  no  Rio  Grande  do  Norte,  apesar  das  inúmeras
mudanças empreendidas nos âmbitos legal e institucional, voltadas para reorientar
a intervenção do Estado no setor saúde, não alterou significativamente os padrões
de atuação das instituições públicas frente às necessidades de saúde da população.
(VASCONCELOS, 1997, p.162)

A predisposição de interesses clientelistas por parte dos dois primeiros governos estaduais do

período  democrático  e  a  ausência  de  uma  “coalizão”  sanitarista  acabaram por  pressionar  pela

continuidade  da  execução  de  serviços  pela  Secretaria  de  Saúde  do  RN  levando  não  só  ao

retardamento do processo de municipalização, mas também minimizando a função cooperativa e

coordenativa deste ente federado. E este papel de cooperação estado-local já era claro àquela época.

Segundo  o  autor,  a  SESAP está  “[…]  vivendo  nos  últimos  anos  uma  crise  burocrática  sem

precedentes,  pois nem cumpre mais o papel de prestador de serviços nem consegue assumir as

funções de coordenação da política estadual de saúde que lhe competiria.”(VASCONCELOS, 1997,

p. 156). 

No caso da saúde do RN, o governo estadual, que tinha assumido o papel de conduzir o processo

de municipalização da saúde – recebendo inicialmente a gestão de recursos e serviços por parte do
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INAMPS – optou por retardá-lo, mantendo sob sua responsabilidade a execução da política em todo

o seu território. Dois aspectos parecem ter sido primordiais para tal decisão: a ausência de um ideal

reformista por parte dos governadores e dos secretários e inexistência de um movimento sanitarista

estadual.  A decisão  por  manter  a  dupla  função,  executiva  e  coordenativa,  da  maior  parte  dos

serviços de saúde no estado, acompanha toda a trajetória da política de saúde no RN, deixando

marcas até os dias atuais. 

8.4.2.2 Uma municipalização descoordenada  (1995-2002): a prevalência das atribuições executivas
pela SESAP-RN

No tocante a municipalização, ela só começa a ocorrer em 1994, quando ascende à liderança da

pasta  estadual  a  ex-secretária  de  saúde de  Natal,  Nilma Rodrigues.  Apesar  disso,  ela  ocorre  à

reboque das predisposições estaduais, sendo fortemente induzida pelo Ministério da Saúde a partir

da implantação das NOBs 1993 e 1996. Enquanto a primeira estabelece níveis de habilitação para

os municípios, a segunda cria mecanismos de financiamento atrelados a oferta de serviços de saúde

–  PAB fixo e variável. Dentro dos incentivos que compunham o PAB variável estavam incritos

valores específicos para implantação do Programa de Saúde da Família (PSF). 

De acordo com Araújo (2000), ao final de 1995 80% dos municípios do RN haviam se habilitado

ao  SUS.  Apesar  disso,  a  implantação  do  PSF  continuou  a  passos  lentos.  Em  1997  apenas  4

municípios dispunham de equipes do programa. A implantação da NOB 1996, que se dá em 1998,

dá um novo impulso a difusão do PSF entre os municípios do estado.

No  governo  Garibaldi  Alves  (1995-2002)  a  secretaria  de  saúde  do  estado  passa  por  duas

reformas administrativas. A primeira ocorre sob o comando de Ivis Andrade (1995-1996), professor

da UFRN e um dos responsáveis pela criação da Maternidade-Escola Januário Cicco. Ivis também

havia sido secretário de saúde de Natal-RN e um dos fundadores do COSEMS-RN em 1989. A Lei

Complementar nº129/1995 promove uma ampla mudança na estrutura administrativa do estado,

delimitando as atribuições e  a  disposição de cargos e  funções de todas  as suas secretarias.  Da

mesma forma que no Ceará, as mudanças na saúde contaram com a consultoria da OPAS, liderada

por Eugênio Vilaça Mendes. Segundo Araújo (2000), muito embora a consultoria tenha alertado

para importância de que o novo modelo organizacional da secretaria considerasse o Programa de

Saúde da Família, isto não aconteceu. Mesmo a experiência municipalista do secretário e influência

da consultoria externa não foram capazes de inserir a descentralização e colaboração estado-local na

agenda do governo estadual.

No caso da SESAP, o normativo não faz menção a responsabilidades quanto a coordenação e

cooperação estadual das políticas de saúde municipal, enfatizando a necessidade de cumprimento
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do  Código  Estadual  de  Saúde  (1982)  e  o  papel  de  “realizar  a  prestação  de  serviços  médicos,

paramédicos e farmacêuticos em colaboração com o governo federal” (art. 25, V, Lei Complementar

129/1995).  O estado ficaria,  ainda,  incumbido de buscar  outras fontes de recursos para gerir  e

expandir serviços médicos, hospitalares e assistenciais. Estas atribuições institucionais perduram até

os dias atuais. 

Do ponto de vista organizacional, a SESAP-RN passa a contar com as seguintes coodernadorias:

Promoção  à  Saúde;  Vigilância  Sanitária;  Controle  e  Avaliação  do  Sistema Estadual  de  Saúde;

Coordenadoria  de  Hospitais  e  Unidades  de  Referência;  Recursos  Humanos;  e  Administração  e

Finanças.  Além  disso,  as  7  Diretorias  Regionais  de  Saúde,  criadas  ainda  nos  anos  1980,  são

transformadas em Escritórios Técnicos de Apoio aos Municípios. Estes deixam de prestar serviços,

passando a coordenar as ações estaduais realizadas nas cidades. Em 2001, o Decreto 15.419 altera a

nomenclatura destes Escritórios, que passam ser chamados de Unidades Regionais de Saúde Pública

(URSAP). Segundo Feitosa (2013, p. 47-48), 

É  importante  destacar  que  essa  divisão  regional  não  alterou  o  desenho  antes
estabelecido pelos ETAMS e DIRES. Houve apenas uma mudança no modelo de
atuação de cada unidade regional sem, no entanto, haver qualquer outro estudo que
delimitasse  uma nova área de atuação para  as  regionais.  Portanto,  a  Secretaria
Estadual ainda mantém uma estrutura de divisão regional do estado com base nas
regiões implementadas pela SUDENE em 1975.

A reforma administrativa ocorrida em 1999 (Lei Complementar 163) não altera as atribuições

estaduais na saúde,  se dedicando a fazer mudanças incrementais  na estrutura organizacional  da

SESAP. A maior alteração é a criação da figura do Subsecretário de saúde e o estabelecimento de

cargos  e  gratificações  para  as  estruturas  das  unidades  hospitalares  e  ambulatoriais  do  estado.

Continua,  portanto,  ausente  qualquer  menção a perspectiva de  municipalização dos  serviços  de

saúde  ou mesmo de  cooperação  estado-local  enquanto  diretrizes  para  as  políticas  estaduais.  A

execução direta de serviços de saúde continua a pautar as ações da SESAP-RN, demonstrando a

prevalência das dificuldades estaduais na implementação dos princípios do SUS. 

Investigando a estruturação estadual para implementação do Programa de Saúde da Família no

RN,  Araújo  (2000)  concluiu  que  as  mudanças  organizacionais  da  SESAP realizadas  durante  o

governo de Garibaldi Alves não foram orientadas de modo a facilitar a implementação do programa

federal.  Segundo  ela,  o  governo  estadual  foi  omisso  no  que  diz  respeito  ao  apoio  técnico  e

financeiro para que os municípios aderissem ao programa. Em suas palavras,
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Como resultado dessa omissão, frente as suas responsabilidades de  gestão dentro
do SUS, e ao levarmos em consideração que com o desenvolvimento desse sistema,
se torna cada vez menor o papel executivo da esfera estadual, é possível concluir,
que  pode  haver  um  comprometimento  da  sobrevivência  institucional  da
SESAP/RN, enquanto instância coordenadora da política estadual do SUS. Essa
consideração  se  baseia  no  atual  percurso  produzido  pala
SESAP/RN,  diante  das  suas  responsabilidades  administrativas.  É  possível
perceber  uma  forte  presença  da  organização  nas  áreas  executivas
assistenciais e de controle e avaliação contábil  do sistema estadual.  No entanto
as  tarefas  de  coordenação,  avaliação  de  serviços,  gerência  de  meios  e
regulamentação,  são  responsabilidades,  ainda,  não  devidamente  assumidas
pela SESAP/RN (ARAÚJO, 2000, p.107).

Em seu estudo, a autora demonstra que o estado continuou preocupado com a prestação direta de

serviços de saúde e que o pequeno incremento que ocorreu em termos de adesão municipal ao PSF

reside no esforço de atores externos à SESAP, como o COSEMS, e à indução financeira promovida

pelo  governo  federal  em 1998.  Informações  do  Sistema de  Informação  de  Atenção  Básica  do

Ministério da Saúde (SIAB/MS) indicam que em dezembro de 2000 apenas 70 municípios tinham

aderido ao PSF, ao passo que ao final de 2001 esse número chegou a 127. Em 2004, o PSF já estava

em praticamente todo estado (160 cidades). 

Em síntese, as modificações administrativas promovidas no governo de Garibaldi não foram

capazes  de  modificar  o  padrão  de  atuação  da  SESAP-RN  de  modo  a  torná-la  mais  afeita  à

implementação do desenho institucional do SUS. Um olhar mais acurado demonstra, na verdade,

que este não foi seu objetivo. A falta de comprometimento quanto a cooperação às gestões locais na

implantação  do  PSF  e  a  ênfase  insculpida  nas  atribuições  legais  da  secretaria  evidenciam  o

desinteresse estadual em descentralizar a oferta de serviços de saúde, imprimindo consequências na

sua capacidade de coordenação federativa. 

Importa destacar que as NOAS 2001 e 2002 explicitam o papel de coordenação estadual no

apoio  a  municipalização  e  à  organização  regional  dos  serviços  de  saúde.  Mesmo assim,  estes

normativos federais não provocaram alterações no padrão de atuação do governo RN, que insistiu

em manter a prestação de serviços de saúde sob sua responsabilidade. Encerrado o processo de

municipalização da atenção básica,  fortemente induzida pelo governo federal e pela atuação do

COSEMS-RN,  a  prerrogativa  coordenativa  foi  se  tornando  cada  vez  mais  necessária.

Principalmente, para organização regional dos serviços de saúde. 

8.4.2.3 Um sopro de mudanças (2003-2011): a concepção dos instrumentos de regionalização e a
aproximação com especialistas
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Como já colocado, a  trajetória  política de Wilma de Faria até  tornar-se governadora do RN

(2003-2010) tem com principal  marca o rompimento com as  oligarquias  tradicionais  do estado

(Alves  e  Maia).  Apesar  disso,  a  liderança  da  SESAP é  novamente  conferida  ao  professor  Ivis

Bezerra (2003-2005). Ainda naquele ano, a secretaria propõe um modelo de regionalização da saúde

para  o  RN,  reconhecendo  que  o  “Estado”  não  havia  conseguido  avançar  no  processo  de

municipalização e na elaboração da Programação Pactuada Integrada (RIO GRANDE DO NORTE,

2004). 

No Plano Diretor de Regionalização de 2004 (PDR/2004), há explícita menção ao fato de que

apenas Natal estava habilitado enquanto gestor pleno do sistema de saúde nos moldes propostos

pela NOAS 2002. Outros 10 municípios também estavam inscritos na gestão plena disposta pela

NOB 1996. Todos os demais estavam habilitados na Gestão Plena da Atenção Básica – portanto

cumpriam  requisitos  apenas  para  oferta  de  serviços  neste  tipo  de  atenção.  Consta  do  próprio

PDR/2004 o objetivo de habilitação do governo do RN enquanto Gestor Pleno do Sistema Estadual

de Saúde, o que significaria um maior aporte de recursos federais. A ênfase do instrumento de

planejamento  é  o de facilitar  a  elaboração da Programação Pactuada e  Integrada  (PPI),  não  se

atendo a propor uma mudança quanto a situação da municipalização no estado, que passa pela

redução dos serviços que o governo estadual prestava diretamente por meio de seus equipamentos. 

Em entrevista  para  Feitosa  (2013),  a  Coordenadora  de  Planejamento  de  Serviços  de  Saúde

confirma o entendimento de que o foco da regionalização era a elaboração da PPI.

O que ficou da NOAS foi a parte da PPI. A parte da regionalização mesmo não
aconteceu.[…] Houve participação dos municípios muito mais em função da PPI
do que encarar o que seria uma região. A fragilidade na negociação ainda era muito
grande, pois o secretário [municipal] de saúde muitas vezes mandava um digitador
para as reuniões da CIB porque ele não entendia a essência da pactuação, mas
[somente] o sistema onde ele iria mandar e receber o dinheiro. (apud FEITOSA,
2013, p. 53-54)

A fala indica não só que os municípios estavam muito mais preocupados com a definição da

distribuição  de recursos  e  serviços,  que  em sua maioria  eram prestados  pelos  estabelecimentos

estaduais, mas também a falta de entendimento dos gestores sobre a participação e o lugar do seu

município na organização do sistema de saúde do RN. Demonstra, portanto, que não havia uma

plena concepção das diretrizes de municipalização e da cooperação intergovernamental como meios

para efetivação da atenção integral à saúde da população. 

De fato, as gestões municipais careciam de uma concepção mais clara e abrangente sobre os

princípios e a forma de funcionamento do SUS. Neste quesito, não identificamos a oferta de cursos
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de  formação  em sistemas  de  saúde local.  O Núcleo  de  Estudos  em Saúde  Coletiva  da  UFRN

(NESC/UFRN), criado em 1989, chegou a dispor de especializações em saúde pública até o ano de

2001, porém nada específico para a gestão de serviços locais. De 2003 a 2006, chegou a ofertar pós-

graduação em sistemas e serviços de saúde e em saúde da família, porém nada especificamente

voltado para os gestores municipais – muito embora tenha realizado algumas capacitações para esse

público específico (PINHEIRO, 2009). 

Apesar disso, o NESC/UFRN parece ter se aproximado mais das gestões estaduais e municipais

neste período. Em parceria com o COSEMS/RN, o Núcleo realizou em 2005, por meio do seu

Observatório  de  Recursos  Humanos,  uma  pesquisa  exploratória  para  conhecer  o  perfil  dos

secretários municipais de saúde. Nela, foi identificado que cerca 75% dos gestores não tinham curso

superior e 40% deles não tinham formação na área de saúde. Além disso, 71% dos secretários não

haviam realizado  qualquer  curso  de  capacitação  em gestão  de  serviços  de  saúde.  Além disso,

metade dos secretários estava exercendo o cargo pela primeira vez e mais de metade deles exercia

outra atividade paralela (CASTRO et al, 2005). 

Importa salientar que o governo do estado não se preocupou em induzir e promover a formação

dos gestores municipais. O que se apresenta como mais uma evidência da desresponsabilização do

papel coordenativo e cooperativo estadual e também da inexistência da noção de interdependência

para com os municípios.  A ausência de formação sanitarista dos gestores municipais acaba por

afetar a própria força mobilizadora dos municípios e a capacidade do COSEMS em influenciar as

decisões estaduais.

Em 2005, o Centro de Formação de Pessoal para os Serviços de Saúde do RN (CEFOPE), escola

profissionalizante  da  SESAP-RN,  passa  a  promover  cursos  de  qualificação  para  os  agentes

comunitários de saúde do estado. Embora utilizando a estrutura do governo estadual, trata-se de um

programa financiado pelo Ministério da Saúde, através da sua Secretaria de Gestão do Trabalho e da

Educação  em  Saúde.  Segundo  estudo  de  Costa  e  Castro  (2018),  a  qualificação  dos  agentes

comunitários foi realizada em 2005, 2006, 2010, 2013 e 2015, tanto em Natal quanto em municípios

do  interior  do  estado.  Deve-se  salientar,  ademais,  que  parte  dos  instrutores  contratados  pelo

CEFOPE para  oferta  dos  cursos  são  provenientes  do  próprio  NESC/UFRN,  corroborando  essa

aproximação do estado com especialistas.

Em artigo que reflete sobre a fundação e atuação do NESC, Themis Pinheiro, uma das suas

fundadoras, destaca esse momento de aproximação,

No contexto do Pacto Pela Saúde do Governo de Luis Inácio Lula da Silva, o Nesc
vem  contribuindo,  em parceria  com a Sesap  e  o Cosems,  na reestruturação  do
sistema estadual de saúde, com a perspectiva de refundar a regionalização e tornar
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mais resolutiva a assistência à saúde nos municípios, além de outras frentes que
buscam melhorar as condições de saúde da população. Por certo, o Nesc colaborou
efetivamente na implantação do SUS/ RN, assim como para disseminar uma nova
concepção de saúde no estado, estimular a formação docente avançada na área da
saúde na UFRN, prover quadros técnicos e de gestores institucionais para o SUS,
entre outros efeitos. (PINHEIRO, 2009, p. 1054).

Destarte não evidenciarmos a disseminação de uma “nova”41 noção de saúde no estado, é notório

que o NESC/UFRN passou a atuar de maneira mais ativa junto à gestão estadual e aos municípios.

