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Resumo  

 

A tese se dedica à discussão da relação de reciprocidade entre 

federalismo e políticas sociais no Brasil, analisando os sistemas de políticas 

públicas nas áreas da saúde, assistência social e educação. A tese se apóia na 

literatura internacional sobre federalismo e Estado de Bem-Estar Social para 

construir um referencial teórico que analisa os sistemas de políticas públicas 

como uma matriz, que aprofunda o compartilhamento federativo, com base na 

negociação intergovernamental. Argumenta-se que esse modelo resulta da 

interação entre o desenho institucional produzido pela Constituição de 1988 e 

as diretrizes de universalização de políticas sociais implementadas, por meio de 

ações federais, a partir da segunda metade da década de 1990. Com esse estudo, 

pretende-se propor uma nova abordagem sobre o federalismo brasileiro, 

alternativa à dicotomia entre centralização e descentralização que predomina na 

literatura nacional; além de chamar atenção para a figura dos sistemas de 

políticas públicas enquanto arranjos institucionais que permitem a combinação 

de nacionalização de políticas sociais, com fortalecimento da negociação 

federativa.  

 

Palavras-chave: Federalismo, Relações intergovernamentais, Políticas sociais, 

Sistemas de políticas públicas.  
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Abstract  

 

This research explores the reciprocal relationship between federalism 

and social policies in Brazil, analyzing the public policies systems in health, 

education and social care. The thesis is based on the international literature on 

federalism and Welfare State to build a theoretical framework that examines the 

systems of public policy as a matrix, which expands the federal cooperation, 

based on intergovernmental negotiation. The thesis argues that this model 

results from the interaction between the institutional design of the Brazilian 

Constitution of 1988 and the governmental efforts to universalize social policies, 

which have been lead by federal actions, since the second half of the 1990s. This 

study aims to offer a new approach to federalism in Brazil that is not based on 

the traditional dichotomy between centralization and decentralization that 

prevails in the national debate. Moreover, it wants to call attention to the 

systems of public policy as new institutional arrangements that allow the 

combination of nationalization social policy and fortification of federal 

negotiation. 

 

Keywords: Federalism, Intergovernmental relations, social policy, public policy 

systems.  
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Introdução  

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe muitas inovações no que se refere 

ao desenho federativo brasileiro e às competências de cada esfera de governo 

na promoção de políticas sociais. Dentre as principais características do novo 

desenho institucional, a literatura nacional dos anos 1990 destacou a forte 

diretriz de descentralização em favor dos governos municipais, que consolidava 

a imagem de que o Brasil tornara-se uma das federações mais descentralizadas 

do mundo (SOUZA, 1996). A esse novo contexto somou-se uma conjuntura de 

crise fiscal federal e de implementação da chamada “primeira onda” de 

reformas de Estado, com o objetivo de redução do tamanho do Estado e com 

uma agenda de corte de gastos, mesmo que à custa da diminuição de atuação 

do governo federal nas políticas públicas.  

A combinação desses fatores impulsionou a municipalização de políticas 

públicas e contribuiu para a idéia de que os municípios passavam a se tornar os 

principais responsáveis pelo provimento de condições mínimas de bem-estar 

social à sua população. Ocorre que, dadas as condições de autonomia municipal 

garantidas pela nova Constituição, sem nenhuma exigência quanto a um 

padrão nacional de políticas sociais1, a municipalização aconteceu com ritmos e 

prioridades diferentes, nos mais de cinco mil municípios do país.  

Diante desse quadro de fragmentação, a partir da segunda metade da 

década de 1990, o governo federal – em boa medida recuperado da crise 

anterior, com o fim da inflação - passou a implementar uma série de ações, com 

o objetivo de nacionalizar padrões de políticas públicas e aumentar a 

coordenação entre os entes federativos. A principal estratégia adotada foi a 

criação condições atrativas, principalmente por meio de transferências 

intergovernamentais, para que estados e municípios passassem a aderir às 

                                                
1 Com exceção da previsão da necessidade de aplicação de um mínimo de 25% de seus 

recursos na educação.  
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diretrizes nacionais na implementação dessas políticas. Foi assim na área da 

educação com o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) e na área da saúde com a 

Norma Operacional Básica 01/96 cujos principais resultados, no inicio dos anos 

2000, foram um avanço significativo no sentido da universalização do ensino 

fundamental e da atenção básica de saúde. Passados alguns anos, uma nova 

Norma Operacional Básica federal, agora no âmbito da assistência social, repete 

a mesma fórmula, promovendo um grande avanço no que se refere à 

universalização da assistência social básica, por meio da oferta de recursos a 

municípios que aderirem à política nacional de assistência social.  

Em face desse novo panorama, não se aplica mais a visão de 

descentralização construída no período imediatamente posterior à Constituição 

de 1988. A ação federal se faz bastante presente, inclusive interferindo 

diretamente sobre o processo de municipalização de políticas sociais.  

Como afirma Almeida (2001), a literatura sobre federalismo e políticas 

públicas no Brasil é unânime em apontar períodos de centralização e 

descentralização na nossa história. No mesmo sentido, Souza (2002) sugere que 

o federalismo brasileiro tem oscilado em um contínuo entre centralização e 

descentralização, caminhando entre os dois extremos, nos diferentes períodos 

analisados pela autora. Diante dessa polarização entre centralização e 

descentralização, como analisar esse novo contexto, no qual o governo central 

se faz presente, mas atua no sentido de favorecer a municipalização das 

políticas sociais? 

 Arretche (2000; 2007) analisa a importância de políticas federais de 

indução para que a municipalização avance no país e conclui que se trata de 

mais um processo de centralização, uma vez que o governo federal, ao controlar 

o repasse de recursos financeiros de acordo com a adesão a programas por ele 

desenhados, restringe a agenda dos governos subnacionais, suprimindo parte 

de sua autonomia. Abrucio (2000; 2005) por outro lado, afirma que em vez de 

centralização ocorre um processo de coordenação federativa, ressaltando o PAB 
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(Piso de Atenção Básica) e o FUNDEF como instrumentos que promoveram 

redução de desigualdade e introduziram padrões nacionais, sem restringir a 

autonomia dos estados e municípios – sobretudo se adotarmos uma perspectiva 

comparada com outros países e com o próprio histórico da federação brasileira.  

É nesse contexto que se insere a discussão dessa tese. O tema da pesquisa 

é a relação ente federalismo e políticas sociais no Brasil, discutida a partir de um 

novo objeto: os sistemas de políticas públicas.  

Ao prever expressamente na Constituição de 1988 a figura de um 

Sistema Único de Saúde (SUS), institucionalizou-se uma antiga aspiração do 

movimento sanitarista, que veio sendo construída antes mesmo da 

redemocratização. Quase 20 anos depois, em 2005, a área de assistência social 

decide utilizar o mesmo modelo de organização da saúde e cria o Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS). Recentemente, no final de 2009, uma emenda 

insere na Constituição Federal o Sistema Nacional de Educação, cujo conteúdo 

foi escolhido como tema principal de discussão na Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) realizada no final de março de 2010. É a partir desse 

contexto que começa a se estabelecer o foco de interesse desta pesquisa: por que 

o modelo de sistema foi, a partir da experiência da saúde, replicado para outras 

áreas de políticas sociais?  

Como já exposto, a literatura discutiu o processo de descentralização de 

políticas sociais no Brasil ressaltando instrumentos de indução ou coordenação 

federativa que teriam levado à expansão de políticas públicas por meio da 

adesão subnacional às diretrizes federais. O estudo dos sistemas, entretanto, 

propõe um enfoque diferente, que analise, de forma conjunta e sob o prisma 

federativo, os novos arranjos presentes nas áreas de saúde, assistência social e 

educação.  

A análise dos sistemas como arranjo, busca trazer uma abordagem que 

não se restringe às NOBs na saúde ou na assistência social e nem aos fundos, 

como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF) e o Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) na área da educação. Nossa proposta é observá-los não 

apenas como regulamentação federal e transferências de recursos, mas como 

um conjunto formado por relações intergovernamentais que se materializam no 

cotidiano da gestão compartilhada de políticas públicas e se constroem sob a 

forma de pactuações realizadas em arenas de negociação federativa já 

instituídas no âmbito do SUS e do SUAS. 

As arenas de negociação federativa a que nos referimos são as Comissões 

Intergestores Tripartite (CIT) e as Comissões Intergestores Bipartite (CIB), 

existentes no âmbito do SUS e do SUAS. Participam da CIT-SUS o Conselho 

Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), representando os 

municípios; o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) 

representando os governos estaduais; e membros do Ministério da Saúde (MS), 

representando o governo federal. São cinco representantes de cada esfera de 

governo sendo, no caso dos governos subnacionais, um Secretário de cada 

região do país. A Comissão se reúne mensalmente e constitui um espaço de 

negociação e pactuação cujas decisões são tomadas por unanimidade.  

Da mesma forma, a CIT-SUAS conta com a participação de entidades 

semelhantes, organizadas na área de assistência social: o Colegiado Nacional de 

Gestores Municipais da Assistência Social (CONGEMAS) representando os 

municípios; o Fórum Nacional dos Secretários de Estados de Assistência Social 

(FONSEAS) representando os estados; e membros do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) representando o governo 

federal. A CIT-SUAS também é composta por quinze membros, sendo cinco de 

cada um dos colegiados mencionados e também toma decisões por 

unanimidade, em reuniões com periodicidade mensal. 

As CIBs são espaços de pactuação intra-estadual. Há uma CIB por 

estado, formada por representantes dos colegiados estaduais e municipais 

acima mencionados, cada um no âmbito de sua política setorial.  
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A educação não conta ainda com um sistema implementado, nem tão 

pouco com fóruns federativos de negociação com periodicidade semelhante ao 

que ocorre nas duas outras políticas. Porém, a área conta duas entidades 

nacionais de articulação intergovernamental horizontal: uma que representa os 

gestores estaduais da área –o Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

(CONSED); e outra que reúne os gestores municipais de educação - a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME).  

Ao buscar-se analisar a estrutura dos sistemas de políticas públicas sob o 

prisma federativo, a primeira constatação que surge é a dificuldade de 

aplicação das categorias de centralização e descentralização. Sob certo aspecto 

os sistemas poderiam ser observados como uma nova forma de centralização, 

considerando que as diretrizes gerais e a distribuição de recursos são definidas 

por normatização federal, que, dentro dessa interpretação, estaria suprimindo 

parte da autonomia dos estados e municípios. De outro lado, poder-se-ia 

também compreender os sistemas como uma forma de promoção de 

descentralização, uma vez que, dentro de sua lógica, os municípios têm se 

tornado o local privilegiado da execução das políticas de saúde, assistência 

social e ensino fundamental. Além disso, a existência de fóruns federativos 

traria para discussão a possibilidade de negociação federativa, até então pouco 

valorizada pela literatura.   