Destaque dado para o novo movimento de regionalização induzido por meio do Pacto pela Saúde de

2006. Por meio de uma parceria formalizada entre UFRN e Organização Pan-Americana de Saúde

(OPAS), o NESC produziu um diagnóstico e uma proposta de regionalização dos serviços de saúde

do estado, que contou também com o apoio da SESAP-RN e do COSEMS-RN. No diagnóstico

desenvolvido,  os especialistas  identificam uma concentração de recursos  e  serviços em Natal  e

Mossoró e também de unidades assistenciais sob responsabilidade do estado. A fala de Petrônio

Spinelli, secretário adjunto de saúde da SESAP-RN, em seminário realizado em novembro de 2006,

demonstra  uma  mudança  de  entendimento  dos  gestores  estaduais  sobre  a  municipalização  e

cooperação estado-local na saúde. 

O estado ainda tem muitas  unidades assistenciais sob sua  responsabilidade.  No
processo de municipalização isso representa um equívoco. É preciso que o
estado esteja voltado para o trabalho de apoio, coordenação, para construir o
SUS efetivamente. O financiamento da Secretaria precisa se voltar também
para a atenção básica. Já foi posto no orçamento para o próximo ano um valor
para  repasse  fundo  a  fundo para  os  municípios,  para  a  atenção  básica,  para  a
vigilância e formação, mas isso deve ser feito de forma qualificada. Precisamos não
apenas ter  um olhar  técnico-financeiro e  político,  para  que sejam corrigidas  as
distorções  aqui  apresentadas,  é  imprescindível  articular  um  componente
qualificador no processo de financiamento. É preciso que nesse processo se some-
se a garantia da eqüidade do financiamento, especialmente das zonas mais carentes,
à qualidade do processo de investimento. É preciso também recompensar aqueles
que de fato estão construindo o sistema. 
A nossa  idéia  não  é  repetir  o  erro  anterior,  de  forçar  a  municipalização  dos
serviços,  a  idéia  é  propor  a  radicalização  da  co-gestão,  para  que  se  discuta
efetivamente o processo de gerenciamento das unidades. A idéia é que se crie uma
experiência nova. Os hospitais regionais precisam ser administrados por co-gestão,
uma vez que são do interesse  de toda a região,  não podem estar  apenas  sob a
responsabilidade  do  estado.  Por  outro  lado,  não  dá  para  centrar  essas
responsabilidades  apenas  em cima  dos  municípios,  como aconteceu  em alguns
municípios  do  estado,  trazendo  graves  dificuldades  de  financiamento  e  uma
posterior  precarização dessas  unidades  (VASCONCELOS e PINHEIRO, 2008b,
p.88-89) (Grifo nosso).

41 Essa nova concepção do sistema de saúde estadual,  a  nosso ver,  se restringiu aos gestores da SESAP, não se
espalhando enquanto diretriz formativa de gestores municipais, por exemplo. 
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Durante o período de 2005 a 2008 a SESAP esteve sob o comando de Ruy Pereira, médico e ex-

prefeito de Serra Negra do Norte, e de Adelmaro Cavalcanti,  médico anestesiologista e um dos

fundadores do Sindicato dos Médicos. Ambos filiados ao Partido dos Trabalhadores, que fazia parte

da coalizão do governo de Wilma de Faria. A aproximação com o NESC/UFRN também é facilitada

pelos laços partidários e ideológicos. O professor Cipriano, um dos coordenadores do Núcleo, além

de filiado ao PT, foi um dos fundadores do sindicato dos médicos do RN. De 2008 a 2010, a gestão

da SESAP fica a cargo de um dos seus servidores de carreira, George Antunes. 

O  novo  desenho  da  regionalização  da  saúde  do  RN,  proposto  pelos  especialistas  do

NESC/UFRN, é aprovado na CIB em 2008. Foram definidas 8 regiões de saúde, com a inclusão da

região metropolitana, e também foram instalados os respectivos Colegiados de Gestão Regional,

cuja nomenclatura passou, com o decreto 7508/2011, a Comissão Intergestores Regional (CIR).

Apesar disso, o aprofundamento da municipalização dos serviços e a temática da regionalização não

se  constituíram enquanto  norteadoras  das  políticas  estaduais  de  saúde do RN. Prova disso é  a

perpetuação da estrutura organizacional da SESAP, que não dispõe, até os dias de hoje, de unidade

administrativa responsável para coordenação e planejamento da atuação das URSAPs (FEITOSA,

2013) e nem muito menos para tratar do apoio e melhoria da atenção primária. O próprio Plano

Estadual de saúde 2010-2011 realça a falta de efetividade da estrutura organizacional da SESAP.

Apesar de avanços significativos ocorridos nas últimas décadas com a implantação
do SUS, a estrutura organizacional da SESAP/RN encontra-se defasada, gerando
um circuito confuso e desarticulado de fluxo e comunicação intersetorial marcado
pela fragmentação e descoordenação das ações executadas na referida secretaria.
(RIO GRANDE DO NORTE, 2008, p. 44).

 

A regionalização compõe boa parte das metas estabelecidas no instrumento de planejamento

estadual, apontando a necessidade de intensificação da cooperação técnica e financeira junto aos

municípios e de constituição de consórcios regionais de saúde. Constam ainda como metas: garantir

cofinanciamento  da  atenção  primária  para  todos  os  municípios;  a  educação  permanente  dos

profissionais do SUS; monitoras as ações municipais; assessoramento aos municípios na adoção de

linhas  de  cuidado  e  de  protocolos  clínicos;  e  implementar  as  coberturas  de  saúde  bucal  e  de

estratégia de saúde da família. Esta nova perspectiva de atuação da SESAP, como já dito, não se

insere plenamente enquanto diretriz de atuação do estado. 

Assim, o que se verifica neste período são avanços, mesmo que restritos, quanto ao cumprimento

da função coordenativa e cooperativa do governo estadual na política de saúde. O estreitamento

com os especialistas do NESC, que compactuavam com o diagnóstico de omissão estadual, e os

incentivos normativos e financeiros instituídos pelo governo federal, por meio da NOAS 2001 e
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2002 e da formação dos agentes comunitários de saúde, contribuíram para essa mudança de postura.

Este novo comportamento é verificado não só no discurso dos gestores da SESAP como também na

disposição  de  recursos  estaduais  para  o  cofinanciamento  da  atenção  básica  e  do  suporte

farmacêutico aos municípios. Por outro lado, a estrutura organizacional da SESAP não se amolda a

esta nova prerrogativa coordenativa e nem muito menos são observados avanços na capacidade de

mobilização e de formação sanitarista por parte dos gestores municipais.

8.4.2.4 Uma regionalização que não sai do papel (2012-2018): a força do path dependence na saúde
do RN

“Quando o gato sai de casa, o rato toma de conta”

Presidente do COSEMS/RN 

A perspectiva de cooperação estado-local surgida em termos conceituais, na nova proposta de

regionalização desenhada pelos especialistas do NESC/UFRN em 2008 e no Plano Estadual  de

Saúde 2010/2011, e práticos, na cooperação financeira e de formação dos profissionais do SUS pelo

CEFOPE, produziram novas expectativas para o funcionamento do sistema estadual de saúde. Estas

novas diretrizes, no entanto, não foram seguidas pelo governos subsequentes, produzindo não só

frustração como agudizando elementos conflituosos entre a gestão estadual e os gestores locais. 

Em estudo sobre a regionalização da saúde no RN, Luciana Feitosa (2013) faz um mapeamento

da oferta de serviços ao longo território estadual, relacionando-o a disposições populacionais das

regiões de saúde. Seus achados indicam que o processo de regionalização dos serviços de saúde no

estado  não  estão  sendo  implementados  tal  qual  apregoa  o  PDR,  atualizado  em 2008.  Há  um

descompasso entre a demanda por serviços nas regionais de saúde e sua oferta por parte do sistema

público. Segundo a autora, “falta, por parte da instância estadual, mecanismos de regulação que a

tornem, de fato, a coordenadora do processo de prestação de serviços do SUS em sua jurisdição

administrativa” (FEITOSA, 2013, p. 126). O seu argumento se a ampara na ideia de que falta ao

governo estadual o conhecimento “das dinâmicas dos lugares”.

Convém destacar que Feitosa (2013) se utiliza de dados de 2011 e 2012 para chegar à conclusão

de  que  a  organização  regional  dos  serviços  de  saúde não  fora  implementada  no  RN.  Naquele

período, o secretário da SESAP era Domício Arruda, indicado pela governadora eleita pelo DEM,

Rosalba Ciarlini (2011-2015). Parte da oligarquia política de Mossoró (segunda maior cidade do

RN), Rosalba, médica de formação, é eleita com apoio das tradicionais famílias do estado (Maia e

Alves), tendo como vice-governador Robinson Faria – que havia sido presidente da Assembleia

Legislativa do estado por 8 anos (2003-2010). Após o governo Rosalba, a liderança estadual passa
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para Robinson Faria (2015-2019), eleito com apoio do Partido dos Trabalhadores em uma disputa

acirrada  contra  Henrique  Alves.  Em 2016,  o  PT sai  da  coalizão  de  apoio  da  gestão  estadual,

provocando, por exemplo, a retirada de seus indicados à pasta da saúde (Ricardo Lagreca) e da

educação (Francisco das Chagas). 

De 2011 a 2018, a SESAP experienciou a passagem de 8 titulares. Além da alta rotatividade,

durante  todo  esse  período  não  se  observa  a  implementação  das  propostas  coordenativas  e

cooperativas  idealizadas  durante  o  governo  Wilma  de  Faria.  A  própria  proposição  de

cofinanciamento da atenção primária não aparece nos Planos Estaduais de Saúde de 2012-2015 e

2015-2019. A falta de disposição de recursos estaduais para os municípios e a ênfase na gestão dos

seus equipamentos de saúde foram, aos poucos, tornando o conflito como a dinâmica mais presente

no relacionamento entre a SESAP e as gestões locais. Agranoff (2012) realça que o descumprimento

de  compromissos  por  parte  de  um  ente  governamental  acaba  produzindo  incerteza  e  gerando

suspeitas por parte das unidades constituintes, tornando-se uma importante barreira à cooperação

intergovernamental. 

A tentativa de implementação dos preceitos do SUS apareceu na fala do ex-secretário estadual

de saúde (SESAP/RN) José Ricardo Lagreca (2015-2016),  evidenciando que se tratava de uma

fragilidade institucional. Logo que chegou à liderança da pasta, o professor da UFRN e ex-Diretor

do Hospital Universitário Onofre Lopes percebeu inúmeros problemas em seu funcionamento. Estes

estavam relacionados não só a questões financeiras, como era o caso das dívidas com fornecedores,

mas  também  de  ordem  político-administrativa.  Envolto  a  uma  estrutura  que,  segundo  ele,

preocupava-se sobretudo com a política partidária e em resolver problemas de rotina administrativa,

o professor pontuou que ainda conseguiu planejar, junto com sua equipe, uma estratégia de atuação

para o governo estadual na política de saúde. O ex-secretário resume a situação que vivenciou,

Então, a gente perdia o nosso tempo para pagar a um e conversar com outro para
dizer que no outro mês invertia. Aquele que pagou não recebia, e eu pagava você
que  não  recebeu e  assim  sucessivamente.  Mas  é  muito  complicado fazer  isso.
Consome todo seu tempo para fazer isso. E ao mesmo tempo a política partidária
muito forte.  “Tem que ser  diretor  tal  em tal  hospital!  Esse diretor tem que ser
fulano porque ele foi importante. Eu tenho uma dívida com ele, dívida política.”
Mas não pode! A gente está fazendo um plano de saúde. Apesar de perder um
tempo importante tentando resolver essa problemática rotineira, comum, que era
salvar e saber como pagar o pessoal, os fornecedores, mas ainda sobrava um tempo
para pensar o plano da saúde. (Entrevista 11, realizada em 31/05/2019)

E o plano proposto pelo ex-secretário e sua equipe nada mais era do que seguir o previsto pelo

ordenamento  do  SUS.  Um primeiro  passo  estaria  na  melhoria  da  saúde  primária,  que  era  de

obrigação municipal.
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O plano era nós fortalecermos a atenção básica, que não era função do estado,
mas tinha que fortalecê-la sim! Entender que o estado é o grande responsável
pela saúde pública do estado, mesmo que o município seja o gestor. Mas o
estado ele está acima de tudo, no sentido de ser responsável pelo estado todo e
por todos os municípios.  Então,  a  atenção básica tinha que ser muito bem
atendida. Mas você imagina que a gente não tinha dinheiro para pagar a farmácia
da atenção básica. Como você podia atender, um município, quando você não tinha
medicamento  para  dar  às  pessoas  na  atenção  básica?  O  ministério  da  saúde
obrigava que a gente repassasse esse dinheiro pra eles, mas a gente não tinha esse
dinheiro.
[...]
O outro aspecto é como a população não tem atenção básica, não tem atenção
secundária,  ela  termina  indo  a  um lugar que  ela  é  atendida,  embora  que
demore. Onde ela é atendida? Na emergência. Então tudo se transforma em
emergência.  E  aí  você  tem  o  que?  Você  tem  a  superlotação  dos  serviços  de
emergência  no  Brasil  todo,  e  muito  mais  aqui,  já  que  estamos  falando  daqui.
(Entrevista 11, realizada em 31/05/2019) (grifo nosso)

A concepção do ex-gestor era de que o estado deveria contribuir para qualificar os serviços de

saúde básica que eram ofertados pelos municípios, de modo a diminuir a pressão que a ausência de

resolutividade local imprimia nos serviços de emergência. Mais que isso, o estado deveria ser o

coordenador estadual das políticas de saúde existentes em seu território. Em sua fala, a noção de

interdependência das atribuições municipais e estadual também fica evidente, quando argumenta

que a inexistência de atenção secundária acaba por elevar a demanda por serviços de emergência. 

E o ex-gestor continua,

O Walfredo Gurgel é o hospital geral de emergência, mas ele era o termômetro de
todo sistema de saúde. Quando o Walfredo tinha problema, o sistema de saúde aqui
tremia, todo tremia. Então a gente tinha também esse problema para resolver, mas
resolver como? Primeiro verba a gente não tinha. Segundo resolver não atendendo
as pessoas? Não. Qual é o problema?  Ele está superlotado porque as pessoas
precisam ser atendidas nos seus locais. Então vamos dar um ímpeto maior a
um  processo  que  está  descrito  que  se  chama  regionalização.  Vamos
regionalizar a saúde!  O estado tinha 8 regiões.  Vamos regionalizar isso de
verdade, né? Vamos fazer isso. A gente não está inventando a roda. Já está
definido,  vamos  fazer  isso,  vamos  suportar  isso.  Agora  de  forma  mais
moderna. (Entrevista 11, realizada em 31/05/2019) (grifo nosso).

Para o professor, a ênfase na melhoria da atenção básica e a efetivação da regionalização seriam

as estratégias a serem seguidas pelo governo estadual para a melhoria dos serviços de saúde. Trata-

se de uma proposta que assume que estas diretrizes,  previstas no desenho dos SUS desde pelo

menos o Pacto pela Saúde de 2006, não estavam balizando a atuação da SESAP-RN. Por não atuar

nestas duas “frentes”, o estado teria perdido o seu papel de condutor da política estadual de saúde. 
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O padrão  de  funcionamento  dos  órgãos  colegiados demonstra  este  afastamento  estadual  em

relação ao seu papel cooperativo e coordenativo na de saúde pública do estado. Composta, no RN,

por 10 representantes, sendo 5 da Secretaria Estadual de Saúde e 5 do Conselho de Secretários

Municipais de Saúde (COSEMS), a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) constitui-se no espaço

formal de negociação e pactuação de aspectos operacionais do SUS. Nele, as decisões devem ser

tomadas por consenso, tendo ainda uma Câmara Técnica para apoiar a formação de entendimento

dos componentes do colegiado. Ademais, a CIB também tem o papel de homologar as decisões

tomadas nas Comissões Intergestores Regionais (CIR), órgão colegiado que delibera sobre questões

relacionadas a cada região de saúde. 

Importa  colocar  que boa parte  dos programas nacionais  da área de saúde,  constituídos  pelo

governo federal, exigem que a adesão do estado e dos municípios passe pela homologação da CIB

e, em alguns casos, da CIR. Um exemplo é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Programa para o Fortalecimento das Práticas de

Educação Permanente em Saúde no SUS (PRO EPS-SUS). O que torna o funcionamento destes

fóruns de negociação de suma importância para o acesso a recursos federais. 

A representante do COSEMS/RN chamou atenção para o descumprimento de decisões tomadas

no âmbito da CIB.

Sinceramente, assim… eu venho discutindo, inclusive eu já levei isso para a CIB.
Já  esse  ano a gente  teve essa  discussão.  Eu estou muito preocupada com os
espaços de pactuação.  A gente  já viu vários,  vários,  vários,  inclusive,  a  gente
pediu um resgate  de todas  as  pactuações  que foram feitas  nos  últimos 2 anos.
Porque  a  gente  não  está  vendo  respeito  nessas  pactuações,  devido  a  essas
mudanças [de gestor estadual]. Nós tivemos no ano passado uma gestão que, se
não me falha a memória, foram 4 ou 5 gestores de saúde.  Não tem como eles
respeitarem a pactuação feita. Tipo assim… foi aprovado que a partir de então
seria dado um incentivo ao PAB para os municípios, por exemplo. Isso aconteceu?
Vou dizer o que aconteceu: gestor X pactuou; levou o projeto; a gente fez o projeto
junto com eles; a portaria... Aprovado na CIB? Ok! Bacana. Daqui a dois meses ele
sai. A gente já teve gestor no estado de ter que explicar a ele o que é uma CIB.
(Entrevista 8, realizada em 11/06/2019) (grifo nosso)

Esta  falta  de  repasses  para  a  saúde básica  do município,  relatada  pela  gestora  municipal,  é

confirmada pela ínfima distribuição de recursos estaduais – identificada no índice de cooperação

financeira  –,  bem  como  pelos  dados  apresentados  na  tabela  9,  que  demonstram  uma  baixa

participação do governo do RN nos gastos subnacionais com a atenção primária. Para a gestora

municipal, o descumprimento estadual das decisões tomadas na CIB adviria da elevada rotatividade

do titular  da  pasta  da saúde e  também do desconhecimento  de alguns deles  sobre  a  forma de

funcionamento do SUS.
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A desconsideração  das  pactuações  ocorridas  na  CIB  não  estaria  restrita  ao  ente  estadual.

Segundo a representante do Conselho Estadual de Saúde – que havia sido presidente do Conselho

Municipal  de  Saúde  de  Natal  antes  de  ingressar  no  fórum estadual  –,  muitos  municípios  não

cumprem  sequer  as  pactuações  que  são  realizadas  entre  eles.  Isto  ocorre  principalmente  nas

pactuações em que Natal está envolvida, pois ela dispõe de uma maior capacidade de oferta de

serviços (Entrevista 10, realizada em 31/05/2019)

Segundo a  gestora do COSEMS, os  problemas da CIB não estavam restritos  à  questão  das

transferências estaduais para a atenção básica, mas referiam-se também à metodologia que passou a

ser adotada para a distribuição dos serviços de média e alta complexidade. Enquanto antes, a lógica

que prevalecia era a de repartição de recursos conforme a disposição demográfica do município

(tamanho da população), nos últimos anos a regra que tem sido seguida é a oferta de serviços e não

a demanda.

É aquela história que eu coloquei pra você, quando a coisa está fragilizada,
quando o gato sai de casa, o rato toma de conta. Um exemplo bem chulé, mas é
esse  para  compreensão  geral.  Quando  deixou  de  ter  seu  desenho  estruturante
organizado com per  capita,  sabendo quem é seu  povo,  a  sua população,  a  sua
necessidade… Ai todo mundo chegou tipo assim: “gente, nós temos X valor para
fazer cirurgia eletiva, quem faz cirurgia de vesícula?”. [Mas] não tem o prestador.
“Ah! eu tenho quem faz catarata. Então eu levo catarata”. (Entrevista 8, realizada
em 11/06/2019) (grifo nosso)

De acordo com a fala da gestora municipal, a CIB passou decidir sobre a distribuição de recursos

não conforme demandas municipais ou regionais, ou mesmo pelo critério per capita, mas sim a

partir da capacidade de oferta de cada gestor, municipal ou estadual. Um dos motivos para isto

estaria na falta de coordenação estadual da política de saúde do RN. Esta ausência de critérios mais

equânimes na divisão de recursos para a média e alta complexidade também estaria impactando na

efetivação da regionalização da saúde no estado. 

A regionalização,  assim,  seria  outra  institucionalidade  que,  de acordo com os  entrevistados,

existiria apenas no papel. Segundo a atual subsecretária de saúde do RN, 

A gente  está  em  uma  situação  em que  a  regionalização  está  ocorrendo  muito
desarticulada da ideia de redes de atenção e da linha de cuidado. Então, você tem,
vamos dizer assim, os hospitais adotando perfis que talvez não sejam os melhores
pra eles, pra atender aquela região e tem também um esvaziamento das decisões
colegiadas. 
[...]  a  CIR  desmobilizada. As  questões  sendo  decididas  mais  focadas  na
questão,  vamos  dizer  assim,  do  procedimento,  da  compra  de  serviço,
entendeu? Uma coisa é você comprar serviço, você ofertar serviço, outra coisa
é ofertar cuidado. Quando você oferta serviço, você compra uma consulta aqui,
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compra um procedimento ali, compra não sei o que ali e vai dando para o paciente
que está precisando. Quando você trabalha na perspectiva de uma linha de cuidado,
não é só você ofertar o serviço, é você acompanhar, é ter articulação da atenção
básica, atenção especializada, é isso que a planificação está trazendo. (Entrevista 9,
realizada em 07/06/2019) (grifo nosso)

A gestora do COSEMS possui entendimento similar,

É porque precisa fazer o casamento. Não dá para a parte técnica fazer esse desenho
[da regionalização],  que vai  ajudar,  que vai  melhorar.  Não é  nem melhorar,  é
acontecer a regionalização. Porque ela não aconteceu ainda. Tem o desenho.
Mapa demográfico não quer dizer nada. Só delimita os seus limites, somente.
Mas ela [regionalização] não quer dizer [que ocorre na] prática. Ela não tem
vida! (Entrevista 8, realizada em 11/06/2019) (grifo nosso)

Na visão das gestoras, a debilidade de funcionamento dos órgãos colegiados acaba por afetar a

efetivação de uma gestão regionalizada da saúde. Esta situação impacta não só a cooperação estado-

local como também a possibilidade de tornar a oferta do serviço mais focado na integralidade e no

cuidado com o paciente. Para a representante municipal, superar este entrave exige uma liderança

estadual com poder para mitigar o retorno político individual almejado pelos prefeitos. E a posição

da gestora é clara: o aporte de recursos financeiros estaduais é fundamental. 

No geral, a avaliação dos gestores estaduais entrevistados e do COSEMS é de que o governo do

RN deixou de ser o condutor da política de saúde no estado. Contexto, que como vimos, apenas

ocorreu  durante  o  período  de  2003  a  2011.  Questionado  sobre  os  motivos  pelos  quais  a

regionalização não se efetiva aqui no RN, o atual secretário Cipriano Vasconcelos (2019), professor

da UFRN e um dos fundadores do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC), apresenta o seu

diagnóstico.

Eu acho  que  você  tem vários  elementos  aí.  Primeiro  é  a  baixa  capacidade  de
planejamento e gestão das unidades descentralizadas da Secretaria nas regiões. É
muito baixa. Segundo a falta de investimentos para consolidar serviços na região.
Estruturar serviços na região. E terceiro a dificuldade exatamente por essa falta de
condução da secretaria de fazer um pacto com os municípios, para a partir desse
pacto político criar mecanismos de gestão e de articulação, de coordenação nos
serviços regionais, que é o que configura uma rede. (Entrevista 12, realizada em
07/06/2019)

Para o gestor, capacidade gerencial, falta de investimentos e ausência de um papel coordenativo

por parte do governo estadual seriam os principais dificultadores da regionalização dos serviços de

saúde no estado. Ele detalha sua avaliação.
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Faltou  essa  capacidade.  Quer  dizer,  você  ficou  em uma  relação  muitas  vezes
conflitiva entre estados e municípios sobre como repartir pequenos recursos. E
mais  do  que isso,  os  serviços  estaduais  no  território completamente  isolados  e
desassociados dessa proposta de organização de redes de atenção. E a Secretaria ao
longo dos últimos anos, na minha avaliação, o foco dela não é conduzir a política,
coordenar o  sistema,  implementar projetos  e  estratégias  de  organização,  é
lidar com a crise do dia-a-dia da gerência dos serviços. A baixíssima capacidade
gerencial da secretaria para operar os serviços, leva a que ela não consiga ofertar os
serviços no momento oportuno, contratar com prestadores, avaliar contratos, e ter
uma  gerência  eficiente  e  eficaz  nos  serviços  próprios.  Então,  ela  vive
administrando crises. Nesses 5 meses que eu tô aqui, a cada hora é uma crise,
por uma desestruturação geral da própria Secretaria para fazer aquilo que
não seria o papel principal dela, que é gerenciar serviços. E como ela tem baixa
capacidade,  ela  vive  gerenciando a  crise  do  abastecimento,  a  crise  da  falta  do
pessoal, e ela não exerceu essa capacidade de executar e coordenar a política, o
sistema, os projetos estratégicos. (Entrevista 12, realizada em 07/06/2019)

Para Cipriano Vasconcelos, ao invés da SESAP/RN preocupar-se com a condução da política a

nível estadual, seu foco esteve na administração de serviços que sua rede dispunha. Isto implicaria

uma relação conflitiva com as gestões municipais à medida que ambos disputariam recursos para a

oferta de serviços. Quando preocupa-se com a gestão de serviços, atribuição que não seria do gestor

estadual, a Secretaria entra numa espécie de ciclo vicioso em que a necessidade de resolução de

crises de abastecimento e de gestão de recursos administrativos e financeiros absorveria todo o

tempo de que disporia para planejar e organizar o sistema de saúde estadual, particionando, além

disso, o que seriam interesses estaduais e municipais. 

A disputa por recursos da média e alta complexidade e o descumprimento das pactuações por

parte  da gestão  estadual  –  principalmente  a  falta  de repasses  para  a  atenção básica  – parecem

favorecer  a  incidência  de relações  conflitivas  entre  estado e  municípios.  O Secretário  Estadual

ratifica este clima de desconfiança que permeia os governos municipais:

Depois que nós assumimos,  nós  temos reiterado a  discussão da importância da
parceria,  da  cooperação,  da  solidariedade,  da  construção conjunta.  O clima de
desconfiança  é  muito  grande.  Inclusive  pelo  estado  não  honrar  os
compromissos  pactuados,  como  eu  já  falei  anteriormente,  de  repasse  de
recursos  para  assistência  farmacêutica,  formação  e atenção  básica. E  nós
estamos  no  trabalho  de  vencer  a  desconfiança,  vencer  resistências  de  ordem
político-partidária que se apresentam. Então se o município ou prefeito é de um
partido vai achar que se pactuar com o governo do estado vai fortalecer o governo.
(Entrevista 12, realizada em 07/06/2019) (grifo nosso)

A concepção da representante do COSEMS confirma esta  desconfiança que pairava sobre a

cooperação estadual, ratificando a inércia da SESAP/RN e o descumprimento de suas atribuições. A

gestora  municipal  relata  a  existência  de  recursos  na  ordem de  11  milhões  de  reais  que  foram
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repassados do Ministério da Saúde para o governo estadual com o objetivo de promover educação

permanente para os  trabalhadores  do SUS da rede estadual  e  municipal  e que nada havia sido

executado pela SESAP/RN. Segundo ela, “se eu não tenho uma educação permanente estruturante,

eu não tenho condução da política” (Entrevista 8, realizada em 11/06/2019). 

A gestora fala ainda da existência de um “ranço” entre os prestadores, que acaba por delinear as

próprias decisões da CIB.

Volto aquele exemplo, o gato saiu, o rato tomou de conta. Não é o rato ladrão!  A
questão é que quando você não conduz, alguém vem e conduz por você. Então
isso é uma briga constante dentro da CIB. Graças a Deus Cipriano tem esse
olhar. Ele veio com esse cuidado.  Eu uso a palavra “ranço”, porque existia o
ranço de prestadores.  Como se  os  prestadores  tivessem mais  voz do que a
própria instância da CIB. Então, assim… a gente pediu esse visto para organizar,
e ele está fazendo isso. A gente acredita nele que a gente vai melhorar. Como teve
mudança demais de presidente da CIB, porque automaticamente era o secretário, a
gente não tinha continuidade de política. Não tinha oportunidade de organização de
serviço. Não é que o COSEMS deixou de estar pleiteando e cobrar. Mas elas se
perdiam, essas cobranças. E nesses pleitos pactuados, por não ter quem conduzisse.

O discurso sugere que os prestadores, que podiam ser públicos ou privados, dificultavam a

própria organização dos serviços de saúde, alvo de deliberação e pactuação da CIB.

No bojo destas distorções quanto a implementação do desenho do SUS é possível enquadrar,

ainda, a falta de realização dos gastos mínimos com saúde (12%) pelo governo estadual no ano de

2018.  Questão  que  foi  relatada  pela  representante  do  Conselho  Estadual  de  Saúde  e  que  fora

judicializada em ação civil pública impetrada de maneira conjunta pelo Ministério Público Federal e

pelo Ministério Público Estadual. 

Em suma, a disfunção quanto a forma de funcionamento dos órgãos colegiados bipartites, a não

efetivação da regionalização e a não realização de gastos mínimos com saúde seriam problemas que

afligem  o  SUS  do  RN,  refletindo-se  num  maior  distanciamento  entre  a  gestão  estadual  e  as

municipais. O estado teria deixado de ser o condutor estadual da política de saúde, tornando-se

mero  administrador  de  serviços  e  exacerbando  um  relacionamento  conflitivo  com  as  gestões

municipais. Portanto, por mais que os normativos federais estipulem a cooperação (apoio à saúde

básica e formação permanente) e a coordenação (regionalização) como atribuições essenciais do

nível  estadual  são  dinâmicas  próprias  de  cada  contexto  territorial  que  vão  definir  como  estas

disposições legais vão ser implementadas.
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8.4.3 Barreiras à cooperação estado-local na saúde do RN: atores relevantes e a corrosão da
confiança intergovernamental

Ao ser indagado sobre os motivos pelos quais seu “plano” de fortalecimento da saúde básica e

de  concretização  da  regionalização  não  ter  se  efetivado,  o  ex-secretário  Ricardo  Lagreca  fora

enfático:  “Não  deu  certo  porque  não  era  política  do  Governo”  (Entrevista  11,  realizada  em

31/05/2019). O apoio de atores que orbitam a política como o Conselho Estadual de Saúde e a

própria universidade (especialistas), para Lagreca, não seria problema para consecução dos seus

objetivos. Aponta, ainda, que a ausência de recursos também não seria barreira para a implantação

de suas propostas.

Eu sempre digo que o dinheiro existe, você precisa buscá-lo. O exemplo disso foi o
que aconteceu na universidade, não tinha nada, nós éramos pobres, e fizemos uma
transformação vitoriosa. Então ele existe, já salientei isso. Mas no setor público, no
estado, com o governo, é diferente. Você não tem essa autonomia que eu tinha
na universidade. Embora eu tivesse proposto. Por exemplo, eu fui a assembleia
e fiz  um plano com os deputados daqui.  “Vamos tirar de cada um dos 22
deputados que tem, não lembro quantos tem, mas vamos tirar 2 milhões de
cada”. Ao invés dos deputados estarem comprando ambulância, fazendo isso,
vamos fazer emendas como a gente fez no federal. Vamos tirar 2 milhões de
cada um, seria quase 50 milhões de reais,  não consegui.  Nenhum deles  foi
favorável  a  isso  ai,  porque  é  a  questão  político-partidária.  Não  é  objetivo
resolver a saúde pública. Não, infelizmente não é. Se fosse, a gente teria tido,
pelo menos ai, uma faixa de 40 milhões de reais, teria ajudado muita gente. Se não
tivesse feito 6 policlínicas, tivesse 2, gastava 20 milhões, foi assim que o Ceará fez,
ou uma. Vamos trabalhar com o que tem, mas vamos iniciar o processo, vamos sair
do inferno, vamos caminhar, vamos passar pelo inferno. (Entrevista 11, realizada
em 31/05/2019) (grifo nosso)

Os recursos financeiros, segundo o professor, poderiam ser viabilizados a partir de um acordo

com a assembleia legislativa, para que os deputados dispusessem uma parte do valor das emendas

parlamentares para beneficiar ações que favorecessem a regionalização. Relembra que esta foi a

estratégia que ele se utilizou para estruturar o Hospital Universitário Onofre Lopes, que dirigiu

durante cerca de 20 anos. Nesta fala, é possível perceber que os parlamentares aparecem como

importantes atores no processo decisório da política estadual de saúde. 

Os deputados também são citados enquanto importantes influenciadores nas decisões de rotina

tomadas pela SESAP/RN. Segundo seu atual secretário,  nas gestões anteriores os parlamentares

tinham acesso à regulação privilegiada. Eles indicavam pessoas para assumirem cargos estratégicos

dentro da Secretaria, com o fim de atenderem suas reivindicações particulares. Na visão dele, o

acesso a serviços de saúde, muitas vezes, se dava partir deste contato direto do parlamentar junto

aos gestores estaduais. Além disso, vários deputados não possuiriam uma maior compreensão sobre

o SUS e muito deles teriam sido eleitos, inclusive, a partir da oferta de favores assistencialistas. Ou
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seja,  “eles  não  têm  interesse  em  se  ter  uma  estrutura  em  que  ele  perca  essa  moeda  de

intermediação” (Entrevista 12, realizada em 07/06/2019). O gestor e professor coloca ainda que tem

aceitado  indicações,  pois  sabe  que  faz  parte  da  política.  No  entanto,  estão  sendo  preservados

critérios de competência técnica e racionalidade, capazes de permitir o funcionamento do sistema de

saúde estadual. 

A representante do Conselho Estadual de Saúde trata das nomeações políticas da Secretaria e

reconhece essa mudança de postura da gestão atual. 