É nesse contexto que se situa a questão de pesquisa que guia esta tese: 

Qual o significado dos sistemas de políticas públicas no federalismo 

brasileiro? 

Seguindo os passos da interpretação que predomina no debate nacional 

mencionado na primeira parte desta introdução, a hipótese de pesquisa é que 

Os sistemas de políticas públicas constituem arranjos setoriais que, 

concentrando poder de normatização e recursos financeiros no governo central, 

produzem um novo movimento de centralização. 
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1. Objetivos e desenho de pesquisa 

Diante da pergunta de pesquisa exposta acima, a tese se propõe alcançar 

dois principais objetivos. O primeiro refere-se à construção de um referencial 

teórico que possibilite a análise dos sistemas de políticas públicas sob o prisma 

federativo, de maneira a propor uma abordagem alternativa à dicotomia entre 

centralização e descentralização que predomina na literatura nacional. O 

segundo objetivo de pesquisa, esse eminentemente empírico, refere-se ao 

estudo dos sistemas de políticas públicas de forma a compreender melhor seu 

funcionamento e observar a função desse novo arranjo no contexto federativo e 

na organização setorial de cada uma das políticas sociais estudadas.  

Para alcançar o primeiro objetivo, de caráter predominantemente teórico, 

a estratégia de pesquisa traçada compreendeu a realização de levantamento 

bibliográfico sobre o tema do federalismo e das relações intergovernamentais 

na literatura comparada, com a finalidade de observar como outros países 

tratam a questão da nacionalização de políticas sociais em contextos 

federativos. 

No que se refere ao segundo objetivo de pesquisa, optou-se pelo estudo 

dos três sistemas existentes nas políticas sociais: saúde, assistência social e 

educação. Nos três casos utilizou-se como fonte de dados literatura que analisa 

o desenvolvimento das políticas no período pós-1988, bem como referências 

que descrevem a trajetória percorrida por cada uma das áreas.  

Além disso, foi realizada pesquisa documental que envolveu análise da 

legislação em vigor, bem como documentos específicos de cada área. Na saúde 

e na assistência social foram pesquisadas atas das reuniões da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) dos últimos três anos - do inicio de 2007, ao final 

de 2009, de forma a observar o tipo de discussão e pactuação realizada nesses 

fóruns. Na educação, como não há tal fórum de discussão intergovernamental, 

utilizou-se como fonte de pesquisa os documentos elaborados para 

fundamentar a discussão da CONAE, cujo tema central foi a constituição de um 

Sistema Nacional de Educação. A análise dos documentos preparatórios à 
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conferência nos permitiu entender a idéia e os principais objetivos do Sistema 

Nacional de Educação, uma vez que este ainda encontra-se em fase de 

discussão e não foi implementado.  

Como complemento à revisão de literatura e à análise documental, foram 

realizadas entrevistas com gestores das três esferas de governo que participam 

das Comissões Intergestores Tripartite, no âmbito da saúde e da assistência 

social e que representam o CONSED e da UNDIME, na área de educação. O 

objetivo das entrevistas foi colher, por meio de entrevistas semi-estruturadas, a 

opinião dos atores sobre o significado do sistema de políticas públicas em sua 

área de atuação e sobre como ocorre a relação entre as diferentes esferas de 

governo na política pública à qual ele está vinculado2.  

A opção pela realização de entrevistas com gestores das áreas partiu da 

literatura que discute relações intergovernamentais nos Estados Unidos que 

vem, desde a década de 1940, observando as relações intergovernamentais a 

partir da reconstrução da relação cotidiana entre gestores das diferentes esferas 

de governo, com informações obtidas por meio de entrevistas a esses atores. 

Dentre as principais referências menciona-se o estudo pioneiro de Willian 

Anderson, publicado em 1960 no livro Intergovernamental relations in Review, que 

apresenta um rico mapeamento das relações intergovernamentais no estado de 

Minnesota, totalmente construído a partir de entrevistas com gestores 

governamentais. Da mesma forma podemos citar a pesquisa de Chung Lae Cho 

e Deil Wright (2001), Managing carrots and sticks: percptions of cooperative and 

coercive federalism during the 1990s, também elaborada a partir de entrevistas 

com gestores de programas intergovernamentais e, por fim, a discussão trazida 

por Robert Agranoff (2001) no trabalho Managing the matrix: do Collaborative 

Intergovernmental Relations Exist? que faz um balanço das relações 

intergovernamentais nos Estados Unidos a partir de estudos setoriais de 

políticas públicas, complementados pela realização de algumas entrevistas com 

                                                
2 O roteiro da entrevista, bem como a lista de entrevistados seguem no Anexo I.  
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gestores de governos subnacionais, responsáveis pela gestão de programas que 

envolvem mais de uma esfera de governo.  

2. Estrutura da Tese 

Os dois primeiros capítulos da tese dedicam-se à discussão teórica sobre 

federalismo e relações intergovernamentais, de forma a cumprir o primeiro 

objetivo de pesquisa. Os capítulos foram organizados de maneira a possibilitar 

a discussão a partir da literatura comparada com a finalidade de oferecer 

subsídios à construção de um referencial teórico para a análise dos sistemas de 

políticas públicas no federalismo brasileiro.  

Nesse sentido, o primeiro capítulo é dedicado a um breve mapeamento 

das principais teorias de federalismo, com o objetivo de construir um panorama 

geral com algumas das abordagens mais utilizadas para, depois, eleger uma 

delas para prosseguir à análise do objeto selecionado. O referencial escolhido 

foi a teoria do federalismo como pacto, cujo principal representante é Daniel 

Elazar, que constrói a idéia de que a relação entre os entes federativos não 

constitui matéria de descentralização, ou seja, não significa a existência de um 

centro do qual emana poder para as partes. Segundo o autor, a idéia 

fundamental do federalismo é a não-centralização, caracterizada por uma matriz, 

dentro da qual diferentes centros de poder interagem, não havendo hierarquia 

entre eles, mas apenas diferentes abrangências de atuação (ELAZAR, 1987).  

A idéia de federalismo como pacto deu origem a uma teoria, criada por 

Grodzins (1966) e Elazar (1962), denominada teoria do federalismo cooperativo. 

Desenvolvida como uma alternativa à abordagem norte-americana do 

federalismo dual, a teoria do federalismo cooperativo afirma a existência de 

uma necessária interação entre as esferas de governo no âmbito da matriz 

federativa. Nesse sentido, o federalismo não significa apenas a afirmação de 

autonomia entre os entes, mas uma combinação de autonomia (self rule) com 

interdependência (shared rule). 
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 A teoria do federalismo cooperativo se torna interessante à analise dos 

sistemas de políticas públicas porque discute o compartilhamento entre 

governo central e governos subnacionais como uma conseqüência natural do 

federalismo e não como um jogo de soma zero, que leva necessariamente à 

centralização ou descentralização.  

O Capítulo 2 desenvolve a dimensão do compartilhamento nas 

federações a partir dos modelos de federalismo. Segundo Watts (2006) é a partir 

da idéia de que toda federação deve lidar com certo grau de interação entre 

diferentes centros autônomos de poder, que a literatura comparada cria as 

classificações de federalismo competitivo e federalismo cooperativo. No 

primeiro caso, encaixam-se as federações que lidam com a dimensão do 

compartilhamento de maneira mais competitiva – como Estados Unidos e 

Canadá, por exemplo - e no segundo caso, classificam-se as federações que 

incentivam a cooperação3 no tratamento do que é compartilhado – como é o 

caso da Alemanha e da Áustria. 

A diferenciação entre federalismo competitivo e cooperativo é 

importante porque, segundo a literatura comparada que discute a relação entre 

federalismo e políticas públicas4, dependendo do modelo de federalismo 

vigente – mais propício à competição ou à cooperação – será, respectivamente, 

mais difícil ou mais fácil a expansão dos Estados de Bem-Estar Social em cada 

país. Por outro lado, a mesma literatura registra que, não apenas o modelo de 

federalismo interfere nas políticas sociais, como também as políticas sociais 

podem transformar o modelo federativo, ou seja, trata-se de uma relação de 

reciprocidade que se desenvolve ao longo do tempo. 

                                                
3 Observe-se que a teoria do federalismo cooperativo de Elazar opõe-se ao federalismo 

dual. Isto é, afirma a necessária interação entre as esferas de governo em uma federação. O 
modelo cooperativo de federalismo, este utilizado pela literatura comparada para qualificar a 
forma pela qual as federações lidam com as políticas públicas compartilhadas, opõe-se ao 
modelo competitivo de federalismo. Ou seja, qualifica federações como a alemã, por exemplo, 
em razão de suas várias instâncias de decisão conjunta e do seu sistema de equalização fiscal.  

4 Ver Obinger, Leibfried e Castles (2005) e Wachendorfer-Schmidt (2000). 
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Assim, da mesma maneira que as federações competitivas dificultaram a 

construção dos Estados de Bem-Estar Social em países como Estados Unidos e 

Canadá, à medida que foram sendo nacionalizadas, as políticas sociais levaram 

à construção de um modelo mais cooperativo, mesmo em federações 

predominantemente competitivas.  

Ao final do segundo capítulo concluímos nosso primeiro desafio: discutir 

um ferramental analítico que seja capaz de analisar os sistemas de políticas 

públicas sob o prisma federativo, escapando da dicotomia centralização versus 

descentralização. Para tanto optamos pela imagem matricial do federalismo 

cooperativo de Elazar e pela idéia de que a relação entre políticas sociais e 

federalismo é uma relação de reciprocidade. 

Constituída a base teórica para a discussão dos sistemas passa-se à 

análise do caso brasileiro, a partir da Constituição de 1988. A volta ao marco 

constitucional justifica-se pela importância de seu desenho na discussão do 

modelo federativo brasileiro. As previsões constitucionais representam o 

“esqueleto” da matriz de Elazar e são relevantes para estabelecer um conjunto 

de regras que seja mais propício à competição ou à cooperação, via a vis os 

modelos federativos apresentados no Capítulo 2. Além disso, nossa 

Constituição estabelece diretrizes de universalização de políticas sociais que, ao 

serem implementadas, transformam o modelo de federalismo no Brasil em um 

modelo mais cooperativo, tal qual ocorreu nas federações mais competitivas ao 

longo do século XX, com a implementação dos Estados de Bem-Estar Social. 

Essa análise é discutida no terceiro capítulo.  

Rediscutida a trajetória do federalismo brasileiro pós-1988 sob o prisma 

desse novo referencial, passamos então, no quarto capítulo, à discussão do 

significado dos sistemas de políticas públicas nesse contexto federativo. A 

discussão estruturou-se a partir da comparação entre as três áreas de políticas 

sociais nas quais se constituiu um sistema – saúde, assistência social e educação. 

Os critérios de comparação foram retirados da literatura comparada discutida 

no segundo capítulo, que estabelece alguns dos dilemas que a cooperação 
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federativa gerada pela criação dos Estados de Bem-Estar Social trouxe para as 

federações do modelo competitivo. Os dilemas discutidos são: dificuldade de 

accountability, criação de um federalismo executivo e possibilidade do aumento 

de cooperação levar ao predomínio do governo federal, criando um padrão 

federativo denominado de federalismo coercitivo.  

Por fim, o quinto e último capítulo apresenta as conclusões da tese.  
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Estudiosos do federalismo pouco dialogam entre si, com raras 
exceções5. Cada trabalho sobre o tema representa uma escola 
de pensamento e um partido teórico e metodológico, o que 
abre espaço para que cada novo texto sobre federalismo 
ofereça sua própria definição desse sistema e crie novas 
características e tipologias adaptáveis aos dados empíricos, 
mas pouco dialogando com os outros achados e teorias 
anteriormente formuladas (SOUZA, 2008, p.28).  

 

 

 

 

 

 

 

1. Capitulo 1  Federalismo: a escolha de uma abordagem 

teórica 

                                                
5 Refere-se a Stepan (1999) e Filippov, Ordeshook e Shvetsova (2004) que debatem a 

abordagem de Willian Riker. A discussão trazida por Stepan (1999) será mencionada mais 
adiante.  
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O objetivo deste capítulo é expor o conceito de federalismo que guiará 

esta tese. Na primeira parte busca-se mapear as principais teorias de 

federalismo com o objetivo de traçar um panorama geral, a partir de algumas 

das principais abordagens que discutem o tema. A maneira pela qual se 

organizou a literatura internacional pesquisada segue a estrutura proposta por 

Celina Souza (2008), em um artigo recente, no qual a autora realiza uma revisão 

conceitual sobre o tema. Dentre as teorias apresentadas, dedicaremos maior 

atenção à discussão da teoria do federalismo como pacto, uma vez que, como já 

mencionado na introdução, é este o referencial pelo qual se optou e cujas razões 

da escolha serão resumidas ao final do capítulo.  

A segunda parte do capítulo dedica-se a um mapeamento de como as 

diferentes abordagens influenciam a literatura nacional na análise do caso 

brasileiro. Para organizar os referenciais pesquisados, recorremos à divisão 

temática elaborada por Maria Hermínia Tavares de Almeida (2001), em um 

artigo no qual a autora apresenta um balanço de como a Ciência Política 

brasileira tem abordado a discussão de federalismo.  

1.1. Diferentes abordagens para diferentes propósitos 

Ao apresentar diferentes abordagens sobre o tema federalismo, a 

literatura reconhece que, na maioria das vezes, as definições variam de acordo 

com o objeto empírico de análise. Isto é, cada autor dá origem a uma 

abordagem que alcance maior poder explicativo sobre o caso ao qual dedicará 

sua pesquisa.  

Como o objetivo desta tese não é criar uma nova teoria sobre 

federalismo, mas apenas jogar luz sobre um aspecto pouco explorado na 

dinâmica recente do federalismo brasileiro, a estratégia será partir da exposição 

de algumas das principais abordagens sobre o tema e, ao final, esclarecer a 

opção por uma delas para dar prosseguimento à análise.   

Para a realização de um panorama das teorias mais utilizadas, 

recorreremos ao trabalho de Souza (2008), no qual a autora menciona quatro 
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principais abordagens mais passíveis de aplicação ao caso brasileiro. São elas: 1) 

Federalismo como descentralização das instituições políticas e das atividades 

econômicas; 2) Federalismo e democracia; 3) Federações e federalismos; 4) 

Federalismo como pacto. 

Na primeira abordagem – Federalismo como descentralização das 

instituições políticas e das atividades econômicas – o federalismo é visto como 

um sistema no qual as atividades políticas e econômicas são regionalmente 

descentralizadas dentro de um mesmo território nacional. Nesse caso, as 

variáveis relevantes são as divisões políticas, os conflitos e as barganhas que 

envolvem os diferentes centros territoriais de poder (SOUZA, 2008).  

Um dos autores incluídos nessa perspectiva é Willian Riker - uma das 

referências mais citadas no tema, principalmente por ter sido pioneiro ao 

analisar o federalismo como um fenômeno eminentemente político, 

diferenciando-se da visão jurídica predominante até então. Para o autor, as 

características políticas essenciais do federalismo são: 

(1) The political bargain that creates it and (2) the distribution 
of power in political parties which shapes the federal structure 
and maturity. Everything else about federalism is accident: the 
demarcation of areas of competence between central and 
constituent governments, the operation of intergovernmental 
relations, the division of financial resources (RIKER, 1975, 
p.141). 

Como se pode ver, a ênfase do autor está na barganha inicial entre as 

unidades que decidem formar uma federação e na descentralização dos 

partidos políticos, sendo esta última característica fundamental para frear a 

progressiva tendência de centralização nas federações. Detendo-se em poucos 

aspectos, Riker aspirava criar uma definição minimalista de federalismo, que 

pudesse abarcar um número maior de países.   

Outro ponto da teoria desenvolvida por Riker que tem relação direta 

com o tema dessa tese é a afirmação de que o federalismo não exerce impacto 

sobre o resultado das políticas públicas. Para o autor, tal declaração pode ser 
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facilmente comprovada observando-se a semelhança das políticas promovidas 

por países federativos, com aquelas produzidas por Estados unitários ao longo 

do século XX. Segundo Riker  “contemporary federal and unitary governments  

and their public policy are more like each other than are the federal 

governments and policy of the nineteenth century. This fact strongly suggests 

that federalism makes no particular difference for public policy” (IDEM, p. 143).  

Alfred Stepan (1999) problematizou alguns dos aspectos definidos por 

Riker. Uma das críticas do autor é sobre a convicção de Riker de que o processo 

de criação das federações é baseado na negociação entre entes autônomos, que 

decidem unir-se para formar uma Nação. Para Stepan a idéia de uma federação 

para "unir" baseia-se claramente no modelo dos Estados Unidos:  

Em 1787, na Convenção da Filadélfia, unidades até então 
soberanas firmaram o que William Riker denomina de "pacto 
federativo" para unir, combinando suas soberanias em uma 
nova federação que deixou poderes residuais aos estados 
federados. [...] Na opinião de Riker, todas as federações 
viáveis foram construídas a partir desse pacto. (STEPAN, 
1999, p. 02) (grifo nosso). 

Para Stepan a criação de uma União a partir de estados independentes 

seria apenas uma das maneiras pela qual pode se originar uma federação – o 

tipo come together. Para o autor existem casos em que o modelo federativo é 

instituído a partir da divisão de um governo unitário, para dar conta, de 

maneira democrática, de diversidades culturais, lingüísticas ou étnicas, dentro 

de um mesmo país, mantendo as diferentes partes unificadas. Seria o tipo hold 

together, no qual as instituições federativas constituem mecanismos para dar 

espaço à diversidade, dentro de uma unidade, com o objetivo de evitar o 

rompimento e a separação por parte de alguma unidade subnacional. 

Com um estudo comparado entre cinco federações – Índia, Áustria, 

Bélgica, Alemanha, Espanha, Rússia, Argentina, Estados Unidos e Brasil – 

Stepan posiciona diferentes países em um contínuo que vai desde sistemas que 

contêm restrições mínimas ao conjunto dos cidadãos da federação (denominado 
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demos-enabling), aos que contêm restrições máximas a esse mesmo conjunto de 

cidadãos (demos-constraining).  

A estrutura federativa será mais demos constraining quanto maiores forem 

a super-representação dos estados menos populosos na Câmara Alta, a 

abrangência das políticas formuladas pela Câmara Alta e o grau de poder 

conferido pela Constituição Federal às unidades da federação na elaboração de 

políticas, bem como, quanto menor for o grau de nacionalização do sistema 

partidário em suas orientações e sistemas de incentivos. Isto é, quanto maior o 

poder das unidades federativas em um sistema político, mais ele se aproxima 

do extremo demos constraining e se distancia do modelo demos enabling6.  

Dentro dessa perspectiva, o autor contesta a afirmação de Riker de que 

os EUA seriam o modelo de federalismo moderno e afirma que, dado seu 

desenho institucional, o caso norte-americano seria um caso isolado na 

extremidade máxima do demos constraining, isto é, apresentaria máximas 

restrições ao conjunto dos cidadãos de sua polis.  

Essa classificação deixa claro o impacto das instituições federativas sobre 

a representação política, levando a um terceiro ponto de discordância entre os 

autores: 

Embora Riker defenda normativamente o federalismo pela 
tendência do bloqueio das maiorias para fragmentar os 
partidos, alega que as instituições federativas não têm, por si 
mesmas, nenhum impacto político (STEPAN, 1999, p. 10). 

Além desses três pontos - quanto à origem das federações; quanto aos 

EUA como modelo; e quanto ao impacto político do federalismo – há ainda um 

quarto ponto relevante, que é a relação entre federalismo e democracia. Como já 

ressaltado, para Riker, a barganha política na origem e a descentralização 

                                                

6 Durante sua argumentação, o autor critica alguns arranjos federativos, que 
demonstram ampliar a representação territorial em detrimento da representação do conjunto 
dos cidadãos, mostrando-se favorável ao modelo majoritário de democracia, conforme ressalta 
Almeida (2001). 
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partidária são as duas condições essenciais do federalismo. O autor não 

menciona a democracia como um atributo necessário das federações.  

Já para Stepan, a rigor, apenas “Um sistema que seja uma democracia 

constitucional pode proporcionar as garantias confiáveis e os mecanismos 

institucionais que ajudam a assegurar que as prerrogativas legislativas das 

unidades da federação serão respeitadas” (1999, p. 1). Isto é, apenas em uma 

democracia tem-se a segurança de que o governo central não poderá, à sua 

discricionariedade, subtrair poder das unidades federativas. Qualquer mudança 

no pacto federativo necessitará de emenda constitucional, respeitando a 

representação dos governos subnacionais em ambas as Câmaras Legislativas.  

Em razão dessa convicção de que apenas sistemas democráticos podem 

ser verdadeiras federações, Stepan é um dos autores classificado por Souza 

(2008) na segunda abordagem sobre federalismo: federalismo e democracia.  