Uma outra coisa é que nós estamos realizando em ata, e nós estamos encaminhando
isso  para  o  secretário,  é  que  não  haja  mais  indicação  política  nos  cargos  de
coordenação  da  secretaria  estadual  de  saúde.  E  até  agora  nenhum  cargo  foi
assumido como indicação política. 
[…] Nós tivemos problemas seríssimos na gestão anterior, que inclusive foram
muitas indicações, mudanças drásticas em poucos meses. Cada dia chegava
uma pessoa para ser um coordenador, indicado politicamente. E em uma dela
nós tivemos uma ação direta nisso. É que tiraram uma técnica dessa coordenação
de política de saúde e nomearam uma jornalista. E nós imediatamente dissemos
que não concordávamos com isso. Nós queríamos que fosse revertida a situação e
foi revertida. (Entrevista 10, realizada em 31/05/2019) (grifo nosso)

A Conselheira exemplifica com o relato sobre um programa criado no final do governo anterior

(2015-2018) para atender especificamente municípios que apoiavam a reeleição do governador. 

Houve uma situação chamada de Fôlego Novo. Esse Fôlego Novo montou-se
uma equipe aqui dentro da secretaria estadual de saúde. Montou-se uma equipe
para  realizar  cirurgias  eletivas  de  pequeno  porte,  para  alguns  hospitais  [de
localidades] que apoiavam a candidatura do governo anterior. Isso que surgiu, por
exemplo,  foram realizadas  várias  cirurgias,  900 e  tantas  cirurgias,  beneficiando
cinco ou seis municípios. Isso foi legal. Isso está documentado.
E  não  seguia  os  critérios  de  regulação.  O  critério  era  quem  indicava:  o
deputado  tal;  candidato  tal. Trazia  10  pacientes.  Aqueles  10  pacientes  eram
operados naquele dia, inclusive com publicação em redes sociais. E nós fizemos
uma resolução dizendo/ falando sobre isso e a questão do Fôlego Novo. […] Eu fui
ao  hospital  de  Santa  Catarina  e  Macaíba,  que  foram  utilizados  para  esses
procedimentos, com exclusiva finalidade político-partidária. Nós fomos ao hospital
de Santa Catarina e tinha documentos. Nós fomos registrar e fiscalizar junto com o
Ministério. Nós que solicitamos e fomos lá junto com o Ministério Público. Isso eu
tinha acabado de entrar. E verificamos lá o fato em si. Estruturaram uma sala de
cirurgia lá, as pressas. Tinha sido desativado uma sala de cirurgia tanto por falta de
profissionais quanto por falta de equipamentos, mas, rapidamente, montaram uma
sala. Inclusive com mesa cirúrgica, com todos os equipamentos, arco cirúrgico e
tudo para essa finalidade. (Entrevista 10, realizada em 31/05/2019) (grifo nosso)

A perspectiva das nomeações estritamente políticas e a própria criação de programas com o

intuito de resguardar e garantir apoio político-partidário de políticos locais e parlamentares parecia
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ser  paisagem  comum  no  cotidiano  da  SESAP/RN.  Nas  visitas  que  fizemos  para  realizar  as

entrevistas com os gestores atuais foi possível presenciar um diálogo ríspido entre pessoas da nova

equipe da Secretaria e usuários dos serviços que se diziam encaminhados por certos parlamentares

para que providenciassem uma cirurgia eletiva para um paciente. Na cena, a gestora da SESAP

informou qual era o procedimento que deveria ser tomado para a regulação do paciente e que ele se

iniciava no seu município de origem. O debate continuou com o usuário informando que no passado

era  feito  de outra  forma e  a  gestora  alertando que isto  era  errado e  que  seria  aberto  processo

administrativo  para  apurar  o  que  estava  sendo  falado  por  ele.  Este  diálogo  ocorreu  em pleno

corredor do Gabinete do secretário. Enquanto aguardava para ser atendido, também foi possível

identificar deputados trafegando pelos distintos corredores da SESAP/RN.

A gestora do COSEMS/RN ratifica a ideia de que a regulação funcionava conforme favores

pessoais. Em suas palavras, “hoje o SUS do RN não está tendo uma regulação. É um favor”. É

“amigo, pelo amor de Deus! Olhe, eu estou precisando de um leito de UTI, o que você pode fazer?

Amigo, judicialize que você pode conseguir.” (Entrevista 8, realizada em 11/06/2019)

Como  já  colocado,  o  entendimento  dos  entrevistados  era  de  que  o  governo  estadual  havia

deixado de ser o condutor da política no âmbito de sua jurisdição. Isto teria tornado o estado um

mero administrador de serviços de saúde. Esta situação, aliada ao descumprimento das pactuações

realizadas  na  CIB,  teriam  impactado  no  relacionamento  estado-local,  tornando-o  eivado  de

elementos conflitivos e de desconfiança. 

Na visão da representante do COSEMS/RN, a inércia estadual fez com que a entidade tivesse de

construir  formas  de  ajudar  os  municípios.  Oferta  de  cursos  para  os  gestores  municipais  e  a

contratação de consultoria técnica para apoiar as prefeituras são ações desenvolvidas pela entidade

para tentar minimizar os efeitos da falta de apoio do estado. Isto parece ter  contribuído para o

fortalecimento da importância do COSEMS na implementação da política de saúde do estado. A

gestora municipal coloca que as reuniões ordinárias da entidade,  que são mensais,  conseguiam,

quando ela entrou na saúde, juntar cerca de 20 a 30 secretários municipais. Hoje, segundo ela,

registra-se  presença  de  quase  100%  dos  municípios  do  RN  (167  localidades).  Comumente,  o

governo estadual se utiliza deste espaço para se comunicar e repassar informações sobre programas

e políticas para os municípios. Além disso, a entrevistada colocou que as questões que serão alvo de

deliberação da CIB, que ocorre no período da tarde do mesmo dia, passam previamente pelo crivo

da assembleia do COSEMS. Nas palavras dela,

Se a nossa turma, se nós gestores não estivermos de acordo com o projeto, a gente
barra. Por isso, que ele já tem o cuidado de trazer para essa assembleia, para essa
reunião ordinária, porque toda política do estado é para os municípios. Quem tem
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que dar o aval; quem tem que estar por dentro, absorver e querer são os gestores.
(Entrevista 8, realizada em 11/06/2019)

Apesar dessa condição de relevância da entidade, a gestora do COSEMS é enfática quanto aos

seus limites. “Faz uns 10 anos que o estado foi perdendo essa condição de condutor. Eu cobro muito

em minha fala,  cobro direto.  Eu digo muito:  ‘gente,  espera ai,  nós  não podemos assumir  uma

obrigação de condução; nós não somos condutores; nós somos um colegiado de proteção da minha

categoria’”. (Entrevista 8, realizada em 11/06/2019). O papel do COSEMS seria, em sua percepção,

o de garantir e defender os interesses municipais no âmbito dos espaços decisórios da saúde. Ela

deixa  claro  que  a  coordenação  da  política  é  de  atribuição  estrita  do  governo  estadual.  Esta

perspectiva dual em relação as responsabilidades do SUS dentro do estado parece ser reflexo de

uma inércia estadual e de limites quanto ao poder que o COSEMS dispõe para a mudança desta

situação. Deriva, sobretudo, da trajetória histórica da política de saúde no RN, em que o estado

insistiu em manter sob sua responsabilidade a execução de serviços, retardando a municipalização e

se omitindo da função de cooperação estado-local.

Além de compor a CIB, o COSEMS também dispõe de assento no Conselho Estadual de Saúde.

Sendo assim, questionamos a gestora sobre os motivos pelos quais essa reivindicação do COSEMS,

de condução da política pelo governo estadual, não surte efeito. Abaixo sua resposta, 

A gente tem a força legal, na legalidade. Mas é aquela história, quem tem dinheiro
é  você.  Tipo  assim,  entendeu?  Eu  tenho  a  força  de  organizar,  de  aprovar,  de
estruturar aquele projeto, de ver quais são as prioridades do estado. Mas o dinheiro
está na sua mão. Ai termina ele  [estado] dizendo o que gasta e o que não gasta.
(Entrevista 8, realizada em 11/06/2019)

Na visão da representante dos municípios, o desenho do SUS parece não ser suficiente para

moldar a atuação estadual, vez que ele continua tendo autonomia financeira para definir as suas

prioridades. Muito embora questione a postura estadual, ela também aponta que um dos problemas

da regionalização está na ausência de identidade política regional por parte dos municípios. 

Para dar vida a essa regionalização, precisa ter esse casamento político com
técnico. Precisa  dos  nossos  gestores  se  despirem  mesmo  da  sua  vaidade.
Porque na hora que eu sou região,  eu não sou município. Eu vou aparecer
como?  Se  eu  tenho  36  municípios,  eu  tenho  36  prefeitos.  Eu  tenho  uma
regionalização, por exemplo, em Pau dos Ferros, que seria um dos polos. Mas não
é o prefeito do Pau dos Ferros que vai ser o dono da situação.  Ou se tira essa
vaidade e se pensa no todo… Agora para isso, precisa se ter a força política
estadual. Porque assim, não existe gestão municipal que vá se desprender disso,
que vá financiar isso, se não sentir o peso do financiamento do estado. (Entrevista
8, realizada em 11/06/2019) (grifo nosso)
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Este  trecho  da  entrevista  demonstra  uma  percepção  de  que  a  própria  construção  de  uma

identidade regional passa pelo aporte financeiro do gestor estadual. Apenas a disposição de recursos

estaduais poderia mitigar o interesse político individual do prefeito em prol de uma organização

regional dos serviços de saúde. 

 A cooperação estado-local na saúde do RN, que se daria pela implementação dos ditames do

SUS, também teria na iniciativa privada e nas corporações (médicas e de servidores) importantes

barreiras. Citando a situação que estava atravessando com a decisão de fechamento do Hospital Ruy

Pereira – equipamento alugado pelo governo estadual e especializado na realização de cirurgias

vasculares – o atual secretário estadual explica sua visão sobre a influência dos interesses privados.

[…] tem muitas resistências para mudar o status quo. Então, por exemplo,  os
interesses  privados,  mercantis,  na saúde,  que estão concentrados hoje aqui
[Natal] e em Mossoró. Esse bombardeio que eu tô sofrendo na mídia aí. Tem a ver
com isso. Porque estão sentindo que tem uma ameaça deles perderem mercado.
Esta é uma verdadeira guerra. Quer dizer, a forte denúncia do hospital Ruy Pereira
ter a possibilidade de fechar, não é por outra, é por que o estado paga 204 mil de
aluguel de um prédio. Vai alugar para quem esse prédio? Então é dinheiro que está
em  jogo.  A gritaria  que  está  imposta,  e  que  vai  aumentar,  é  contra  qualquer
mudança. O caos... Os corredores do Walfredo lotados… [Isso tudo] é essencial
para o cara que está vendendo serviço para o SUS a preço lá em cima. Se eu
abro cirurgia ortopédica em Mossoró, em Pau dos Ferros, e diminui a pressão
aqui [em Natal], ele não vai ter a clientela que está tendo hoje e o monopólio
para impôr o preço que ele quer. (Entrevista 12, realizada em 07/06/2019)

Não  seriam  apenas  os  interesses  privados  que,  na  visão  do  secretário  estadual  de  saúde,

poderiam ser  empecilhos  à  devida  implementação do SUS, com a regionalização dos  serviços.

Corporação de médicos e servidores também não teriam interesse em mudanças da situação atual.

Segundo ele,  “O médico que tem um contrato de 40 horas, vem duas vezes por mês. Trabalha e dá

um plantão de 24 horas. Um desperdício de recurso sem tamanho. Esse povo fica incomodado se

você quer botar a coisa para funcionar.” (Entrevista 12, realizada em 07/06/2019).

A partir da fala dos entrevistados é possível mapear os atores com capacidade de influenciar o

processo  decisório  estadual  na  política  de  saúde,  seriam  eles:  a  liderança  política  estadual

(governador),  secretário estadual,  a burocracia da SESAP/RN, os parlamentares, o COSEMS, o

conselho  estadual,  a  iniciativa  privada  e  o  sindicato  dos  servidores.  Estes  atuam  a  partir  de

diferentes  interesses.  No  RN,  estes  interesses  não  confluem  de  maneira  a  favorecer  a

implementação das premissas do SUS. Dito de outro modo, é o comportamento destes atores e a

influência que eles exercem nas decisões estaduais que conformam o nível de institucionalização da

cooperação estado-local na saúde. 
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Verificou-se que apesar da representação municipal, com poder paritário na CIB, e o próprio

Conselho Estadual concebam a cooperação às gestões locais como uma das principais atribuições

estaduais, eles não são capazes de afetar o funcionamento da SESAP/RN. Ou seja, a existência de

fóruns  federativos  e  participativos  não  são  suficientes  para  constranger  as  escolhas  estaduais.

Ademais, mesmo que haja interesse do secretário estadual na implementação do desenho do SUS,

como foi  o  caso  da  gestão  de  Lagreca,  o  alcance  deste  objetivo  depende de  outros  fatores.  A

disposição de deputados, com o histórico de influência nas decisões de rotina da SESAP/RN, e de

corporações, como a iniciativa privada e o sindicato, aparecem como importantes barreiras para a

realização de mudanças na realidade institucional da saúde, sobretudo, para a regionalização dos

seus serviços. 

Em  síntese,  a  trajetória  da  política  de  saúde  no  RN,  marcada  pelo  retardamento  na

implementação  dos  preceitos  do  SUS  e  pela  manutenção  da  oferta  de  serviços  pelo  governo

estadual,  imprimiu  barreiras  que  dificultam a  institucionalização  da  cooperação estado-local.  A

ausência de um movimento sanitarista estadual capaz de influenciar positivamente na implantação

do  SUS e  a  perpetuação  de  lideranças  políticas  estaduais  pouco  afeitas  ao  ideal  reformista  se

fizeram presentes na maior parte da história política e institucional do estado. 

O sopro de mudanças ocorrido no governo Wilma de Faria (2003-2010) derivou mais de uma

combinação  entre  lideranças  políticas  reformistas,  aproximação  com  especialistas  e  indução

normativa e financeira federal, do que da sedimentação de um ideal sanitarista entre os distintos

atores capaz de influenciar a agenda governamental. As ações cooperativas intentadas neste período,

por  não  se  perpetuarem,  acabaram por  provocar  frustrações  e  ceifar  qualquer  possibilidade  de

construção de confiança entre gestão estadual e governos municipais. Neste cenário de desconfiança

intergovernamental,  as  dificuldades  de  cooperação  vertical  subnacional  na  saúde  do  RN  são

potencializadas  pela  manutenção de  interesses  clientelistas  e  corporativistas  e  pelo  desinteresse

reformista dos governadores, que agem no sentido de bloquear a solidificação da ideia colaborativa

no sistema estadual de saúde.

8.4.3.1 Uma tentativa de mudança: em busca de credibilidade

Em 2019, assume a gestão estadual a ex-senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores.

Em seu plano de governo, apresentado ainda no período eleitoral, a ênfase na implantação de um

modelo de gestão por resultados no estado é explicitado em inúmeras passagens. No campo da

saúde,  o  referido  documento  aponta  como  prioridade  o  fortalecimento  do  papel  condutor  e

coordenador do sistema estadual de saúde e a efetivação do processo de regionalização. O alto
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escalão da nova gestão da SESAP/RN, formada sobretudo por especialistas provenientes do NESC/

UFRN, assumiram o mesmo projeto do professor Lagreca de implementação do SUS. Nas palavras

do atual titular da pasta

A gente tá pensando na política de atenção primária para o estado.  A primeira
iniciativa  é  regularizar o  repasse de  recursos  para os  municípios.  Segundo
fazer apoio técnico para as ações de atenção básica e vigilância e estruturar
um  projeto  em  parceria  com  eles,  tá?  Inclusive  aumentando  o  aporte  de
diagnóstico  nas  unidades  básica.  Isso  é  um projeto  de  médio  a  longo prazo,
porque a gente tá em uma situação de muita dificuldade de recursos. Queremos
inclusive mobilizar os municípios para que as emendas que eles venham a pleitear
seja  para  estar  qualificando  a  APS,  né?  Ele  bota  emenda  para  comprar
medicamento, vai para a farmácia que não vem, vamos qualificar isso. Terceiro é a
gente  estruturar  esses  hospitais  para  responder:  o  parto  normal;  de  risco
habitual; fazer as cirurgias eletivas de baixa complexidade; fazer a atenção à
urgência de baixa complexidade na região; ter leitos de UTI na região, a gente
já está com possibilidade de leito nas regiões.  Você tem aquela atenção mais
básica,  e  você  tem  Natal  e  Mossoró  como  referência  realmente  para  alta
complexidade: a cirurgia cardíaca, o transplante. A terapia renal substitutiva não é
um problema, ela está mais ou menos regionalizada, a maioria dos municípios já
têm  clínicas  contratadas  pelo  SUS.  Porque  você  tem  que  combinar  oferta
própria dos municípios e do estado e complementar com a contratada. Mas se
você delineia em cada região, o conjunto maior dos serviços, aquilo que ele não
consegue  ofertar  é  que  ele  vai  referenciar  para  outras  regiões. Isso  é  um
trabalho de médio prazo para você estruturar todo esse processo, principalmente no
momento  de  crise  com  dificuldade  de  investimento.  E  o  desafio  é  mobilizar
recursos  para  fazer  investimentos  que  aumentem  esse  potencial  resolutivo  das
unidades. Nós estamos ainda em situação de absoluto caos, caos no abastecimento,
caos na infraestrutura, e que a gente vai levar um tempo ainda para ter essa situação
melhor equacionada. (Entrevista 12, realizada em 07/06/2019) (grifo nosso)

A qualificação da atenção primária e a regionalização principalmente dos serviços de média

complexidade fazem parte da agenda do secretário para a melhoria dos serviços de saúde do RN. A

situação de dificuldade financeira também aparece em sua fala, argumentando pelo interesse na

construção dos projetos em conjunto com os municípios e no apoio das lideranças políticas locais

para que os recursos provenientes das emendas parlamentares sejam direcionadas à melhoria da

atenção primária. Neste discurso, fica claro que a colaboração estado-local não se faz apenas pelo

interesse do secretário, mas exige também a mobilização municipal e a participação parlamentar. 