Dentro desse enfoque, a Constituição assume grande importância, uma 

vez que reúne os principais parâmetros para a existência, exercício e 

manutenção da dupla soberania característica das federações. Nesse sentido, a 

abordagem ampara teoricamente estudos sobre o desenho institucional das 

federações e pesquisas que destacam a importância da Constituição no 

funcionamento dos sistemas políticos federativos.  

Robert Dahl, uma das principais referências da teoria democrática, é um 

dos autores para quem a definição de federalismo inclui, necessariamente, a 

existência de um regime democrático constitucional. Sua abordagem sobre o 

tema é a base sobre a qual se apóia Stepan para, a partir da discussão 

comparada sobre o desenho institucional de países federativos, construir a sua 

classificação de federações restritivas ou favoráveis à maioria:  

Ao aceitar-se a definição de sistema federativo de Robert A. 
Dahl (1986), como Linz e eu fazemos, então, rigorosamente 
falando, somente uma democracia poderia ser enquadrada 
nesse tipo de sistema. Isso porque, para Dahl, o federalismo é 
"um sistema em que algumas matérias são de exclusiva 
competência de determinadas unidades locais cantões, estados, 
províncias e estão constitucionalmente além do âmbito de 
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autoridade da União, enquanto outras estão fora da esfera de 
competência das unidades menores" (idem: 114). Somente um 
sistema que seja uma democracia pode construir os sistemas 
constitucional, legislativo e judiciário relativamente autônomos 
exigidos pelos requisitos da definição de federação de Dahl. 
(STEPAN, 1999, p. 1) 

Ainda dentro dessa discussão é importante mencionar o estudo de 

Arendt Lijphart (1999) sobre modelos de democracia. Ao analisar o 

desempenho de 36 democracias, comparando diferentes desenhos 

institucionais, o autor contesta a idéia de que a vontade da maioria deve sempre 

prevalecer em um governo democrático. Para o autor, é possível compartilhar, 

dispersar e limitar poder, ampliando o tamanho das maiorias, a partir de um 

modelo de democracia consensual.  

A análise do autor agrupa as variáveis institucionais que constituem sua 

base de comparação entre os diferentes países em duas dimensões: executivo-

partidos e federal-unitária7. Para a discussão de federalismo, interessa ressaltar 

a conclusão do estudo de que características institucionais típicas das 

federações permitem incorporar as minorias no processo de representação 

política, melhorando a qualidade da democracia em sociedades menos 

homogêneas.  

Nota-se que a discussão proposta por Lijphart dialoga diretamente com a 

análise adotada por Stepan. Ambas têm como foco principal a preocupação com 

a democracia, abordando o federalismo como uma variável institucional que 

impacta a qualidade da representação política. A diferença é que Lijphart 

sustenta que o desenho institucional das federações pode ser uma opção mais 

democrática em caso de sociedades nas quais existam diversidades 

                                                
7 A dimensão federativa analisa alguns aspectos semelhantes àqueles discutidos por 

Stepan na construção de seu contínuo, mas inclui outros fatores, definindo cinco pontos para a 
análise: 1) Governo unitário e centralizado versus federal e descentralizado; 2) Concentração do 
Legislativo em uma Câmara versus legislativo bicameral; 3) Constituições flexíveis versus 
constituições rígidas; 4) Sistemas em que as legislaturas tem a palavra final sobre a 
constitucionalidade versus revisão judicial de constitucionalidade; 5)Bancos centrais 
dependentes do Executivo versus independentes. 
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significativas. É a partir da observação dessas diversidades que a terceira 

abordagem teórica apontada por Souza (2008) se desenvolve, diferenciando 

federação e federalismo.  

Para essa abordagem, definida por Preston King (1982) e sustentada por 

Michael Burgess (1993; 2006), o conceito de federação refere-se à estrutura 

institucional que acomoda a existência de um governo central e governos 

subnacionais dentro de um mesmo Estado. Isto é, federação é um tipo peculiar 

de Estado, uma forma específica de organização que inclui estruturas, 

instituições e técnicas.  

Diferenciando-se da estrutura institucional está o conceito de 

federalismo, que pode ser visto como um fato empírico em reconhecimento à 

diversidade – diversidade esta concebida em seus contextos social, econômico, 

cultural e político. Isto quer dizer que, independentemente de arranjos 

institucionais, “A vida social é naturalmente federal” (BURGESS, 1993, p.8).  

A relação entre federalismo e federação se dá de uma forma que o 

primeiro é condição para a existência do segundo. Isto é, não há federação sem 

a pré-configuração de uma variedade de federalismo, ou seja, sem algum grau 

relevante de diversidade que adquira visibilidade política. Por outro lado, é 

possível a existência de países não federativos nos quais se verifique uma 

situação de federalismo, gerando, na maioria dos casos, uma série de conflitos 

internos.    

Essa abordagem é interessante porque nos permite observar que a idéia 

de respeito e preservação da diversidade constitui um valor essencial do 

federalismo. Diante dessa constatação, as diferenças de desenhos institucionais 

observadas por Stepan e Lijphart em federações seriam parte de uma estrutura 

organizacional que objetiva dar tratamento à diversidade típica do federalismo. 

Nesse sentido, as democracias federativas devem conciliar o princípio da 

maioria, característico do ideal democrático, com valor do respeito às 

diversidades, constitutivo dos federalismos.   
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Concluindo a apresentação das quatro teorias de federalismo elencadas 

por Souza (2008), passamos à última, composta por autores que abordam o 

federalismo como pacto, uma espécie de acordo de confiança estabelecido entre 

os entes federativos, baseado no mútuo reconhecimento, tolerância e respeito 

entre as partes. Um dos principais representantes dessa abordagem é Daniel 

Elazar:  

The term ‘federal’ is derived from the Latin foedus, which (…) 
means covenant. In essence, a federal arrangement is one of 
partnership, established and regulated by a covenant, whose 
internal relationships reflect the special kind of sharing that 
must prevail among the partners, based on mutual recognition 
of the integrity of each partner and the attempt to foster a 
special unity among them. (ELAZAR, 1987, p.5) (grifo nosso). 

Segundo Elazar (1987) a idéia de pacto tem raízes bíblicas na descrição 

da aliança entre Deus e o homem que, por sua vez, dá origem à relação 

pactuada entre indivíduos, famílias, levando à formação de um “corpo político” 

e a uma relação pactuada entre estes que culmina, enfim, com a criação do que 

o autor denomina “compound polities” – uma expressão que pretende deixar 

clara a coexistência de diferentes centros de poder, sem relação hierárquica 

entre eles. Enquanto essa idéia foi trazida aos Estados Unidos pelos peregrinos 

puritanos, a fundamentação política teve origem nas idéias de Locke e 

Montesquieu.  

Ancorado na idéia de pacto, o fundamento da criação deste polity não é a 

violência ou a conquista, mas a escolha. Os protagonistas dessa escolha são os 

membros constituintes da federação, que constituem a principal unidade de 

análise dessa abordagem8. Nesse sentido, a teoria do federalismo como pacto 

serve de base para estudos cujo foco esteja na interação entre os entes 

federativos, ou seja, nas relações intergovernamentais.  

                                                

8 Souza (2008) chama atenção que as abordagens de Riker e Elazar são diferentes nesse 
ponto, uma vez que para Riker os atores que decidem são indivíduos e não territórios.  
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Uma das principais conseqüências da federação originar-se de um 

acordo entre as partes envolvidas é a produção de arranjos institucionais que 

não são baseados em um único centro, mas sim em diferentes centros de poder. 

Daí advém uma das características definidoras do federalismo para Elazar, que 

é uma estrutura institucional não-centralizada, com difusão de poderes entre os 

diferentes centros “cuja existência e autoridade são garantidas por uma 

Constituição” (IDEM, 1987, p.34).   

Nessa concepção a Constituição aparece, tal qual na discussão sobre 

federalismo e democracia, como um documento essencial à formalização do 

pacto federativo. Para Elazar, a Constituição garante que a federação se 

mantenha em bases não-centralizadas, formalizando o pacto e a coexistência de 

diferentes centros de poder dentro de uma mesma nação. Compartilhando a 

mesma concepção Duchacek afirma: 

A federal constitution may therefore be seen as a political 
compact that explicitly admits the existence of conflicting 
interests among the component territorial communities and 
commits them all to seek accommodation without outvoting 
the minority and without the use of force. Or, in other words, a 
federal constitution expresses the core creed of democracy, 
pluralism, in territorial terms (1970, p.192). 

É a existência desse pacto e sua formalização em uma Constituição 

Federal que faz com que o fundamento da não-centralização seja diferente de 

descentralização. O movimento de descentralizar implica a existência de um 

centro, uma autoridade central que pode descentralizar e recentralizar de acordo 

com sua conveniência. Nesses casos, a descentralização se torna “A matter of 

grace, not right” (ELAZAR, 1987, p.34). 

Para representar essa dinâmica de não-centralização, Elazar (1987) 

compara as figuras da pirâmide de poder e da relação centro-periferia, com o 

desenho de uma matriz, como pode ser visto a seguir. 
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Ilustração 1 – Modelos hierárquicos 

 
Fonte: Elazar, (1987, p.35 e 36).  

Tanto na pirâmide, como nos dois círculos concêntricos, observa-se uma 

relação hierárquica. No primeiro caso, fluindo de cima para baixo e no segundo, 

do centro para a periferia. Na matriz não há centros de poder superiores ou 

inferiores, mas apenas arenas de decisão política com maior ou menor 

abrangência.  

Ilustração 2 – Matriz federativa 

 

Fonte: Elazar, (1987, p.37)  
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Na matriz, o quadro estrutural é desenhado pela Constituição Federal e 

preenchido por arranjos institucionais formais e informais, que frequentemente 

se sobrepõem. As linhas que cruzam o quadro são linhas de comunicação entre 

os centros de poder, que partem em todas as direções.  

O que nos parece interessante ressaltar desse modelo, além da idéia da 

não-centralização, é a imagem de que o federalismo é composto não apenas por 

disposições constitucionais. Estas compõem o quadro geral dentro qual se 

estabelecem novos vínculos, que podem ser institucionalizados ou informais. 

Nesse sentido, o federalismo é uma combinação de disposições constitucionais, 

normas infraconstitucionais e relações intergovernamentais, a compor um 

arranjo dinâmico.  

Outra contribuição importante desta teoria é a definição sucinta de 

federalismo proposta por Elazar, qual seja: “Federalism is the generic term for 

what may be referred to self-rule/shared-rule relationships” (IDEM, p.16). Isto 

quer dizer que o federalismo é composto tanto de regras autônomas, quanto de 

regras compartilhadas, ou seja, para o autor, o pacto não visa apenas garantir a 

integridade dos pactuantes, mas também, estabelecer formas de 

compartilhamento entre eles.  