A regularização dos repasses estaduais para fomentar a atenção básica dos municípios foi, além

disso,  a  primeira  ação  elencada  pelo  gestor.  E  isto  parece  estar  relacionado  à  necessidade  de

construção de confiança junto às gestões locais. Na percepção da atual subsecretária de saúde do

estado, a credibilidade dos municípios em relação ao governo estadual é essencial. 
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A credibilidade,  se  a  gente  não  conquistar essa  credibilidade,  a  gente  não
caminha.  Porque  a  gente  não  vai  poder  fazer  nada  sem  a  parceria  do
município. A não ser que a gente faça mais do mesmo. Aí tudo bem. Mas para isso
que a gente quer fazer, se não conquistar a credibilidade, não vai adiantar, porque o
gestor não vai querer se comprometer com uma coisa sobre a qual ele não tem
segurança se vai ser mantida. (Entrevista 9, realizada em 07/06/2019) (grifo nosso)

Segundo a gestora, as primeiras ações tomadas pela SESAP/RN visam exatamente estreitar os

laços  com as  gestões  municipais.  Cita,  assim,  a  regularização dos  repasses  e  a  criação de  um

programa de realização de cirurgias eletivas como maneira de construir confiança. A proposta dos

consórcios entre estado e municípios viria também como uma forma de garantir o financiamento

estadual, a regionalização e, consequentemente, tornar mais racional os gastos em saúde do estado e

dos municípios. Cipriano Vasconcelos continua a explanação sobre sua proposta,

Então organizar esses fluxos [de pacientes] e resolver a maioria do que é possível
na região, e com isso na crise fiscal e financeira, pactuar estado e município o
consórcio.  Para  racionalizar  a  utilização  dos  recursos  na  oferta  de  uma
atenção integral.  Porque hoje o município diz “ah, não vamos ter dinheiro para
consórcio”, mas ele gasta um valor significativo comprando procedimentos, e não
garantindo assistência integral, que é o que a policlínica no Ceará faz no âmbito
ambulatorial. (Entrevista 12, realizada em 07/06/2019) (grifo nosso)

Tratando da questão da racionalizada da oferta de serviços de saúde, a subsecretária coloca que a

regionalização seria o único caminho para o setor. 

Então, na verdade, o que a gente precisa é que nessa questão da efetivação política,
a gente tenha justamente isso: uma retomada do papel do estado como condutor da
política de saúde e parceria com o município. Porque todo mundo já percebeu que
o  município  sozinho  não  vai  dar  conta.  Eles  precisam  dividir  entre  eles  a
responsabilidade e essa responsabilidade é regional. E ai, a ideia do consórcio é
exatamente essa, que é compartilhar responsabilidade pela saúde daquela região
tomando como base o pacto interfederativo entre o município e o estado.  Que ai
você consegue dar conta e dividir a responsabilidade ordenada, de maneira
racional, racionalizar serviço, então assim… O município não vai conseguir
[sozinho]. A escala dele é muito pequena, para você atender a dimensão de
escala, às vezes só trabalhando regionalmente. Os serviços vão sair muito caros,
ou vão ficar ociosos ou sobrecarregados. É, realmente, não tem outro caminho. A
gente não entende que tenha outro caminho que não seja a ideia da regionalização
efetivar-se no estado. (Entrevista 9, realizada em 07/06/2019) (grifo nosso)

Nesta tentativa de estreitamento com as gestões locais, a aproximação com as presidentes do

COSEMS  e  do  Conselho  Estadual  de  Saúde  surge  como  importante  elemento  favorável  a

implementação  da  regionalização.  Ambas  explicitaram  crença  na  atuação  e  nas  intenções  do

secretário estadual. A representante do COSEMS destaca a existência de um relacionamento antigo

entre a entidade e a universidade.
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É, através do NESC, Cipriano era de dentro. A gente tinha essa parceria, sempre
tudo que a gente ia fazer juntava com ele,  enfim, com a universidade.  A gente
busca  muito  esse  apoio  de  cooperação  mesmo,  certo?  Inclusive,  a  gente  tem
também hoje. O NESC sempre está dentro de tudo, de tudo que é de ensino, de
educação permanente, a gente está junto e busca ajuda dele. 

Para a conselheira da saúde, há uma grande mudança na forma de atuação da atual gestão.

Apesar disso, ela destaca que a proposta de efetivação da regionalização e da adoção de consórcios

como instrumento de cooperação estado-local vai encontrar algumas resistências.

 

E  o  que  muda  nessa  gestão  agora?  Muda  a  reestruturação  das  regionais  com
indicação com a gerência de pessoas com capacidades técnicas de gerenciamento e
de conhecimento da saúde. Para que essas regionais tenham esse suporte, dando
suporte  para  os  municípios.  Não só  suporte  financeiro,  mas suporte  técnico  de
avaliação  e  de  critério.  E  agora  o  secretário  está  numa  ação  de  buscar  a
regionalização. O fortalecimento da regionalização da saúde e, a implementação do
consórcio interfederativo. Isso traz uma mudança de gestão radical, mas enfrenta
também resistência dos prefeitos, que vai tirar a autonomia individual do prefeito,
usar  a  secretaria  como  barganha  política.  Isso  para  a  gente  é  uma  mudança,
extremamente,  importante  mas  nós  já  estamos  entrando  nisso.  Eu  já  fui  em
reuniões e a gente verifica a resistência, inclusive do COSEMS. (Entrevista 10,
realizada em 31/05/2019)

A questão  da  perda  de autonomia  municipal  como resultado da utilização dos  consórcios  é

apontada como um entrave para a regionalização dos serviços de saúde. Segundo ela, é nítida a

resistência do COSEMS em relação a proposta dos consórcios. E esta resistência também pode ser

identificada na fala da representante dos gestores municipais de saúde.

Precisa ter muito cuidado onde se pisa, mas eu acredito que a gente se aproximou
muito. Mas é assim,  nós estamos juntos até que não venha contra ao que os
municípios  precisam. Eu  gosto  de  dizer  muito  a  eles.  Por  que  o  que  é  o
COSEMS? É um colegiado de gestão municipal. Eu não posso deixar o interesse
do estado sobressair sobre os dos municípios.
[…] Quando eu coloco isso, não é que o estado não queira [cooperar], é como está
viabilizando essas condições para que esteja. Não é que eles estejam contra, mas o
que ele está fazendo de fato? Quando o estado diz assim: “os municípios têm que
financiar a obstetrícia dos hospitais regionais”.  “Pera aí! o que você vai fazer? A
gente já está pactuado, já tem PPI. Ai como fica minha atenção básica?” Entendeu?
É aquela história,  eu não posso deixar o interesse do município,  abaixo do
interesse do estado,  no sentido de redesenhar.  Por que o estado quer isso?
Porque vai  melhorar muito a situação dele e por ele estar com dificuldade
financeira. Ele precisa disso, mas isso vai bater de choque com o interesse do
município. Então nessa hora eu sou: “êpa! eu sou município”. Não é que eu sou
contra, mas eu preciso separar o jogo triplo. Porque eu estou vendo. Eu não posso
de certa forma abraçar tudo. Se esse interesse eu estou vendo que é de interesse de
organização da sua política e não em prol de todos…. “É em prol de todos, mas
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você financie!”.  Aí, então, de certa forma vai ter que entender que estamos
juntos, mas cada um tem um lado. Você tem que dar conta do seu. Cada um ter
que dar conta do seu recado. Podemos juntar,  podemos unir  sim, mas cada um
sendo cofinanciador. É nesse sentido que eu quero colocar. Não estamos contra,
estamos a favor desde que não atinja os interesses de todos nós [municípios]. 

Mesmo admitindo uma maior proximidade da gestão estadual, é clara a posição da representante

dos municípios sobre a necessidade da atuação do estado garantir a autonomia local. O trecho da

entrevista demonstra ainda que há uma percepção de interesses distintos entre estado e municípios.

É  como  se  as  propostas  advindas  da  SESAP/RN  tivessem  de  ser  apenas  financiadas  por  ela,

independente dos efeitos positivos para os sistemas municipais de saúde. Importa relembrar que,

desde o Pacto pela saúde, os governos locais são os responsáveis pela atenção integral à saúde de

sua população. Eles cofinanciam todos os serviços, independente da complexidade. Neste sentido,

uma  maior  resolutividade  na  atenção  básica  e  a  incidência  de  uma  estratégia  efetiva  de

regionalização da média e alta complexidade tendem, na concepção do SUS, a melhorar a qualidade

da atenção à saúde.

Diante desses relatos,  verificou-se que a  visão dos atuais gestores da SESAP/RN é de uma

necessária construção de credibilidade junto aos municípios.  A construção desta confiança seria

fundamental para a implementação de uma efetiva regionalização dos serviços de saúde. O pontapé

inicial para este estreitamento está na retomada dos repasses para a atenção básica, cuja falta de

regularidade teria sido uma das principais causas de desconfiança municipal. Como trata-se de uma

temática que depende apenas da Secretaria, a cooperação estadual na atenção primária tende a não

sofrer com maiores obstáculos. 

Por  outro  lado,  a  reivindicação  pela  manutenção  da  autonomia  municipal  alertada  pela

presidente  do  Conselho  Estadual  de  Saúde  e  evidenciada  na  fala  representante  do  COSEMS

sugerem  a  existência  de  uma  concepção  de  dissonância  entre  as  atribuições  do  estado  e  dos

municípios. Assim, a resistência municipal também pode juntar-se aos interesses parlamentares e

corporativos (iniciativa privada e sindicato) como barreiras que precisam ser superadas para uma

maior institucionalização da cooperação estado-local, sobretudo, na média e alta complexidade. Não

há, portanto, uma homogeneidade em termos de valores e concepções sobre o funcionamento do

SUS do RN entre os atores que orbitam a política de saúde estadual. 

A constituição desta comunidade parece ser, a nosso ver, o maior desafio para a efetivação da

regionalização  e,  assim,  para  institucionalização  da  colaboração  estadual  junto  às  gestões

municipais.  Neste  contexto,  a  liderança  colaborativa  do  governador(a)  parece  ser  importante

preditivo para mitigar estes entraves e iniciar a sedimentação desta comunidade. Estranha, ademais,

não  compor  as  prioridades  da  SESAP a  formação  dos  gestores  municipais,  mesmo  Cipriano
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Vasconcelos, atual secretário, tendo apontado em seu estudo, ainda em 1997, que a ausência de uma

mobilização sanitarista foi um dos principais gargalos da implementação do SUS. A formação de

uma policy community estadual, que comungue de valores sanitaristas e municipalistas, foi um dos

principais elementos explicativos do alto nível de institucionalização da cooperação estado-local na

saúde cearense.

Figura 10 – Eventos críticos para a baixa institucionalização da cooperação estado-local da saúde do
RN

Fonte: Elaborado pelo autor. 

8.2.4 Conclusão

A ideia de cooperação estado-local está explicitamente insculpida no desenho do Sistema Único

de  Saúde.  No  entanto,  a  cooperação  estadual  na  melhoria  da  atenção  primária  prestada  pelos

municípios e a coordenação e condução do processo de regionalização, com a definição da maneira

como serão ofertados os diferentes serviços da média e alta complexidade ao longo do território, são

delineados pelo contexto histórico e político de cada estado. 

Na breve caracterização da situação de sobreposição e interdependência dos serviços de saúde

no estado, verificou-se uma inércia participativa do estado na qualificação da atenção primária,

prestada pelo município,  e  uma marcante heterogeneidade na atuação nas  sedes  das  regiões  de

saúde  do  RN.  Ao  olharmos  indicadores  socioeconômicos,  políticos  e  de  oferta  de  serviços

ambulatoriais, a posição política do prefeito aparentou ser a única variável que podia explicar o

comportamento do governo estadual na oferta de procedimentos ambulatoriais. Assumimos, neste

sentido, que dinâmicas políticas do contexto estadual eram determinantes da cooperação estado-

local na política de saúde do RN.
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No resgate da trajetória histórica da política de saúde no RN, verificou-se que o processo de

municipalização e institucionalização dos princípios sanitaristas preconizado pelo desenho nacional

do SUS não foram recepcionados plenamente pelo governo estadual. Com raízes fincadas no regime

ditatorial, as gestões estaduais do período de 1987 a 1995 decidiram por manter a execução dos

serviços de saúde, provocando o retardamento da municipalização e, consequente, sendo omisso na

cooperação junto às gestões locais. Este cenário teria sido produzido pela ausência de predisposição

reformista das lideranças políticas estaduais e pela falta de capacidade de mobilização de atores

políticos  e sociais  em prol  da reforma sanitária  (VASCONCELOS, 1997).  No período seguinte

(1995-2002), as reformas administrativas realizadas no governo estadual não modificaram o padrão

de atuação da SESAP-RN, institucionalizando a ausência de atribuições de cooperação estado-local

no  sistema  estadual  de  saúde  (ARAÚJO,  2000).  Os  avanços  verificados  em  termos  de

municipalização ocorreram mais em função dos mecanismos indutores utilizados pelo Ministério da

Saúde,  do  que pela  colaboração estadual  na  sua concretização.  O estado,  portanto,  insistiu  em

manter sob sua responsabilidade a execução dos serviços de saúde.

É apenas no governo Wilma de Faria (2003-2010) que a prerrogativa cooperativa e coordenativa

do governo estadual aufere espaço na agenda da SESAP-RN. O estado passa a dispor de recursos

para o cofinanciamento da atenção básica e farmacêutica, contribui com a capacitação de agentes

comunitários de saúde e elabora seu Plano de Diretor de Regionalização em 2004, que é revisado

em 2008. Os principais determinantes desta predisposição cooperativa estão relacionados ao perfil

reformista das lideranças estaduais (secretários e governadora), a aproximação com especialistas da

UFRN e a indução do governo federal, por meio da NOAS 2001 e 2002. Este novo padrão de

atuação, no entanto, não se insere na estrutura institucional do governo estadual.

Nos dois governos seguintes (2011-2018) o que se viu foi um retorno à omissão coordenativa e

cooperativa do governo estadual, que serviu, dentro outras coisas, para corroer o relacionamento

com as gestões locais. A alta rotatividade de secretários, o descumprimento quanto ao repasse de

recursos  para os  municípios  e  a  perpetuação da concentração de serviços  por  estabelecimentos

estaduais tornaram o conflito  como dinâmica padrão do sistema de saúde do RN. Este cenário

demonstra que, por mais que o desenho nacional da política de saúde disponha de princípios e

instrumento de cooperação estado-local, são elementos do contexto histórico e político estadual os

principais determinantes deste tipo de relacionamento intergovernamental. No geral, isso demonstra

que a liderança estadual é essencial, porém a manutenção da diretriz colaborativa depende outros

fatores contextuais, como é o caso da disposição de uma policy community estadual que comungue

dos valores sanitaristas.
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Na busca por elucidar as barreiras para implementação do SUS e, portanto, para concretização

de esforços colaborativos entre estados e municípios, foi possível mapear alguns atores relevantes

para  o  processo  decisório  estadual.  A  atuação  de  parlamentares  em  decisões  de  rotina  da

SESAP/RN, como a regulação de pacientes,  traz um elemento não suportado pelo conceito  de

policy community, que sugere que os políticos estariam mais preocupados com questões macro. No

caso da saúde do RN, os deputados estaduais se envolviam diretamente nas decisões da secretaria

sobre  oferta  de  serviços,  como a realização de  cirurgias  e  exames.  A mudança  dessa  estrutura

clientelista, que presume a intermediação parlamentar, seria um aspecto impeditivo para ingresso da

cooperação estado-local  enquanto norteadora do sistema de saúde do estado.  A perpetuação da

disposição do estado enquanto mero administrador de serviços e de concentração dos serviços de

saúde em Natal e Mossoró, também parece ser de interesse da iniciativa privada e das corporações

(médicos e servidores). Garantir melhores preços de venda de serviços e condições de trabalho mais

flexíveis aparecem como razoáveis argumentos para o desinteresse destes atores na efetivação da

regionalização. 

O Conselho Estadual de Saúde e mesmo os especialistas – importa relatar que a universidade

também possui assento no Conselho – parecem orbitar num outro polo de interesses por mudanças

no que o atual secretário de saúde chamou de “status quo”. No primeiro caso, verificou-se que o

Conselho, por mais que possua poder normativo, não é capaz de afetar de maneira mais propositiva

o comportamento do governo estadual. Os especialistas, que no estado de RN se concentram no

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFRN e do qual faz parte o atual secretário de saúde,

atuaram ativamente no único período em que a cooperação estado-local fez parte da agenda do

governo estadual. Embora corroborem com as premissas e as noções do desenho do SUS, o modelo

de regionalização construído não saiu do papel (FEITOSA, 2013).

Os municípios, ademais, assumiram uma proeminência de atuação por meio da estruturação do

COSEMS.  No  entanto,  reivindicam  um  maior  ativismo  da  gestão  estadual,  assumindo  sua

incapacidade de influenciar as decisões desta esfera de governo. Ao mesmo tempo que concebem a

necessidade de maior organização do sistema de saúde estadual, com o cumprimento das decisões

da  CIB e com um maior  aporte  financeiro  do estado,  também assumem que há  problemas de

identidade política regional, explicitada pela existência de uma “vaidade política” dos prefeitos. Ou

seja,  um  dos  fatores  que  dificultariam  a  regionalização  dos  serviços  de  saúde  estaria  na

incapacidade de mobilização dos municípios de uma região em construir e reivindicar pautas de

interesse comum. 

A construção de credibilidade junto às gestões municipais apareceu na fala dos atuais gestores da

SESAP/RN como uma das maneiras para superar os obstáculos para implementação das estratégias
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de regionalização, como é o caso da proposta dos consórcios. O sentimento de que a participação

municipal é essencial  para tal  intento parece esbarrar na percepção da gestora do COSEMS de

garantia dos interesses e da autonomia municipal. 

Estes distintos atores que orbitam a política estadual de saúde não compõem uma comunidade

com valores e concepções sanitaristas e municipalistas, tal qual observado no caso cearense. Por

mais  que  o  Conselho  Estadual  seja  um  espaço  catalisador  destes  atores,  eles,  na  verdade,  se

apresentam com visões e interesses opostos, dificultando a implementação do desenho do SUS no

RN.  Neste  cenário,  a  ausência  de  uma  liderança  política  colaborativa  do  governador(a)  e  a

inexistência  de  uma  comunidade  sanitarista  da  saúde  estadual  aparecem  como  elementos

determinantes para a baixa institucionalização da colaboração estado-local na saúde do RN. 

8.5 A importância do contexto estadual: comparando a cooperação estado-local na educação e
saúde do Ceará e do Rio Grande do Norte

O estudo em profundidade dos casos do Rio Grande do Norte e do Ceará permitiu identificarmos

os principais determinantes do nível de cooperação estado-local nas políticas de educação e saúde

dos  dois  estados.  A comparação  de  estudos  de  caso  tem  o  potencial  de  elucidar  as  variáveis

contextuais, as contingências históricas e as conjunturas críticas que operam conjuntamente com

condicionantes  institucionais,  tais  como  as  instituições  federativas  e  o  desenho  nacional  das

politicas  públicas  (PIERSON, 1995;  OBINGER et  al,  2005;  IMERGUT,  2006).  Nesta  linha,  a

análise comparada aponta para três conjuntos de determinantes da cooperação vertical no contexto

subnacional: 1) a trajetória histórica da política no estado; 2) a constituição e atuação de policy

communities  estaduais;  e  3)  o  perfil  da  liderança  política  estadual.  Assim,  é  a  interação  das

características que compõem estes três fatores o que determina o nível de colaboração estado-local

nas políticas de educação e saúde do RN e do CE. 

8.5.1 A trajetória histórica das políticas nos estados

Na  análise  quantitativa,  utilizamos  como  variável  preditiva  da  modelagem  estatística  um

indicador de municipalização precoce da saúde e um de municipalização incentivada da educação

fundamental. Os resultados não apresentaram significância estatística, sugerindo que estes fatores

não determinam o nível de colaboração estado-local na educação e na saúde. No entanto, os estudos

em profundidade demonstraram que a forma como ocorre o processo de municipalização, nas duas

políticas,  são  elementos-chave  para  a  institucionalização  do  comportamento  colaborativo  do

governo estadual. Ou seja, uma análise puramente quantitativa não é capaz de elucidar a maneira

através da qual o processo de municipalização pode produzir, ou não, uma maior aproximação entre

estado e municípios. 
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Neste  sentido,  a  análise  da  trajetória  histórica  das  políticas  de  saúde  e  educação  do  Ceará

demonstrou que a municipalização compôs a agenda reformista da liderança política estadual ainda

no período da transição democrática.  No caso da educação,  além da previsão constitucional  de

colaboração  estado-local  (1989)  e  dos  incentivos  estaduais  à  municipalização  precoce  (eventos

críticos), o Ceará também desenvolveu uma cultura avaliativa, em um processo que contou com

uma prevalente interação com a comunidade epistêmica do estado. Esta aproximação favoreceu a

“desmistificação” da temática avaliativa no âmbito acadêmico ao mesmo tempo que cultivou a

avaliação de desempenho como uma  práxis da gestão estadual. Tal como apregoado pela teoria

institucional (HALL e  TAYLOR,  1996;  IMERGUT,  2006),  as  decisões  de  municipalização  da

educação fundamental e de incorporação da avaliação educacional como balizadora do processo

decisório estadual,  tomadas no passado, contribuíram para a produção do contexto institucional

necessário ao surgimento do PAIC – exemplo de sucesso do regime de colaboração na educação do

país. Em suma, a trajetória educacional cearense mostra que o governo estadual consegue fortalecer

seu papel cooperativo ao apoiar a municipalização. 

No Rio Grande do Norte, a perspectiva de cooperação estado-local não aparece na trajetória da

política educacional do estado, tendo a municipalização apenas ganhado relevo com o surgimento

do FUNDEF em 1996. Portanto, sem a participação colaborativa do governo estadual. Diante disso,

enquanto o Ceará conseguiu agudizar ainda mais a descentralização do ensino fundamental – a taxa

de municipalização do ensino fundamental passou de 60% em 1996 para 87% em 2006 –, o RN

ainda tinha, em 2018, cerca de 74% das matrículas na rede municipal. Ou seja, a municipalização

não entrou agenda do governo do RN, tendo sido incrementada mais por força da indução federal.

Não  obstante,  o  tema  da  descentralização  foi  tratado  no  âmbito  do  governo  estadual  e  da

comunidade epistêmica da educação do RN enquanto sinônimo de aprofundamento da autonomia

escolar.  Focam nesta  concepção  as  principais  reformas  que  ocorreram no setor,  incluindo-se  a

fracassada  experiência  de extinção dos  Núcleos  Regionais  de Ensino.  Trata-se de  um processo

inverso ao que ocorrera no Ceará, onde o governo estadual profissionalizou e fortaleceu a atuação

das unidades administrativas regionais. No geral, ao não se preocupar com a municipalização do

ensino fundamental, a responsabilidade cooperativa não se institucionalizou no governo do RN. 

Na saúde, a municipalização também fez parte do ideal reformista preconizado pelos governos

cearenses do início da Nova República. A incorporação da visão municipalista dentro do governo

estadual proveio do ativismo e inovação de empreendedores locais – confirmando a proposição do

sistema federativo como laboratório de políticas públicas (PIERSON, 1995; WATTS, 2006a) – e do

sucesso do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Este programa inaugurou um padrão de

relacionamento  intergovernamental  que  combina  coordenação  estadual  com  flexibilidade  de
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implementação municipal (TENDLER, 1997) e que perdurou durante toda a história do Ceará. Em

termos de legado, destaque também para a criação da Escola de Saúde Pública, que passou a formar

gestores  municipais,  disseminando  valores  sanitaristas  e  contribuindo  nos  seus  movimentos  de

regionalização dos serviços.

No Rio Grande do Norte, por sua vez, o processo de municipalização insculpido no desenho do

SUS foi retardado pelo governo estadual, que optou por não se desfazer da prestação direta de

serviços de saúde, se eximindo do seu papel coordenativo. O interesse na manutenção de práticas

clientelistas  e  a  incipiência  do  movimento  sanitarista  no  estado  apareceram  como  principais

preditivos  das  dificuldades  de  implementação  do  SUS  no  estado  (VASCONCELOS,  1997).  A

municipalização apenas se concretizou devido à forte indução financeira do Ministério da Saúde e à

atuação  de  atores  externos  ao  governo  estadual  (ARAÚJO,  2000).  Nesta  linha,  a  cooperação

estadual aos municípios foi comportamento raro na história da saúde do RN, tendo avançado apenas

no  governo  Wilma  de  Faria  (2003-2010)  em  função,  principalmente,  do  perfil  reformista  das

lideranças políticas estaduais, da aproximação com especialistas da UFRN e, mais uma vez, da

indução  financeira  do  governo  federal.  Mesmo  assim,  a  força  do  path  dependence garantiu  a

manutenção da execução de serviços de saúde pelo estado, exacerbando uma dinâmica conflituosa

com os municípios quando do retorno de governos mais conservadores (2011-2018).

Sobre  estes  aspectos,  cabe  aqui  duas  reflexões.  A primeira  é  que  já  em 1997  Vasconcelos

destacava a prerrogativa cooperativa e coordenativa do governo estadual, indicando clareza quanto

as atribuições deste nível de governo. Ou seja, esta definição de cooperação estado-local já estava

disposta no desenho institucional do SUS, passando por aperfeiçoamentos posteriores em termos de

instrumentalização –  vide  NOAS 2001 e  2002 e  Pacto  pela  Saúde em 2006.  Isto  contraria  as

postulações de que as responsabilidades estaduais são eivadas de ambiguidades e de falta de clareza

(PRADO, 2013; REZENDE, 2013; ARRETCHE, 2015). 

Na educação, não se pode argumentar que o desenho disposto pela LDB é dúbio, vez que já

estabelecia, em 1996, a necessidade de colaboração e de coordenação estadual, seguindo assim a

diretriz constitucional que previa o Regime de Colaboração (artigo 211 da Constituição de 1988). O

que não se viu, na verdade, foi um aperfeiçoamento do desenho nacional da política em termos de

proposição de instrumentais para a cooperação estado-local. A regulamentação do Sistema Nacional

de  Educação,  proposta  na  LDB,  na  Emenda Constitucional  59 (2009) e  no Plano Nacional  de

Educação (2014), poderia ter suprido tal vazio (ABRUCIO e SEGATTO, 2017). 

A segunda reflexão, por outro lado, diz respeito aos limites do poder do desenho nacional em

“moldar” a atuação cooperativa dos governos estaduais. Ou seja, as trajetórias da educação e saúde

nos dois estados estudados demonstram que as definições institucionais nacionais produzem efeitos
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diversos, que dependem do contexto estadual. Trata-se de algo afeito à perspectiva federativa de

autonomia  política  dos  entes  governamentais,  cuja  essência  é  a  manutenção  da  unidade  na

diversidade (WATTS, 2006a)

Em suma, a municipalização precoce do ensino fundamental e dos serviços de saúde no Ceará

contribuíram para minimizar os efeitos conflituosos provenientes da sobreposição de atribuições

entre estado e municípios e também para o amadurecimento da noção de interdependência entre

estes dois níveis de governo na promoção destas políticas sociais. Ademais, as decisões estaduais

em apoiar a descentralização dos serviços aproximaram os dois entes, favorecendo a construção de

confiança  intergovernamental  e  construindo  um  ambiente  favorável  ao  aprofundamento  da

colaboração, na linha do proposto por Agranoff (2012). Por outro lado, a omissão do governo do

RN em coordenar o processo de municipalização e em colaborar com as gestões locais exacerbaram

a sobreposição de responsabilidades, imprimindo um legado de relacionamento conflituoso difícil

de ser superado. E esta superação passa, como veremos, pela construção de uma comunhão de

valores entre os atores políticos e sociais, capazes de influenciar a gestão pública estadual.

8.5.2 Constituição e atuação de policy communities estaduais

A metáfora da “Cerca de estacas” (Picket Fence) proposta por Wright (1988) para sintetizar a

dinâmica  do  federalismo  norte-americano  traz  importantes  elementos  explicativos  para

compreensão da atuação dos governos estaduais nas políticas sociais do Brasil. A premissa de que

haveriam comunidades de políticas públicas subnacionais atuando de modo a delinear o processo

decisório  nos  diferentes  níveis  de  governo  foi  identificado  no  estudo  em  profundidade  da

cooperação estado-local no Ceará e no Rio Grande do Norte.

Na saúde do Ceará, a mobilização e o ativismo de atores locais contribuíram para inserção do

ideal  municipalista  na  agenda  do  governo  estadual,  o  que  acabou  não  só  por  facilitar  a

implementação dos princípios do SUS como também por aperfeiçoá-lo. O Programa de Agentes de

Saúde e o de Saúde da Família serviram de inspiração, por exemplo, para construção de programas

nacionais  estruturados  e  conduzidos  pelo  Ministério  da  Saúde.  A criação  da  Escola  de  Saúde

Pública  do  estado  em  1993,  que  ao  longo  do  tempo  se  preocupou  em  formar  os  secretários

municipais, e a ascensão de gestores locais à liderança da pasta estadual contribuíram para mitigar

dissonâncias e sedimentar uma policy community sanitarista cearense, com poder de influenciar as

decisões da Secretaria de saúde do Ceará. 

Esta comunhão de valores e concepções entre atores estatais e não estatais – os especialistas

também compõem essa comunidade da saúde do ceará – é primordial para o equilíbrio de poder
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entre  gestão  municipal  e  estadual.  A  policy  community da  saúde  cearense,  que  compartilha

princípios sanitaristas e  uma visão municipalista,  atua de modo a estabilizar e conter  o ímpeto

centralizador do governo estadual, configurando um padrão de relacionamento intergovernamental

que  combina  coordenação do estado com autonomia  municipal.  Parte  deste  poder  estabilizador

deriva da capacidade de mobilização do COSEMS-CE e do desenho nacional do SUS, que concede

poder de veto aos gestores municipais. 

No  Rio  Grande  do  Norte,  Vasconcelos  (1997)  apontou  a  inexistência  de  um  movimento

sanitarista estadual como um dos preditivos do retardamento da municipalização e das dificuldades

de implantação dos princípios do SUS. Sobre este último aspecto, enquanto o Conselho Estadual de

Saúde do Ceará foi criado em 1989, no Rio Grande Norte ele apenas foi formalizado em 1993. A

falta de mobilização de atores sociais em torno do ideal sanitarista se deu num cenário em que a

pauta de reivindicações dos profissionais de saúde transitou entre a luta por melhores condições de

trabalho  (setor  público)  e  a  definição  dos  valores  dos  honorários  médicos  (iniciativa  privada)

(VASCONCELOS, 1997). 

Não se verifica, ao longo da trajetória do sistema estadual de saúde do RN, um processo de

difusão  do ideal  sanitarista  entre  os  gestores  municipais  e  nem de uma visão municipalista  no

interior da burocracia estadual. Na verdade,  a perpetuação da omissão cooperativa por parte do

governo estadual,  derivada do interesse em manter-se enquanto prestador de serviços de saúde,

produz uma dinâmica conflituosa entre os distintos atores governamentais, mesmo com um SUS

estipulando a cooperação intergovernamental como prerrogativa basilar. Este cenário institucional

da  saúde do RN,  que  transforma a  SESAP-RN em administradora  de  equipamentos  de  saúde,

constitui-se em uma barreira para constituição de uma comunidade da política no RN, vez que

dificulta a construção de plataformas comuns entre os distintos atores. A inexistência de uma policy

community na  saúde surge,  portanto,  como um dos  principais  determinantes  do baixo nível  de

cooperação do estado junto a seus municípios.

Na  educação  do  RN,  uma  comunidade  que  compartilhasse  valores  e  interesses  e  que

influenciasse a política estadual começou a ser constituída com a criação do Fórum Permanente em

2011 Esta comunidade manteve fora da agenda estadual o tema da municipalização e a própria

perspectiva da colaboração estado-local. As falas dos entrevistados demonstraram que a questão da

municipalização é vista como prejudicial por esta comunidade, que congrega especialistas, sindicato

e gestores estaduais. A modificação na constituição estadual ocorrida em 2014 e que coloca que

tanto municípios quanto governo estadual devem atuar “prioritariamente” no ensino fundamental

evidencia  o  poder  destes  atores  em delimitar  a  agenda  do governo estadual.  Esta  modificação
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institucional exacerba a sobreposição de responsabilidades e dificulta o amadurecimento da noção

de interdependência entre estado e municípios.

O alento  cooperativo  trazido com a criação do SEARN e pelo discurso dos  atuais  gestores

estaduais são resultado mais do ativismo do atual representante da UNDIME-RN e da coordenadora

deste fórum do que de uma mobilização dos atores em torno do tema. Convém colocar, ainda, que a

comunidade  epistêmica  da  educação  do  RN  além de  historicamente  ter  tratado  o  conceito  de

descentralização  enquanto  sinônimo  de  aprofundamento  da  autonomia  escolar,  também  não

reconhece o tema da avaliação educacional como essencial para melhoria das políticas públicas do

estado. Estas questões foram primordiais para o sucesso do regime de colaboração cearense. Diante

disso, outro fator determinante para o baixo nível de colaboração estado-local na educação potiguar

está  na  falta  de  aquiescência  da  policy  comunitty subnacional  quanto  a  necessidade  de

municipalização e de implantação de uma cultura avaliativa no estado. 

No Ceará,  a  aproximação do governo estadual  com a comunidade epistêmica foi  um passo

inicial  no  processo  de  construção  de  uma comunidade educacional.  Neste  caso,  o  processo  de

municipalização ocorreu em paralelo com a construção de um sistema de avaliação educacional

(SPAECE), que se deu em parceria com especialistas da UFC e acabou por fomentar a introdução

da temática na agenda acadêmica. Esta aproximação entre SEDUC e UFC foi facilitada também

devido a indicação de professores da universidade para a liderança da pasta estadual, que aconteceu

com  Maria  Luiza  Chaves  (1991-1994)  e  Sofia  Lerche  (2003-2006).  A  promoção  da

municipalização,  que ocorreu com a colaboração técnica e  financeira  do governo estadual,  não

encontrou barreiras entre os especialistas, tendo que suplantar apenas a contrariedade do sindicato. 