Souza (2008) critica tal concepção, argumentando que ela seria 

responsável pela imagem de que o sucesso de um arranjo federativo estaria na 

promoção de um constante equilíbrio entre esses dois princípios – autonomia e 

interdependência. Tal equilíbrio, segundo a autora, não se verificaria no 

cotidiano das federações (nem mesmo na federação norte-americana, que 

inspirou os criadores dessa abordagem). Ao discutir tal abordagem, Burgess 

chama atenção para esse fato: 

The notion of ‘balance’ had been common among writers on 
federalism but it was really a nineteenth-century liberal legacy 
[…]. Relationships between two levels of government did not 
‘exclude’ the possibility of serious conflict over jurisdictions 
where the federal government could conceivably overrule local 
governments thus highlighting the reality of federal 
supremacy in certain circumstances (BURGESS, 2006, p.46). 
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Por isso, a relação entre autonomia e interdependência deve ser 

observada como uma idéia dinâmica, que constantemente se refaz no jogo 

federativo. Isso significa que as relações intergovernamentais produzidas no 

interior da matriz estão em constante movimento, fazendo e refazendo 

parcerias entre os diferentes centros de poder, sem que estes percam seu status 

de ente autônomo, a despeito das diversas interações que ocorrem no cotidiano 

da federação.   

Como desdobramento da teoria do federalismo como pacto Grodzins 

(1966) e Elazar (1962) 9 desenvolveram a teoria do federalismo cooperativo. Sua 

estrutura nos fornece elementos importantes para entender o funcionamento da 

matriz federativa, ou seja, como se mantêm as condições de não-centralização 

no exercício efetivo do governo. 

O conceito de federalismo cooperativo desenvolvido a partir do caso 

norte-americano ficou bastante conhecido pela metáfora do marble cake. Ou seja, 

a idéia de que o cidadão americano, ao observar o governo em ação, não 

conseguiria distinguir exatamente a função de cada esfera de governo, dado o 

grau de imbricamento que ocorre na produção de políticas públicas. Sua visão 

seria a de um bolo mármore – porque não se sabe ao certo onde começa uma 

cor e termina outra - diferentemente da imagem do bolo de fases - claramente 

dividido em dois blocos identificáveis.  

Porém, o marble cake, como argumenta Elazar (1994), não é uma teoria, 

mas uma metáfora. A existência desse tipo de interação entre as esferas de 

governo decorre diretamente da teoria que entende o federalismo como pacto e 

da relação de não-centralização entre as diferentes esferas de governo, 

representada na figura da matriz.  

                                                

9 A obra de Elazar de 1962 trata-se do livro The American Partnership que resultou do 
desenvolvimento de uma pesquisa coordenada por seu professor, Morton Grodzins. Grodzins 
ficou conhecido como o principal mentor dessa teoria, mas o livro no qual é apresentada essa 
nova abordagem, The American System: a new view of Government in the United States, foi 
publicado postumamente, apenas quatro anos depois. Segundo o próprio Elazar, Grodzins, 
buscando aperfeiçoar a obra retardou sua publicação, vindo a falecer antes de fazê-lo. Após sua 
morte, Elazar edita os escritos do professor e os leva à publicação em 1966, sendo este a 
principal referência da teoria de federalismo cooperativo.   
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A matriz evidencia não apenas a existência de arenas com abrangências 

diferenciadas, mas também a premissa de que deve haver interação entre essas 

diferentes células para que o sistema funcione. A dimensão das regras 

compartilhadas leva à existência de uma necessária interação nas federações e é 

em razão desta que o sistema recebe o nome de federalismo cooperativo. Nesse 

sentido, Elazar conclui: 

In sum, the federal system is a matrix, not a marble cake; there 
is real separation between the cells or arenas but, because the 
smaller cells are within the larger ones, there also is 
permeation and intermixture (ELAZAR, 1994, p. 144) (grifo 
nosso).  

A partir dessa estrutura matricial, observa-se que o adjetivo cooperativo 

não implica uma interação tranqüila e amigável entre as esferas de governo, 

como poderia sugerir o nome. Quer dizer apenas que os diferentes governos 

devem funcionar e trabalhar juntos – não por opção, mas pela própria dinâmica 

estabelecida pelo desenho constitucional federativo.  

Pode haver o que Grodzins (1966) chamou de cooperação antagônica 

(antagonistic cooperation) para descrever situações nas quais os governos têm que 

trabalhar juntos, mas não o fazem “amigavelmente”, ou ainda, o fazem 

perseguindo diferentes objetivos. Ou, por outro lado, configurar-se uma 

situação de cooperação coercitiva (coercive cooperation), que seria a “antítese 

normativa” do significado de cooperação, quer dizer, há uma cooperação 

forçada, não baseada na relação entre pactuantes em condição de igualdade, 

típica do federalismo. A única possibilidade que não existe é o isolamento das 

unidades federativas, tal qual proposto pelo modelo dual, como analisa 

Burgess: 

Both Grodzins and Elazar hold positions that reside in the 
category of ‘Federalism as Sharing’, leading S. Rufus Davis to 
denote them ‘The Twentieth Century “Doctors” of federalism’. 
Their joint position is cemented by a forthright rejection of 
‘dual federalism’ – the idea of watertight jurisdictional 
compartments between the federal government and the 



 39 

constituent state governments – and its replacement by 
‘cooperative federalism’ in the American polity. Grodzins 
famous metaphor of the ‘marble cake’ of functional 
interpenetration, policy entanglement and essentially 
intergovernmental relations to characterize American 
federalism was outlined in his The American System: A New 
View of Government in the United States (BURGESS, 2006, p.39). 

A própria constituição do pacto federativo já é o primeiro movimento de 

parceria entre indivíduos, grupos e governos. São essas relações de parceria que 

concretizam o modelo cooperativo e é a negociação a base para esse 

compartilhamento de poder entre as partes. Assim, a teoria enfatiza a presença 

desses três elementos: 1) parcerias, 2) relações de cooperação, 3) negociação 

como base para o compartilhamento de poder. Para os formuladores dessa 

abordagem o compartilhamento de poder é o padrão de interação em uma 

federação e o cotidiano desse compartilhamento é a negociação: “It also 

assumes that sharing should be patterned and not random. The way to achieve 

proper patterns of sharing is through bargaining” (ELAZAR, 1994, p.144). 

Essa negociação vai se dar dentro dos parâmetros constitucionais, que 

estabelecem as regras gerais desse jogo federativo (ou, como mostra a Figura 1, 

o framework da matriz). Por isso, o desenho constitucional é importante, mas não 

determina por si só o resultado dos diferentes jogos que ocorrem combinando 

diferentes atores e situações no funcionamento da federação. Cada um dos 

atores utiliza seus recursos próprios para a negociação. No caso do federalismo 

norte-americano, o governo federal utilizaria sua maior quantidade de recursos 

e sua habilidade para atrair a atenção da população; os estados usariam suas 

competências constitucionais e os governos locais, sua conexão direta com a 

população.   

Com o desenvolvimento desse jogo, Elazar (1994) observa que o 

federalismo cooperativo pode originar, tal qual uma estrutura de mercado, 

cartéis, monopólios e oligopólios. Isto é, governos podem trabalhar juntos 

continuamente e buscar o controle de algumas áreas de políticas públicas. 

Porém, isso será minimizado pela grande quantidade de “fissuras” existentes 
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no sistema, que proporciona portas abertas para mudança. Além de freqüentes 

eleições, que alteram os atores envolvidos. 

Grodzins (1966) observou quatro formas por meio das quais o 

compartilhamento se realiza: pela política (politics); pela profissionalização, pela 

proximidade e pelo desenho. O compartilhamento pela política se faz, no caso 

norte-americano, especialmente no Congresso.  Já o compartilhamento por 

profissionalização se refere à relação entre profissionais que compartilham 

experiências e padrões, independentemente do governo ao qual estão 

vinculados, ou mesmo, independentemente de estarem vinculados a uma 

organização governamental. Esse tipo de cooperação se torna mais importante à 

medida que o governo expande suas ações – por isso, no caso norte-americano, 

se torna mais visível a partir do New Deal e, nos dias de hoje, já se tornou parte 

da rotina. 

O compartilhamento por proximidade acontece devido à proximidade de 

assuntos tratados pelas diferentes esferas de governo. A política externa, por 

exemplo, apesar de ser um assunto de competência federal, pode contar com a 

colaboração de algum estado cuja exportação constitua uma questão crítica de 

desenvolvimento. Nesses casos, o governo que detém a competência 

constitucional da área pode até mesmo incentivar a atuação de outra esfera de 

governo.  

Por fim, o compartilhamento por desenho, refere-se à cooperação por 

meio de programas intergovernamentais – no caso norte-americano, os grants in 

aid, responsáveis por transferências de recursos entre os governos, envolvendo 

funcionários de diferentes esferas e dando base a uma grande interação 

administrativa entre governo federal e governos estaduais. Segundo Elazar 

(1994), o compartilhamento por desenho seria o mais seguro à federação, 

porque estabelece, de maneira sistematizada, as bases para a cooperação. As 

outras três formas – política, profissional e por proximidade – podem dar 

margem à coerção, isto é, ao predomínio da ação federal sobre os estados, 
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retirando o equilíbrio entre as partes, típico das federações. Nas palavras do 

autor: 

Today, sharing by design is probably the safest form with 
regard to the health of the federal system. It is where politics, 
professionalization, and proximity are involved that coercive 
elements are sometimes introduced, precisely because less 
attention is paid to the necessity to systematize and 
constitutionalize the sharing that takes place in those areas 
(ELAZAR, 1994, p.145) (grifo nosso).  

O que se pode perceber a partir da teoria do federalismo cooperativo é 

que, na visão de seus idealizadores, o que caracteriza uma federação é um 

padrão de interação entre as esferas de governo baseado no respeito à 

integridade mútua e na cooperação desenvolvida por meio de negociação. 

Entretanto, a cooperação está longe de significar harmonia entre os entes 

federativos. Diferente disso, cada um deles vai procurar usar seus recursos para 

tirar desse compartilhamento os melhores resultados para si. O resultado desse 

jogo pode ser a coerção, com predomínio federal sobre os demais entes, ou, 

inversamente, o fortalecimento dos governos subnacionais. Os resultados não 

estão pré-determinados, a única certeza é que necessariamente haverá 

cooperação (e não o isolamento) e, consequentemente, diferentes jogos na 

dinâmica federativa, dentro dos parâmetros das regras constitucionais, ou 

melhor, dentro da matriz federativa.  

1.2.  Aplicações na discussão brasileira 

A literatura nacional não produziu uma nova teoria sobre federalismo, 

porém tem trabalhado com a aplicação de algumas das abordagens 

mencionadas para explicar certas dinâmicas do sistema político brasileiro.  

Ao realizar um balanço sobre como o federalismo tem sido tratado pela 

Ciência Política no Brasil, Almeida (2001) organiza a discussão em quatro 

subtemas: 1) a gênese do federalismo brasileiro; 2) federalismo, representação 
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política e democracia; 3) federalismo e governabilidade; e 4) federalismo, 

relações intergovernamentais e políticas públicas.  

Quanto ao primeiro aspecto - a gênese do federalismo brasileiro - a 

principal conclusão quando comparamos o Brasil com as formulações das 

teorias discutidas é a de que a origem de nossa federação difere do caso norte-

americano. Nossa formação resultou de um processo de descentralização e não 

da união de estados independentes, afastando a aplicabilidade da explicação de 

Riker sobre a barganha que originaria as federações. Nesse caso, a tendência é 

apoiar-nos na teoria de Stepan (1999) e, por oposição, caracterizarmos a 

federação brasileira como hold together, tal qual faz Almeida (2001).  

Arretche (2001) contesta a adequação do modelo hold together ao Brasil, 

afirmando que não havia “Grupos étnicos com identidade própria 

reivindicando autonomia, nem ameaça real de disrupção do Estado” como 

prevê o modelo desenvolvido por Stepan (IDEM, p.6). Souza (2002) argumenta 

no mesmo sentido, mas busca na teoria sobre federação e federalismo uma 

explicação que contemple a acomodação da desigualdade do país que, segundo 

a autora, é constitutiva de nossa federação:  

The driving force of the Brazilian federalism has always been 
the need to cope with great regional inequalities. At each 
historical period in the Brazilian federation, regional 
inequalities have been accommodated in different ways. 
Moreover, these differences have been expressed in varying 
constitutional designs and in fiscal arrangements (SOUZA, 
2002, p.3). 

A desigualdade constitutiva de nosso federalismo não promoveu 

diferenças entre os estados no desenho institucional federativo da primeira 

Constituição Federal. Abrucio (1998) observa que o predomínio econômico de 

São Paulo e Minas Gerais no cenário nacional não impediu o tratamento dos 

entes federativos dentro de uma igualdade formal, que garantiu a todos os 

estados o mesmo grau de autonomia política. 
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Essa igualdade formal entre os entes federativos pode ser observada no 

desenho da representação política dos governos subnacionais na política 

nacional. Essa questão é bastante discutida pela literatura e constitui o segundo 

subtema elencado por Almeida, qual seja, o debate sobre federalismo, 

representação política e democracia.  

O principal destaque da literatura no que se refere a essa questão está no 

número de representantes eleitos por estado para as duas Câmaras do 

Legislativo. No Senado prevalece a igualdade entre os estados, sendo cada uma 

das 26 unidades e o Distrito Federal representados pelo mesmo número de 

senadores. Já na Câmara dos Deputados há diferenciação do número de 

representantes por estado, levando-se em conta o critério populacional. Porém, 

apesar das unidades mais populosas contarem com um maior número de 

deputados, deve ser respeitado um número mínimo e máximo de 

representantes por estado. Dada a grande diferença do número de habitantes 

entre os estados, o resultado dessa combinação é uma grande distorção do 

princípio um cidadão, um voto10.  

Diante desse desenho institucional, ao discutir o caso brasileiro, Stepan 

(1999) posiciona-o em um dos extremos de seu contínuo, por considerar a 

democracia brasileira fortemente restritiva à maioria. Segundo o autor, “Entre 

os principais sistemas federativos do mundo, somente o Brasil tem condições 

potenciais para fazer obstrução à maioria democrática no plano federal, 

comparáveis com o poder de bloqueio das maiorias que se verifica nos Estados 

Unidos” (IDEM, p.11).  

Essa característica faz com que seja alta a probabilidade de termos, na 

esfera federal, poderes Executivo e Legislativo eleitos por bases bastante 

diferenciadas. Isso acontece porque os critérios eleitorais são diferentes para o 

                                                

10 Para ter a dimensão da distorção, basta comparar o número de eleitores publicados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral por estado, referente às eleições de 2008. São Paulo – maior 
colégio eleitoral, com 22,36% dos eleitores do país – tem o mesmo número de senadores no 
Congresso Nacional que Roraima – o menor colégio eleitoral do país, com 0,191% do eleitorado. 
Enquanto São Paulo tem 117 vezes mais habitantes que Roraima, não chega a ter 10 vezes mais 
representantes na Câmara dos Deputados. 



 44 

Executivo e o Legislativo, isto é, enquanto no Congresso Nacional privilegia-se 

a representação dos estados, em detrimento do critério populacional, a eleição 

presidencial é majoritária. Para ilustrar a questão, basta observarmos que mais 

de 43% do eleitorado reside na região Sudeste, que contém apenas quatro 

estados da federação. 

Tal situação acaba trazendo dificuldades para o Executivo implementar a 

própria agenda, aumentando os custos da formação de coalizões e, 

consequentemente, tendo impacto direto na governabilidade do país. Esse 

conflito é tão significativo, que originou uma vasta discussão na literatura, 

constituindo o terceiro subtema destacado por Almeida: federalismo e 

governabilidade.  

Dentro da discussão da governabilidade no presidencialismo brasileiro, a 

estrutura federativa tem sido debatida como um complicador. Ao lado da 

separação de poderes típica do presidencialismo, do pluripartidarismo e do 

sistema eleitoral proporcional para os cargos do Legislativo, o federalismo tem 

sido considerado como uma característica institucional produtora de pontos de 

veto e obstáculos à governabilidade no país. Palermo (2000) ao apresentar 

diferentes visões sobre a governabilidade no Brasil, relata que um “Federalismo 

robusto reforça a dispersão de poder criada pelo sistema partidário” 

dispersando ainda mais o poder em um sistema já fragmentado (IDEM, 2000, 

p.526).   

O quarto e último subtema mencionado por Almeida trata do 

federalismo, relações intergovernamentais e políticas públicas.  Um dos 

principais enfoques dados pela literatura no que se refere à relação entre 

federalismo e políticas públicas no Brasil são os diferentes movimentos de 

descentralização e centralização que teriam ocorrido no país ao longo dos anos. 

Segundo Souza (2002) o federalismo tem permanecido presente como modelo 

institucional no país, mas sua dinâmica oscila em um contínuo entre 

centralização e descentralização, caminhando entre os dois extremos ao longo 
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de sua história. Para Almeida, os conceitos de centralização e descentralização 

têm estruturado os estudos sobre federalismo e políticas públicas no Brasil: 

O grau e a forma de participação das esferas de governo [na 
decisão sobre políticas] dependeram do caráter mais ou menos 
centralizado do arranjo federativo prevalecente. Com efeito, a 
literatura especializada é unânime em apontar alternância 
entre períodos de centralização e descentralização como um 
traço saliente da história do federalismo brasileiro. Eles 
tendem a coincidir, respectivamente, com o predomínio de 
regimes autoritários e com a vigência da ordem democrática 
(ALMEIDA, 2001, p.25). 

O primeiro período do federalismo brasileiro caracterizou-se por uma 

grande autonomia dos estados, marcando um movimento claro em direção à 

descentralização. Como já mencionado, à época da criação da federação 

brasileira o país apresentava um território bastante heterogêneo e desigual e, 

em razão disso, a descentralização de poder trouxe conseqüências diferentes 

para cada um dos estados criados. A maior autonomia beneficiou 

principalmente os estados mais ricos, notadamente São Paulo e Minas Gerais. O 

fortalecimento desses dois estados marcou a história do país com o arranjo 

político que ficou conhecido como política do café com leite. São Paulo e Minas 

Gerais se revezavam no governo federal, aproveitando-se da fragilidade 

financeira dos demais estados que dependiam das transferências de recursos 

federais. 

O período se encerra com uma cisão entre São Paulo e Minas Gerais, 

causada, tanto pela insistência do primeiro em eleger seqüencialmente um 

segundo presidente paulista, quebrando o acordo entre os dois estados, quanto 

pelo descontentamento das demais províncias e de alguns setores da sociedade. 

Com o apoio de Minas Gerais ocorre a Revolução de 1930 que conduz Getulio 

Vargas ao poder. 

O período governado por Getulio Vargas produziu impactos 

importantes no federalismo brasileiro, principalmente devido a uma forte 

centralização de poder no Executivo federal. No plano econômico, sentiu-se a 
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atuação do Estado com a constituição de um modelo desenvolvimentista, com a 

liderança do governo federal em um processo de urbanização e 

industrialização, que contribuiu para diminuir o isolamento econômico entre os 

diferentes estados brasileiros.  

Em 1932, ocorre uma reforma eleitoral que introduz a super-

representação das regiões menores e economicamente mais frágeis no 

Congresso Nacional, fortalecendo o poder político de estados com menor 

possibilidade de interferência nas políticas nacionais (SOUZA, 2002). 

Após o golpe em 1937, a centralização de poder foi tanto política, como 

administrativa e financeira. Os estados passaram a ser governados por 

interventores nomeados pelo Presidente e, portanto, subordinados ao Executivo 

Federal. Os interventores eram normalmente escolhidos entre membros da 

oligarquia estadual, porém não conectados aos partidos políticos nos estados – 

portanto, não identificados com os interesses dos antigos governadores e com 

menor expressão na região. Eram trocados periodicamente, de maneira a não 

permitir que fossem cooptados pelas elites oligárquicas locais, em detrimento 

da lealdade ao governo federal. 

No campo administrativo a centralização foi promovida pela criação do 

DASP – Departamento de Administração e Serviço Público – e sua 

desconcentração nos estados por meio de estruturas semelhantes – os 

“Daspinhos” – todos subordinados ao Ministério da Justiça. Este aparato 

burocrático nos estados representava um reforço à centralização, considerando 

que a estrutura dos “Daspinhos” servia como fiscalizadora da ação dos 

interventores, de maneira a acompanhar se estavam de fato alinhados com as 

diretrizes do governo federal (FORJAZ, 1989). 