A trajetória histórica de colaboração estado-local, o amadurecimento de uma cultura avaliativa

na  educação  do  estado  e  o  estreitamento  com  a  comunidade  epistêmica  contribuíram  para

constituição de uma policy community do setor no momento da conjuntura crítica de concepção do

PAIC. Deve-se destacar, como aponta SUMYIA et al (2017), a atuação de Cid Gomes enquanto

empreendedor da política. Não obstante, a constituição da policy community, formalizada por meio

do Comitê Cearense pela Erradicação do Analfabetismo Escolar (2006) e depois pelo Comitê de

articulação do PAIC (2007) foi fundamental não só para entrada da temática colaborativa à agenda

governamental como para a formulação do programa colaborativo cearense. Ela aparece, portanto,

como fator determinante para o alto nível de colaboração estado-local na educação do Ceará. 
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8.5.3 O perfil da liderança política estadual

Os estudos de caso demonstraram que a atuação da liderança política do executivo estadual foi

elemento central para definição do padrão de relacionamento estado-local na educação e na saúde.

Os  achados  compactuam  com  o  proposto  por  Borges  (2006)  de  que  a  posição  política  do

governador  em relação  ao  regime  ditatorial  é  fator  explicativo  para  a  realização  de  mudanças

institucionais nas políticas públicas estaduais. 

No caso do RN, os governos eleitos na transição democrática (Geraldo Melo de 1987-1991) e no

pós-constituinte  (José  Agripino  Maia  de  1991-1994)  possuem forte  entrelaçamento  com atores

políticos do regime militar, assumindo dessa maneira um feitio conservador e pouco reformista. Na

educação, as principais reformas que ocorreram no setor focaram no aprofundamento da autonomia

da gestão escolar, ganhando destaque a política de gestão democrática da escola implementada em

2005.  Por  mais  que  o  papel  de  colaboração  estado-local  estivesse  explicitamente  definido  no

desenho nacional da política (LDB), ele nunca adentrou à agenda do governo do RN. Nem mesmo

quando da ascensão de uma liderança política mais reformista, como é o caso do governo de Wilma

de Faria (2003-2010). O tema da municipalização e da avaliação de desempenho educacional não

compuseram  a  plataforma  da  SEEC/RN,  nem  mesmo  quando  os  secretários  estaduais  eram

especialistas da universidade. Na verdade, como já falado, esses temas sequer compunham a agenda

de pesquisas da comunidade epistêmica da educação do RN. 

Na saúde, o conservadorismo se fez evidente com o retardamento da implementação dos ditames

do SUS, inclusive da municipalização, e com a persistente decisão em ofertar diretamente serviços

de saúde.  Ratificam a perspectiva pouco reformista  e  de perpetuação de práticas  clientelistas  a

indicação para a titularidade da pasta o irmão do governador Geraldo Melo (1987-1991) e, logo em

seguida,  um representante do corporativismo médico (1991-1994).  Mais  uma vez,  as  principais

mudanças surgiram no governo Wilma de Faria (2003-2010). Os avanços em termos de colaboração

estado-local,  no entanto, não foram capazes de sedimentar uma  policy community sanitarista no

estado e nem muito menos de sustar a atuação executiva na implementação da política de saúde do

estado. O retorno de uma gestão conservadora e pouco afeita a mudanças (2011-2018) logo tratou

de exacerbar o padrão conflituoso nas relações entre estado e municípios, principalmente por deixar

de cumprir compromissos firmados no governo passado ou mesmo no âmbito da CIB. Importar

destacar  que  a  previsão  de  cofinanciamento  da  atenção  básica  e  farmacêutica,  que  havia  sido

previsto  no  Plano  Estadual  de  saúde  de  2010/2011,  deixou  de  aparecer  nos  instrumentos  de

planejamento do RN nos anos seguintes. 

No caso do governo do Ceará, a eleição de Tasso Jereissati (1987-1991) é marcada exatamente

pelo  rompimento  com “o  ciclo  dos  coronéis”.  De  perfil  reformista  e  sem vinculação  com  os
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políticos  que  comandaram  o  estado  no  período  ditatorial,  a  gestão  de  Tasso  enxergou  na

municipalização dos serviços uma maneira de quebrar com as práticas clientelistas e de patronagem

que assolaram durante muito tempo o sistema político do estado. Esta visão foi incrementada na

gestão de Ciro Gomes (1991-1994), que aprofunda a função cooperativa e coordenativa do governo

estadual nas duas políticas estudadas – vide aperfeiçoamento do PAS e criação do SPAECE. 

A perspectiva  reformista  e  inovadora  continua  a  acompanhar  a  trajetória  dos  governadores

cearenses, tendo na gestão Cid Gomes (2007-2015) um momento de conjuntura crítica em termos

de atuação colaborativa. A burocracia de alto escalão escolhida inicialmente para a SEDUC e para a

SESA foram provenientes de experiências municipalistas exitosas – Izolda Cela vinda de Sobral-CE

e João Ananias de Santana do Acaraú-CE. A inovação promovida pelo PAIC e pela adoção dos

consórcios regionais de saúde apenas foram possíveis pela liderança colaborativa de Cid Gomes à

frente da gestão cearense. Num contexto de histórico colaborativo das políticas de educação e saúde

e de existência de policy comunnities que compactuavam com o ideal da cooperação estado-local –

portanto, favorável – o governador foi capaz de mobilizar a expertise municipalista para inovar e

institucionalizar este padrão de relacionamento intergovernamental no Ceará. O perfil de liderança

colaborativa foi,  desta  maneira,  um dos fatores  determinantes  para o alto  nível  de colaboração

estado-local cearense.

Quadro 14 – Determinantes da colaboração estado-local na educação e saúde do CE e do RN

Casos
Trajetória da política no

estado
Policy Communities

Perfil da liderança
política estadual

Ceará

Educação

1) Colaboração estado-local
institucionalizada na

Constituição Estadual (1989)

2) Desenvolvimento de um
Sistema Estadual de Avaliação

(1992)

3) Municipalização induzida
pelo governo estadual, com

colaboração técnica e
financeira (1995)

1) Interação entre
governo estadual e

comunidade epistêmica 

2) Compactuação com a
municipalização e
construção de uma
cultura avaliativa

3) Formalização por
meio do CCEAE e do
Comitê de Articulação

do PAIC

1) Predisposição
reformista e

colaborativa do
governador estadual

2) Principais
reformas lideradas

por secretários
provenientes de

experiência
municipalista

Saúde

1)Ascensão de uma visão
municipalista ainda na

transição democrática (1987-
1995)

2) Disseminação de valores
sanitaristas por meio da escola

de Saúde Pública (1993)

1) Comunhão de valores
sanitarista e visão

municipalista

2) Capacidade de
mobilização dos

gestores municipais
(COSEMS)
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3 ) Sucesso do PAS: padrão de
relacionamento que

combinava coordenação
estadual, participação

comunitária e flexibilidade
municipal 

Rio Grande
do Norte

Educação

1) Municipalização e
colaboração estado-local

nunca fizeram parte da agenda
do governo estadual

2) As reformas educacionais
focaram em aprofundar a

autonomia da gestão escolar
(sinônimo de

descentralização)

1) Não compactua com
o ideal de

municipalização

2) Não corrobora com a
importância da

avaliação educacional

3) SEARN como
tentativa de

formalização

Predisposição
conservadora com

perpetuação de
práticas clientelistas

(raízes no regime
militar)

Algumas mudanças
ocorreram na gestão

Wilma de Faria
(2003-2010), cuja

marca é o
rompimento com as

oligarquias
tradicionais  

Saúde

1) Omissão estadual na
implementação dos princípios

do SUS (1987-1995)

2) Retardamento da
municipalização

3) Decisão estadual de
permanecer prestando

diretamente serviços de saúde

1) Inexistente, com a
prevalência de

interesses conflitantes
entre os distintos atores

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Considerações finais

Em  seu  seminal  ensaio  intitulado  “Fragmented  Welfare  States:  federal  institutions  and

development  of  social  policy”,  Pierson  (1995)  sustenta  que  o  mesmo  mecanismo  institucional

presente em federações pode provocar distintos efeitos nas políticas sociais, a depender do contexto.

Esta proposição institucional sugere que as políticas públicas são produto do entrelaçamento entre

variáveis institucionais e dinâmicas contextuais. A investigação aqui desenvolvida sugere que essa

proposição teórica não serve apenas para compreensão do impacto das instituições federativas nas

políticas  sociais  de  diferentes  países,  mas  também para  entender  os  efeitos  dos  condicionantes

institucionais  no  comportamento  dos  governos  subnacionais.  Sendo  mais  específico,  o  que  o

governo estadual faz com a autonomia que lhe é conferida constitucionalmente e, também, pelo

desenho nacional das políticas públicas, depende de dinâmicas próprias do seu território. Ou seja,

depende do contexto estadual.

Ademais,  as  políticas  públicas  não  são  resultado  puro  e  consciente  de  um  ator  político

específico. Dito de outro modo, as iniciativas de cooperação estado-local não derivam de cálculos

de custo e benefício realizados “racionalmente” pelas lideranças políticas dos governos (FEIOCK,

2013). A ação governamental advém, na verdade, de uma confluência de fatores, que extrapolam a

noção de uma racionalidade instrumental enquanto norteadora das decisões políticas (IMERGUT,

2006). O que identificamos aqui é que elementos que envolvem os atores e as ideias do território

estadual delimitam as decisões estaduais. Trata-se de um achado afeito ao proposto por Wright

(1988),  que  realça  a  existência  de  “estacas"  emoldurando  o  processo  decisório  dos  governos

subnacionais.  Vale  dizer,  ainda  são  perceptíveis  fronteiras  territoriais  nas  ideias  sobre  políticas

públicas e que, mais do que fatores estruturais ou normatizações nacionais, acabam por determinar a

heterogeneidade  interestadual  na  educação  e  saúde  do  Brasil.  Estas  ideias  podem,  ou  não,

sedimentar policy communities subnacionais, com poder de introduzir um problema ou solução no

processo decisório governamental e também de barrar a entrada de determinados temas à agenda

estadual (RICHARDSON e JORDAN, 1979; WRIGHT, 1988; JORDAN, 2011).

A diversidade  interestadual  é  algo  que  está  no cerne  da definição  de  federalismo (WATTS,

2006a), sendo, portanto, fenômeno esperado. A adoção de padrões mínimos nacionais encontra seus

limites na autonomia federativa (AGRANOFF, 2011). Na mesma linha, a cooperação é também

uma  forma  de  relacionamento  intergovernamental  inerente  aos  sistemas  federativos  (WATTS,

2006a; AGRANOFF, 2007). Isto provém da existência de responsabilidades sobrepostas entre entes

federativos e da noção de interdependência entre eles (FEIOCK, 2013). 
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No Brasil, a definição de uma tríade federativa que confere dois níveis de governos subnacionais

(estados  e  municípios)  sem  previsão  de  “amarras”  hierárquicas  entre  eles,  traz  inúmeras

intercorrências para as relações intergovernamentais e para a promoção de políticas sociais. Uma

das interpretações mais difundidas e prevalecentes na literatura nacional suporta a metáfora de um

federalismo integrado, que combina centralização decisória no governo federal com flexibilidade de

implementação pelos governos subnacionais (ARRETCHE, 2012, 2015). Para esta visão, o governo

central teria amplo domínio sobre as agendas decisórias de estados e municípios. É prevalente, além

disso, a concepção de que os governos estaduais encontram-se fragilizados no contexto federativo

brasileiro (REZENDE, 2013; PRADO, 2013; ARRETCHE e SCHLEGEL, 2014). 

Na mesma linha de outros estudos (VIANA et al, 2008;GOMES, 2009; GONÇALVES, 2009;

LIMA et al, 2012a, 2012b; SEGATTO, 2015; SILVA, 2015a, 2015b; MENNICUCCI e MARQUES,

2016), os achados dessa tese sustentam o contrário. Primeiro, a profunda variação interestadual na

implementação e nos resultados das políticas públicas são evidencia da incapacidade do governo

federal  em  imprimir  padrões  mínimos  nacionais  no  comportamento  dos  governos  estaduais.

Portanto, não há que se falar em predomínio dos interesses federais nas agendas estaduais. Segundo,

a heterogeneidade, que também identificamos no nível de cooperação estado-local da educação e

saúde, deriva da autonomia estadual conferida pelas instituições federativas e também pelo desenho

institucional das políticas sociais no Brasil. 

Assim, se há incerteza ou fluidez nas responsabilidades atribuídas aos governos estaduais, elas

não  agem  no  sentido  de  depuração  da  sua  liberdade  decisória,  mas  sim  o  contrário.  O  que

demonstramos aqui é que os estados assumiram, no âmbito das políticas sociais, uma dupla função,

executiva  e  coordenativa.  Esta  feição  institucional,  complexificada  pela  autonomia  municipal,

implica na necessidade de uma função cooperativa dos governos estaduais. A maneira como esta

noção é institucionalizada se diferencia de acordo com cada contexto estadual. Outra singularidade

do  arranjo  federativo  brasileiro  é  a  incidência  de  sobreposição  de  atribuições  entre  estado  e

municípios. Isto permite a ocorrência de dinâmicas competitivas verticais no contexto subnacional,

fenômeno que não ocorre em federações cuja gestão local é “criatura” dos estados. Mais do que

isso, os municípios não dispõem de representação na assembleia legislativa, fazendo com que suas

demandas e interesses dependam de outros fatores para que adentrem à agenda do governo estadual.

O federalismo é visto aqui como uma construção histórica, o que sugere que a configuração das

relações intergovernamentais que nele opera muda com o tempo. Neste sentido, o papel cooperativo

dos governos estaduais, muito embora estivesse previsto desde o desenho constitucional de 1988,

ganha diferentes conotações conforme as conjunturas políticas e o momento institucional de cada

política específica.
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Em nosso percurso investigativo, a construção de um indicador sintético (ICE), composto por

três  dimensões  (cooperação  em  políticas  públicas,  cooperação  na  estrutura  de  governança  e

cooperação financeira), permitiu quantificarmos o nível de colaboração estado-local na educação e

na  saúde.  O  ICE  apontou  para  uma  elevada  diversidade  no  comportamento  cooperativo  dos

governos estaduais nas duas políticas. No caso da saúde, o desenho nacional do SUS, configurado a

partir  de  uma  lógica  de  federalismo  executivo,  tentou  suprir  a  ausência  de  representatividade

municipal no legislativo estadual, instituindo fóruns deliberativos intergovernamentais – é o caso

das comissões intergestores. Mesmo assim, o domínio financeiro e normativo do governo federal

não  foi  capaz  de  produzir  padrões  mínimos  nacionais  no  que  diz  respeito  ao  comportamento

cooperativo dos governos estaduais – sua principal atribuição. A heterogeneidade constatada pelo

ICE é evidência disso. No caso da educação, essa diversidade na cooperação vertical subnacional é

ainda mais profunda – o índice registrou um maior coeficiente de variação –, devido à ausência

destes espaços decisórios intergovernamentais. A regulamentação do SNE poderia minimizar tal

variação interestadual. Apesar disso, a comparação histórica dos casos do RN e do CE demonstrou

que o desenho nacional importa, mas não é suficiente para induzir a atuação cooperativa dos

governos estaduais.

Foi aplicada, ainda, uma modelagem estatística, a partir da utilização da técnica de regressão

logística multivariada. Neste modelo, o ICE foi transformado em uma variável dicotômica (alto e

baixo) e regredido em função de fatores estruturais relacionados a trajetória da política no estado,

contexto de implementação e capacidade decisória do governo estadual. Nenhuma das variáveis

explicativas apresentou significância estatística, corroborando a hipótese (1) de que  mais do que

aspectos estruturais, o contexto político-institucional se sobressai enquanto elemento explicativo

da decisão estadual em cooperar com os municípios no âmbito das políticas sociais. 

Dentre estes fatores estruturais importa destacar a situação fiscal do estado, apontada por alguns

estudos  como  um  dos  preditivos  da  fragilidade  estadual  na  federação  (REZENDE,  2013;

ARRETCHE,  2015)  ou  mesmo  impeditivo  do  aprofundamento  cooperativo  dos  estados

(ARRETCHE,  2015;  MENICUCCI  e  MARQUES,  2016).  A  análise  quantitativa  refuta  tais

proposições, indicando que não há relação de causalidade entre contexto financeiro do estado e o

nível de colaboração estado-local da educação e da saúde. Por exemplo, o Ceará registrou um dos

mais altos ICEs tanto na educação quanto na saúde mesmo sendo um dos estados com maior nível

de endividamento. 

O ICE serviu, ainda, para escolhermos dois casos para realização de uma análise comparativa

histórica. Optamos por escolher o Ceará e o Rio Grande do Norte por terem registrado níveis de

cooperação estado-local opostos. Enquanto os cearenses obtiveram o segundo mais ato ICE nas
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duas políticas, os potiguares apresentaram um dos piores nos dois setores. No caminho proposto por

Lieberman (2005), os estudos de caso serviram para reflexão sobre a utilização de construtos e

medidas utilizadas na abordagem quantitativa. Neste sentido, constatamos que o ICE precisa ser

aperfeiçoado a  partir  da inclusão  de informações  sobre a  atuação das  unidades  administrativas

regionais. Estas estruturas de governança regional foram essenciais  para o sucesso das políticas

colaborativas adotadas no Ceará, ao mesmo tempo que não possuem centralidade na gestão das

políticas do RN. Ademais, o modelo explicativo precisa incorporar informações mais qualitativas

sobre  as  burocracias  estaduais,  como é  o  caso  do  perfil  dos  seus  servidores.  Acreditamos,  no

entanto,  que  mesmo  com este  refinamento,  as  análises  quantitativas  não  serão  suficientes  para

lançar  luz  sobre a  dinâmica  de  atores  e  ideias,  aspecto  determinante na  definição  do processo

decisório governamental. 

A comparação entre os casos do RN e do CE confirmou a hipótese de que os determinantes da

cooperação vertical no contexto subnacional estão relacionados a elementos do contexto político e

institucional  do  estado.  Ela  demonstrou,  ainda,  que  tanto  a  existência/atuação  de  policy

communities  subnacionais  quanto  as  decisões  das  lideranças  políticas  estaduais  são  fatores

essenciais para a colaboração estado-local na educação e na saúde, exigindo que as hipóteses, antes

dispostas como rivais, sejam congregadas. Identificamos, ainda, como é da natureza das análises

qualitativas,  a relevância da trajetória histórica das políticas no estado (path dependence)  como

componente que, em interação com os citados preditivos, determina o nível de institucionalização

da cooperação estado-local. 

No  Ceará,  a  trajetória  histórica  das  políticas  de  educação  e  de  saúde  apresentaram

predisposição de colaboração do estado em apoiar e coordenar o processo de municipalização. Este

processo permitiu o amadurecimento da noção de interdependência, ao mesmo tempo que a visão

municipalista  e colaborativa foi sendo sedimentada entre  os principais  atores que orbitam estes

setores, estruturando policy communities estaduais. Estes dois movimentos apenas se estabeleceram

devido ao perfil reformista e inovador das lideranças políticas estaduais, com destaque para os dois

primeiros governos do retorno democrático (Tasso Jereissati e Ciro Gomes) e, principalmente, para

a atuação colaborativa de Cid Gomes. 

No Rio Grande do Norte, a  trajetória histórica de omissão cooperativa do governo estadual é

evidente  desde  o  período  da  transição  democrática.  Enquanto  na  educação  a  noção  de

descentralização foi historicamente vista como sinônimo de autonomia escolar, na saúde o estado

atuou  no  sentido  de  retardar  a  municipalização  e  as  definições  estabelecidas  pelo  SUS  e  de

perpetuar-se  enquanto  provedor  de  serviços  de  saúde.  Estas  decisões  constrangeram as  opções

disponíveis no futuro, deixando um legado que dificulta a realização de mudanças. Tal dificuldade é
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explicada  pela  inexistência  de  uma  policy  community  da  saúde,  que  comungue  de  uma  visão

sanitarista e municipalista, e da não compactuação da policy community da educação com o ideal

da municipalização e com a importância da avaliação educacional para a gestão estadual. Estes

ingredientes  se  entrelaçam  ao perfil  conservador  e  de  afeição  a  práticas  clientelistas  que

acompanha a maior parte das lideranças políticas que passaram pelo governo do estado. 

Portanto, esta tese sustenta a postulação de que o nível de colaboração estado-local na educação

e  saúde  do  Brasil  é  determinado  pelo  entrelaçamento  entre  contingências  institucionais  do

federalismo brasileiro e do desenho nacional das políticas com variáveis do contexto estadual. Mais

especificamente, é a interação de características da trajetória histórica da polícia no estado, da

existência/atuação  de  policy  communities subnacionais  e  do  perfil  da  liderança  política

estadual o que explica o nível de institucionalização da cooperação estado-local nas políticas

de educação e saúde do país.

Algumas limitações deste trabalho se apresentam como caminho para a  realização de novas

trilhas  investigativas.  Não  adotamos,  aqui,  a  premissa  de  que  a  colaboração  estado-local  gera

melhores  resultados  nas  políticas.  Embora  seja  um  pressuposto  no  desenho  das  políticas  de

educação e saúde,  estudos ainda se fazem necessários  para atestá-lo.  É preciso também que se

estude em profundidade a colaboração estado-local em outros estados e em outras políticas setoriais

– como assistência  social,  segurança pública e meio ambiente – com vistas a  identificas se  os

determinantes  que  identificamos  aqui  também explicam estes  outros  contextos.  Outro  percurso

bastante  promissor  está  na  compreensão  do  processo  vertical  de  difusão  de  políticas  locais,

fenômeno fundamental no sucesso das políticas colaborativas cearenses. Ademais, esperamos que

este  esforço  investigativo  ganhe  espaço  na  agenda  de  pesquisa  das  ciências  sociais  no  Brasil,

fomentando estudos mais sistemáticos e duradouros sobre este nível de governo que é central para o

funcionamento do federalismo brasileiro e para melhoria do bem-estar da população. 
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APÊNDICES

Apêndice A – Lista de entrevistas

Entrevista Tipo de ator Setor Data da realização

Rio Grande do Norte

Entrevista 1 Especialista (universidade) Educação 05/06/2019

Entrevista 2 Representante do Sindicato dos 
trabalhadores da educação

Educação 27/05/2019

Entrevista 3 Secretária adjunta de educação em
2019

Educação 03/06/2019

Entrevista 4 Ex-secretário de educação Educação 19/03/2019

Entrevista 5 Ex-secretária de educação Educação 25/02/2019

Entrevista 6 Gestora responsável pelo SEARN Educação 05/06/2019

Entrevista 7 Presidente da UNDIME-RN Educação 22/05/2019

Entrevista 8 Representante do COSEMS Saúde 11/06/2019

Entrevista 9 Subsecretária de saúde em 2019 Saúde 07/06/2019

Entrevista 10 Presidente do Conselho Estadual 
de Saúde

Saúde 31/05/2019

Entrevista 11 Ex-secretário estadual de saúde 
(2015-2016)

Saúde 31/05/2019

Entrevista 12 Secretário estadual de saúde Saúde 07/06/2019

Ceará

Entrevista 13 Presidente e Secretário do 
sindicato APEOC

Educação 20/08/2019

Entrevista 14 Diretora da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal
do Ceará

Educação 20/08/2019

Entrevista 15 Gestor da COPEM/SEDUC-CE Educação 19/08/2019

Entrevista 16 Presidente do Conselho Estadual 
de Saúde

Saúde 20/08/2019

Entrevista 17 Coordenadora de Políticas de 
Assistência à Saúde (COPAS)

Saúde 20/08/2019

Entrevista 18 Ex-secretário de saúde (2015-
2018)

Saúde 21/08/2019

Entrevista 19 Professora universitária e ex-
gestora municipal

Saúde 21/08/2019

Entrevista 20 Vice-presidente do COSEMS-CE Saúde 23/08/2019

Entrevista 21 Secretária da CIB e ex-
coordenadora da COPAS

Saúde 26/09/2019
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Apêndice B – Pedido de Acesso a Informação enviado às secretarias estaduais de educação 

1. A Secretaria possui algum setor (diretoria, supervisão, coordenação, gerência) cuja atribuição é a
articulação com o município? Caso positivo, qual o nome do setor?

2. A Secretaria possui algum programa em regime de colaboração com os municípios? 

2.1. Caso positivo, informe nome, objetivo, normativo que o criou (lei, decreto, portaria, resolução,
etc) e ano de criação de todos os programas que ocorrem em regime de colaboração com os municí-
pios.

3. Há algum normativo que regulamenta, de maneira geral, o regime de colaboração na educação
estadual? Qual? (mandar em anexo).

4. O Estado possui um sistema estadual de avaliação educacional?

4.1 Caso positivo, as redes municipais também fazem parte dele?

5. A Secretaria Estadual de Educação dispõe de programa permanente de treinamento e qualificação
que inclua os servidores das redes municipais?

5.1 Caso positivo, engloba professores, servidores e/ou gestores das redes municipais?



317

Apêndice C – Roteiro da entrevista com atores das políticas
(adaptada conforme a representatividade institucional do ator)

Perfil e Trajetória da instituição

1. Conte um pouco da sua história na educação/saúde e da instituição da qual você representa:
formação,  experiência  prévia (professor,  funcionário de carreira,  vinculação política),  questões e
situações que acha relevante.

2. Breve relato da história e dos objetivos da instituição.

Representação e processo decisório

4. Instituição participa de algum espaço decisório no âmbito estadual, como conselho e/ou fórum
permanente da educação/saúde? Há algum ato normativo/legal que garante a representação de sua
instituição nestes espaços? 

5. As decisões tomadas nestes espaços são geralmente mantidas pela Secretaria ou órgão gestor?

5.1 Como você consegue acompanhar a implantação dessas decisões?

6. A questão da cooperação do estado com os municípios já foi abordada nestes espaços? Quais os
temas/políticas/ações foram debatidos? E se não foi abordado, por que você acha que não foi?

7. A instituição tem abertura/espaço para, diretamente, sugerir à Secretaria Estadual correções de
rumo/alterações nessas políticas que apoiam os municípios ou mesmo propô-las? Caso positivo,
poderia citar exemplo concreto vivido nos últimos 5 anos?

8. Na sua percepção, qual principal fator (in)viabiliza uma maior cooperação do estado junto aos
municípios? (recursos financeiros, apoio político, burocracia qualificada, apoio de outros atores e
instituições, sindicato, universidade, conselho, assembleia legislativa).

Relacionamento entre os atores

9.  A instituição  possui  parcerias  com  outras  entidades  que  atuam  na  educação/saúde,  como
universidades, institutos federais, ONGs, iniciativa privada, etc?

11. Que parcerias são essas? Em que áreas/temas?

12. Há pessoas que atuaram nessa instituição ocupando hoje cargos de gestão da Secretaria? Caso
positivo, isso é prática comum? 

13. Em relação as políticas de educação/saúde do estado, você acha que suas ideias e concepções são
parecidas ou distintas das

14. Qual seu nível de proximidade com os gestores da Secretaria? Você têm amigos lá?

15. Você acha que, de um modo geral, a Secretaria, as universidades, a UNDIME/CONASEMS, os
sindicatos, os deputados estaduais e o conselho estadual possuem a mesma posição em relação à ne-
cessidade de cooperação dos estados junto aos municípios na implementação da política? Sempre foi
assim? Há divergências quanto ao tema de cooperação? Há resistência em cooperar? Quais os atores
mais resistentes a cooperação? Isso mudou nos últimos cinco anos? 
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Apêndice D – Base s de dados do  ICE

Base de dados – Índice de Cooperação Estado-local na educação (ICE-Educ)

UF

Cooperação em políticas públicas Cooperação na estrutura de governança Cooperação financeira

Programa
permanente
formação

de
professores

Programa
permanent

e para
apoio na
gestão de
serviços e/

ou na
elaboração

projetos
municipais

Índice de
Cooperaçã

o em
Políticas
Públicas

Existência
de unidade
administrati
va setorial

que trata da
cooperação

com os
municípios

Previsão
normativa de

entidade
representant

e dos
municípios

no Conselho
Estadual

Nível de
institucionali

zação do
Regime de

Colaboração

Índice de
Cooperação

na
Governança

Proporção
de receitas

recebidas de
convênio 

Proporção de
transferências
DISCRICIO
NÁRIAS aos
municípios

em relação ao
total de gasto
por função do

estado 

Índice de
Cooperação
Financeira

Índice de
Cooperação
Estadual na
educação

AC 1 1 1 1 0 0 0,25 0,09 0,10 0,07 0,44

AL 1 1 1 1 0 3 0,75 0,05 0,10 0,04 0,60

AM 1 0 0,5 0 0 0 0,00 0,16 0,02 0,09 0,20

AP 1 1 1 0 1 1 0,42 0,00 0,00 0,00 0,47

BA 1 1 1 1 0 0 0,25 0,18 0,19 0,13 0,46

CE 1 1 1 1 0 3 0,75 0,45 0,84 0,39 0,71

ES 1 1 1 0 1 3 0,75 0,18 1,28 0,31 0,69

GO 1 0 0,5 1 1 0 0,50 0,38 0,21 0,25 0,42

MA 1 1 1 1 0 3 0,75 0,06 0,06 0,05 0,60

MG 0 1 0,5 1 0 0 0,25 0,60 1,06 0,52 0,42

MS 0 0 0 0 1 0 0,25 0,86 1,59 0,75 0,33

MT 1 1 1 0 0 0 0,00 0,65 2,82 0,84 0,61

PA 1 1 1 1 0 0 0,25 0,29 0,70 0,28 0,51

PB 0 1 0,5 0 0 2 0,33 0,45 0,17 0,28 0,37

PE 1 1 1 1 0 3 0,75 0,37 0,64 0,31 0,69
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PI 1 0 0,5 0 0 0 0,00 0,23 0,50 0,21 0,24

PR 0 1 0,5 1 0 0 0,25 0,36 0,31 0,25 0,33

RJ 0 1 0,5 1 1 0 0,50 0,03 0,01 0,02 0,34

RN 0 0 0 0 0 2 0,33 0,29 0,17 0,19 0,17

RO 1 0 0,5 0 1 0 0,25 0,71 3,00 0,90 0,55

RR 1 0 0,5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17

RS 0 1 0,5 1 1 3 1,00 0,88 2,45 0,91 0,80

SC 0 1 0,5 1 0 0 0,25 0,58 1,52 0,58 0,44

SE 0 0 0 1 0 0 0,25 0,19 0,05 0,11 0,12

SP 1 1 1 0 0 2 0,33 0,64 0,78 0,50 0,61

TO 1 0 0,5 1 0 1 0,42 0,57 0,53 0,41 0,44

Base de dados – Índice de Cooperação Estado-local na saúde (ICE-saúde)

UF

Cooperação em políticas públicas Cooperação na estrutura de governança Cooperação financeira

v1.Program
a

permanente
de

treinamento
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qualificação
para os

municípios
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a

permanente
para apoio
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de serviços
e/ou na

elaboração
projetos

municipais

Índice de
Cooperação

em
Políticas
Públicas

Existência de
unidade

administrativa
setorial que

trata da
cooperação

com os
municípios

Previsão
normativa de

entidade
representante

dos
municípios

no Conselho
Estadual

Proporção
de

municípios
que fazem
consórcio

com o
estado 

Índice de
Cooperação
na Estrutura

de
Governança
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que
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Fundo a
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Proporção de
transferências

NÃO
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aos municípios
em relação ao

total de gasto por
função do estado

(Nível de
priorização à
cooperação)

Índice de
Cooperação
Financeira

Índice de
Cooperação
Estadual na

saúde
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AC 0 1 0,5 1 1 0,00 0,67 0,05 0,00 0,02 0,40

AL 1 1 1 1 1 0,00 0,67 0,46 7,42 0,37 0,68

AM 1 1 1 1 1 0,03 0,69 0,81 0,70 0,42 0,70

AP 1 0 0,5 0 1 0,00 0,33 0,63 0,87 0,33 0,39

BA 1 0 0,5 1 1 0,00 0,67 0,72 1,71 0,39 0,52

CE 1 1 1 1 1 0,54 1,00 0,27 4,80 0,23 0,74

ES 0 0 0 0 1 0,00 0,33 0,74 0,88 0,39 0,24

GO 1 1 1 0 0 0,00 0,00 0,44 2,38 0,27 0,42

MA 1 1 1 1 1 0,03 0,68 0,35 3,59 0,25 0,64

MG 1 0 0,5 1 1 0,04 0,69 0,89 17,53 0,79 0,66

MS 1 0 0,5 1 0 0,04 0,36 0,94 17,45 0,81 0,55

MT 1 0 0,5 1 1 0,01 0,68 0,92 25,63 0,96 0,71

PA 1 0 0,5 0 0 0,01 0,00 0,54 3,62 0,34 0,28

PB 0 0 0 1 1 0,00 0,67 0,50 0,71 0,26 0,31

PE 1 1 1 1 1 0,01 0,67 0,56 0,45 0,29 0,65

PI 0 1 0,5 0 0 0,00 0,00 0,54 3,52 0,34 0,28

PR 1 1 1 1 0 0,21 0,46 0,92 5,78 0,57 0,68

RJ 0 1 0,5 1 1 0,00 0,67 0,35 1,10 0,19 0,45

RN 0 0 0 0 1 0,00 0,33 0,04 3,56 0,09 0,14

RO 1 1 1 0 1 0,00 0,33 0,85 0,35 0,43 0,59

RR 0 0 0 1 1 0,00 0,67 0,53 0,14 0,27 0,31

RS 1 1 1 1 1 0,00 0,67 1,00 16,27 0,82 0,83

SC 1 0 0,5 1 1 0,02 0,68 0,93 4,47 0,55 0,58

SE 1 0 0,5 1 1 0,00 0,67 0,65 5,79 0,44 0,54

SP 1 1 1 0 1 0,01 0,34 0,74 0,79 0,38 0,57

TO 1 0 0,5 1 1 0,00 0,67 0,58 1,05 0,31 0,49
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