A Era Vargas termina e deixa como legados para o federalismo brasileiro 

o fortalecimento do Executivo e da burocracia federais e a estrutura de super-

representação dos estados menores no Congresso Nacional. Nesse contexto, a 

estrutura federativa no período de 1945 a 1964 foi mais multipolarizada, em 

comparação com a Primeira República. Abrucio (1998) apresenta três fatores 
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que levaram a esta nova configuração: (1) a representação dos estados menores 

no Congresso Nacional; (2) a solidificação do bloco nordestino de estados que 

“Determinou que três por cento da receita tributária federal iria para a defesa 

contra os efeitos da seca no Nordeste e que um por cento dessa mesma renda 

fosse empregada, durante dez anos, no desenvolvimento global do São 

Francisco” (IDEM, p. 52); (3) o aumento da dispersão eleitoral nos estados, que 

fez com que a presidência se tornasse uma disputa dependente do apoio em 

vários estados.  

A Constituição de 1946 trouxe aspirações liberais, mas acabou replicando 

muitas idéias da Constituição de 1934. Houve a preocupação com a distribuição 

horizontal de recursos, com a destinação de receitas federais a serem aplicadas 

nas regiões menos desenvolvidas – notadamente Norte e Nordeste, como já 

mencionado acima. Esses esforços foram limitados frente ao desproporcional 

crescimento das atividades federais, um aumento do número de municípios, 

inflação e o não repasse das quotas federais aos governos subnacionais 

(SOUZA, 2002).  

Com o golpe militar, em 1964, houve nova centralização do poder no 

Executivo Federal. No campo financeiro observou-se a centralização das 

receitas tributárias na União, mas com transferência aos governos subnacionais 

pelo mecanismo dos Fundos de Participação. As transferências 

intergovernamentais, com possibilidades de amenizar as desigualdades 

regionais, acabaram servindo como parte de uma estratégia federal na 

conquista de aliados nos estados. A centralização política se fez com esforços do 

Governo Federal para controlar integralmente as eleições para os Executivos 

estaduais, transformando-as, posteriormente, em eleições indiretas (ABRUCIO, 

1988). 

No campo administrativo, o planejamento central e as transferências de 

recursos a governos subnacionais que se organizassem segundo as orientações 

do governo central, tiveram o objetivo de uniformizar a gestão no país. Com o 

Decreto-lei 200, a atuação direta do governo federal nos estados e municípios se 
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concretizou por meio da desconcentração de órgãos federais de Administração 

Indireta. 

O alinhamento às diretrizes federais também era conseguido por meio da 

celebração de convênios cujas disposições faziam com que os governos 

subnacionais seguissem as diretrizes administrativas federais, sob a imagem da 

“cooperação intergovernamental”.  

Destinado a oferecer assistência técnica e, sobretudo, a 
transferir recursos financeiros, o mecanismo do convênio era 
um dos pilares do que a tecnoburocracia militar chamava de 
‘federalismo cooperativo’. Por meio do convênio, os estados e 
municípios se comprometiam a seguir à risca as diretrizes 
federais em determinada política pública. Entretanto, de 
cooperativo o convênio não tinha nada. Primeiro, porque a 
iniciativa sempre cabia à União e às unidades subnacionais 
restava apenas aceitar ou não os termos do convênio – e não 
aceitar significava perder recursos valiosos, em tempos de 
‘vacas magras’ para os municípios e especialmente para os 
estados. Segundo, para que o convênio fosse verdadeiramente 
um mecanismo cooperativo, no sentido que o federalismo 
republicano dá a essa palavra, os participantes deveriam seguir 
a lógica da parceria (ABRUCIO, 1998, p.72).   

Observe-se que como alerta Abrucio, a relação estabelecida por meio 

desses convênios não se parece com o conceito de federalismo cooperativo, tal 

qual definido por Elazar. A lógica da parceria característica do federalismo 

norte-americano dá lugar a uma coerção, minando a condição essencial do 

modelo matricial criado pelo autor: a negociação.  

A maneira pela qual a literatura nacional observa esse modelo coercitivo 

é, novamente, por meio da dinâmica entre centralização e descentralização. 

Nesse sentido, o período da ditadura militar, teria se caracterizado por mais 

movimento de maior centralização, típico dos momentos de autoritarismo.  

O período de redemocratização subseqüente à ditadura militar já se 

iniciou com uma peculiaridade relevante para o desenho de forças na 

federação: eleições diretas primeiro para governador, em 1982. A oposição ao 

recente período autoritário com poder centralizado e o importante papel dos 
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governadores na redemocratização fez com que se chegasse à constituinte com 

a convicção de que descentralização significaria democratização. Por isso, a 

Constituição de 1988 foi considerada um marco importante tanto no processo 

de redemocratização, quanto na redefinição da estrutura do federalismo 

brasileiro, rumo a uma estrutura mais descentralizada.   

Na mesma toada, a literatura posicionou o advento da Constituição 

como o marco de uma nova guinada rumo à descentralização, dentro da mesma 

dinâmica entre centralização/descentralização. Seja na metáfora de um 

movimento pendular, na dinâmica de sístoles e diástoles (KUGELMAS; SOLA, 

2000), ou na idéia de um contínuo (SOUZA, 2002), o debate sobre centralização 

versus descentralização continuou dominando as análises sobre federalismo e 

políticas públicas no período pós-Constituição de 1988. 

A Constituição de 1988 redesenhou a estrutura do Estado, 
dando-lhe as feições de uma federação descentralizada. Uma 
das dimensões importantes desse processo foi a redefinição de 
competências e atribuições das esferas de governo no âmbito 
da proteção social. Eis por que os estudos sobre mudanças 
nessa área de atuação governamental tiveram de se haver 
necessariamente com o tema da descentralização (ALMEIDA, 
2001). 

Porém, ao longo desses mais de 20 anos em que a Constituição está em 

vigor, várias mudanças ocorreram na dinâmica federativa. A própria Carta já 

recebeu um 64 (sessenta e quatro) emendas11, além de uma vasta legislação e 

regulamentação que, ao darem forma às diretrizes estabelecidas 

constitucionalmente, foram moldando novos padrões de relações 

intergovernamentais ao longo dos anos. Ao analisar as 50 (cinqüenta) emendas 

constitucionais aprovadas entre 1988 e 2004, Marcus Melo (2005) identifica que 

quase metade delas (42%) refere-se diretamente a aspectos do federalismo 

brasileiro.  

                                                

11 Esse número foi atualizado em fevereiro de 2010, durante a redação dessa tese. As 
últimas emendas – nº63 e nº64 – foram aprovadas em 04/02/2010.   
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As emendas constitucionais aprovadas refletem o rearranjo de forças 

ocorrido no âmbito político a partir de meados da década de 1990, marcado por 

uma nova atuação do Executivo federal face aos governos subnacionais. Essas 

mudanças foram acompanhadas por uma alteração na provisão das políticas 

públicas – notadamente a ampliação do acesso a serviços na área social. Nesse 

processo, ampliou-se fortemente o papel dos governos subnacionais no que se 

refere à garantia do bem-estar social da população.  

Segundo Melo, esse conjunto de mudanças ocorrido nos últimos quinze 

anos e proporciona “Uma reorganização estrutural das relações 

intergovernamentais no setor [das políticas sociais], no qual, embora tenha 

havido continuidade do processo de descentralização setorial, ocorreu um 

expressivo fortalecimento do controle exercido pelo âmbito federal” (IDEM, 

p.845).  

Nesse sentido, argumentamos que essa nova dinâmica, que concilia 

descentralização com fortalecimento do governo federal, não pode ser 

facilmente encaixada na relação centralização-descentralização que predominou 

nas análises até os anos 1990. Por isso, enquanto a literatura foi unânime acerca 

do movimento de descentralização promovido pela Constituição de 1988, as 

análises das transformações ocorridas a partir de 1995 são interpretadas de 

maneira diferente por diferentes autores. O novo papel assumido pelo governo 

federal produziu uma mudança no padrão de relações intergovernamentais que 

foi denominado de recentralização (ALMEIDA, 2005; KUGELMAS; SOLA, 

2000), centralização (ARRETCHE, 2007); e coordenação federativa (ABRUCIO, 

2005).  

O Capítulo 3 tratará especificamente das mudanças ocorridas nas áreas 

de saúde, educação e assistência social nesse período. No presente capítulo cabe 

apenas a escolha de uma das abordagens de federalismo aqui expostas para o 

prosseguimento da análise. 

Dado o enquadramento da questão conforme descrito, pretende-se 

propor uma alternativa à dicotomia entre centralização e descentralização, a 
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partir de uma teoria própria da discussão de federalismo. A aplicação do 

conceito de descentralização, como salientam vários autores12, não se restringe 

apenas a federações. O fenômeno pode ocorrer em qualquer forma de Estado, 

desde que exista a “transferência de autoridade e responsabilidade, no que diz 

respeito a funções públicas, do governo central para governos locais ou 

intermediários, para organizações governamentais semi-independentes e/ou 

para o setor privado” (WORD BANK, 2002 apud  ALMEIDA, 2005). 

Dessa forma, para discutir as mudanças ocorridas nas relações 

intergovernamentais a partir de meados da década de 1990 e, dentre elas, 

especialmente a criação dos sistemas de políticas públicas, procurando 

construir uma abordagem que escape à dicotomia entre centralização versus 

descentralização, buscar-se-á amparo na idéia de não-centralização formulada no 

âmbito da teoria do federalismo como pacto.  

1.3.  Opção pela teoria do “federalismo como pacto” 

A breve revisão de literatura que teve como finalidade ilustrar como se 

organiza o debate brasileiro sobre federalismo, evidencia que a literatura 

nacional tem discutido o tema, prioritariamente, como uma variável 

institucional que impacta na qualidade de nossa democracia – seja sob o aspecto 

da representação política, seja sobre o aspecto da governabilidade. Por essa 

razão, não é surpresa que a literatura internacional mais comentada na 

organização proposta por Almeida (2001) tenha sido a contribuição de Stepan 

(1999).  

No que se refere à relação ente federalismo e políticas públicas, pelo 

menos no que diz respeito à seleção realizada por Almeida, a discussão detém-

se, novamente, na caracterização dos movimentos de centralização e 

descentralização pelos quais teria passado nossa federação. A tentativa de 

escapar dessa dicotomia na análise dos sistemas de políticas públicas é a razão 

fundamental pela qual optamos pela teoria do federalismo como pacto.    

                                                
12  Cf. Souza (2008) 
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Nesse sentido, é de grande utilidade a idéia de não-centralização como 

característica dos Estados federativos, bem como sua representação na figura da 

matriz federativa, que passamos a eleger como parâmetro para a análise de 

nosso objeto de estudo. No âmbito da matriz pode-se observar a interação entre 

os diferentes centros de poder, ou seja, a teoria proposta por Elazar dialoga 

diretamente com a teoria de relações intergovernamentais, que será de grande 

utilidade para a análise dos sistemas de políticas públicas, como já foi 

brevemente mencionado na introdução. Ademais, a figura da matriz contendo 

diferentes níveis de preenchimento nos permite relacionar as diretrizes 

constitucionais (que representam o “esqueleto” da matriz), com a legislação 

infraconstitucional específica de cada área de política pública, bem como com as 

normatizações especificas de cada sistema, até chegarmos aos vínculos de 

comunicação estabelecidos no âmbito das Comissões Intergestores Tripartite.  

Nesse sentido, a matriz federativa formulada no âmbito da teoria do 

federalismo como pacto parece ser uma imagem bastante adequada à analise 

dos sistemas de políticas públicas, a partir da descrição feita pelo autor:  

The matrix of decision-making centers is linked through 
formal lines of authority with both formal and informal lines of 
communication crossing it. The constitution provides the 
frame or bare bones of the structure, which is flashed out by 
formal and informal institutional arrangements, often 
overlapping. In this sense, the lines of the communication 
serve as the ‘nerves’ of the overall system (ELAZAR, 1987, 
p.37-38).   

O último benefício que embasa a escolha pela teoria do federalismo como 

pacto é a possibilidade de aplicar, em conjunto, a teoria do federalismo 

cooperativo. Essa teoria é interessante para a discussão dos sistemas de políticas 

públicas brasileiros, pois, assim como estes, trata do problema da interação 

entre as esferas de governo na produção de políticas públicas. A base para a 

existência dessa cooperação é, segundo a teoria, a relação de parceria e 
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negociação entre os entes federativos, que consiste, conforme se pretende 

sustentar ao longo dessa tese, em um dos principais diferenciais trazidos pela 

estrutura dos sistemas para as relações intergovernamentais no Brasil. 

Por outro lado, não se pode ignorar que o fato de que essa teoria baseia-

se, fundamentalmente, na análise do caso norte-americano e tal condição pode 

trazer algumas limitações a sua completa aplicação ao caso brasileiro. Deve-se 

reconhecer que a teoria do federalismo como pacto foi desenvolvida a partir da 

idéia de que estados pactuantes fundaram uma federação -  condição que, como 

argumentou Stepan (1999) é particular do modelo come together. 

Entretanto, não se deve deixar de reconhecer a importância do modelo 

norte-americano para o desenho institucional da federação brasileira 

possibilitando – não sem algumas ressalvas – a aplicação de seus referenciais 

teóricos. Além disso, a idéia central que resume a teoria do federalismo como 

pacto – a conjugação do self rule plus shared rule - pode, certamente, ser aplicada 

a qualquer federação, como afirma Burgess:  

Elazar´s overall contribution to the study of federalism cannot 
be confined to the American model, considerable though that 
is. His general contribution extends far beyond this into 
political theory and philosophy and international and 
comparative politics (BURGESS, 2006, p.39). 

Levando em conta esse conjunto de fatores, a teoria do federalismo como 

pacto e a teoria do federalismo cooperativo serão parte do nosso guia teórico 

para a discussão dos sistemas de política públicas, como novos arranjos 

institucionais a impactar o modelo federativo brasileiro. Todavia, a criação dos 

sistemas de políticas públicas no Brasil não se relaciona apenas a um novo 

padrão de relações intergovernamentais, mas também, como já mencionado, a 

um novo desenho nas políticas sociais. Esse processo de interação entre 

federalismo e políticas sociais conta com um debate relevante tanto na literatura 

nacional, quanto na literatura comparada. A essa discussão dedicamos o 

Segundo Capítulo desta tese.  
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Where there is multilevel governance from a combination of 
institutions for shared rule and institutions for territorial self 
rule, overlaps and interdependence in their jurisdictions are 
unavoidable. 

The two concepts of ‘cooperative federalism’ and ‘competitive 
federalism’ [are] intergovernmental responses to the 
unavoidable interdependence of government within federal 
political systems (WATTS, 2006, p. 203-204).   

 

 

 

 

 

 

 

2. Capítulo 2 Federalismo e políticas sociais: dilemas de 

competição e cooperação 

  



 55 

Conforme ressalta a teoria do federalismo cooperativo de Grodzins e 

Elazar, o compartilhamento é inevitável em Estados federativos. Apesar da 

pesquisa de Elazar (1962) demonstrar que essa interação entre as esferas de 

governo estava presente nos Estados Unidos já no século XIX, esse 

entrelaçamento se torna mais perceptível com o aumento da atividade 

governamental, que se inicia nos anos 1930 nos Estados Unidos, com ações 

federais que buscam minimizar os problemas ocorridos após a Grande 

Depressão. Esse movimento se intensifica com a criação dos Estados de Bem-

Estar Social no período pós Segunda Guerra Mundial. 

Diante dessa nova realidade, a idéia de federalismo dual, no qual 

prevalece a completa separação entre as esferas de governo e o 

compartilhamento é tomado como exceção, tornou-se uma concepção “fora de 

moda” (WATTS, 2006). Com isso, os estudos sobre federalismo tiveram seu foco 

redirecionado à discussão da interação entre os níveis de governo, culminando 

com os trabalhos sobre relações intergovernamentais, dentre os quais se destaca 

o Understanding Intergovernmental Relations de Deil Wright.  

Analisando esta condição, o comparativista Ronald Watts (2006) observa 

que as federações respondem ao compartilhamento de duas formas diferentes: 

com mecanismos que facilitam a cooperação entre os entes federativos – que 

constitui o padrão de federalismo cooperativo – ou com estruturas que 

incentivam a competição entre estes – que origina o padrão de federalismo 

competitivo.  

O contraponto entre os modelos competitivo e cooperativo evidencia a 

relação de tensão existente entre os propósitos do federalismo e do Estado de 

Bem-Estar Social, como aponta Keith Banting na análise desenvolvida no artigo 

Social Citizenship and federalism: Is a federal Welfare State a Contradiction in Terms? 

(BANTING, 2006).  

De um lado, o federalismo pode ser visto como um instrumento de 

fortalecimento e proteção da democracia, funcionando como uma barreira à 

concentração de poder e ao perigo da tirania – isto é, federalismo como parte de 
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um sistema de “checks and balances” desenhado para assegurar a liberdade. Na 

mesma direção, o federalismo pode ser reconhecido como facilitador de 

accountability, eficiência e inovação em políticas públicas. Nesse sentido, a 

competição entre os governos aumentaria a probabilidade de ocorrência de 

accountability e de obtenção de maior eficiência nas políticas públicas, enquanto 

a descentralização de poder garantiria a possibilidade de inovação em governos 

subnacionais13.  

Além disso, para a teoria que distingue federalismo de federação, fica 

evidente, na constituição do primeiro, a existência de diversidade e o valor de 

sua preservação. A estrutura federativa seria criada para dar espaço à 

manifestação dessas diferenças e não com o objetivo de eliminá-las.   

Por outro lado, o Estado de Bem-Estar Social está relacionado a uma 

idéia de cidadania comum, que emerge de uma noção compartilhada de 

identidade. Parte-se do princípio de que todos os cidadãos pertencem a uma 

mesma comunidade e, portanto, possuem os mesmos direitos. Por isso, pode-se 

dizer que o federalismo e o Estado de Bem-Estar Social parecem estar em 

extremos diferentes de um contínuo entre diversidade e uniformidade 

(OBINGER, LEIBFRIED, CASTLES, 2005).  

Para garantir cidadania a todos, o Estado de Bem-Estar Social propõe 

políticas públicas uniformes ao longo de todo o país, estabelecendo uma tensão 

com a dimensão da diversidade presente no federalismo. O conflito fica 

evidente no exemplo de Banting: 

Thus the concept of a federal welfare state is defined by two 
powerful logics in tension with each other. Stripped to its core, 
the logic of social citizenship holds that a sick baby should be 
entitled to public health care on the same terms and conditions 
wherever he or she lives in the country. Stripped to its core, the 
logic of federalism holds that public health benefits to which a 

                                                
13 As duas visões apresentadas neste parágrafo correspondem, respectivamente, às 

teorias federalismo e democracia; e federalismo como descentralização das instituições, 
apresentadas no Capítulo1.   
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sick baby is entitled also depend significantly on the region in 
which he or she resides (BANTING, 2008, p.47). 

O presente capítulo será dedicado a esse debate. Seu objetivo é 

aprofundar a discussão sobre a dimensão do compartilhamento (ou “shared 

rule”) nas federações, iniciada no Capítulo 1, incorporando nesta a dimensão do 

Estado de Bem-Estar Social. Para tanto, iniciaremos com a abordagem das 

relações intergovernamentais de Wright (1988), passando, em seguida, à 

descrição e problematização da produção de políticas sociais tanto em 

federações que se aproximam do modelo competitivo, quanto naquelas onde 

predomina a colaboração.   

2.1.  Relações Intergovernamentais: a Dimensão Humana do 

Compartilhamento  

Na esteira da concepção de que as federações contam, necessariamente, 

com um grau relevante de compartilhamento entre as esferas de governo, 

surgem os estudos de relações intergovernamentais. Como já foi mencionado, o 

entrelaçamento se torna mais visível com a expansão das atividades 

governamentais e, dessa forma, não por acaso, o tema aparece pela primeira vez 

nos Estados Unidos na década de 1930 - momento em que a expansão das 

atividades governamentais na esfera federal se faz notar, com o New Deal 

(WRIGHT, 2007).  

Todavia, um dos principais marcos sobre o tema – a pesquisa 

coordenada por Willian Anderson, que mapeia diversos aspectos das relações 

intergovernamentais no estado de Minnesota – foi realizada somente a partir da 

segunda metade da década de 194014. 

O trabalho realizado por Willian Anderson e sua equipe - a partir de 

meados da década de 1940 até o início da década de 1950 - é considerado uma 

                                                

14 Em 1946 Anderson recebe o financiamento da Fundação Rockfeller para iniciar o 
estudo das relações intergovernamentais em Minnesota.  
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das obras mais importantes sobre relações intergovernamentais. A principal 

fonte de pesquisa utilizada foram entrevistas com gestores públicos de 

diferentes unidades governamentais do estado norte-americano de Minnesota, 

com o objetivo de mapear o entrelaçamento dos níveis de governo nos 

diferentes programas. O foco do estudo foram funcionários ligados a atividades 

da administração pública e, portanto, pertencentes ao Poder Executivo, 

concentrando-se nas principais áreas políticas presentes no estado, no momento 

estudado15 (ANDERSON, 1960). Ao definir relações intergovernamentais, 

Anderson destaca: 

Intergovernmental relations has become accepted as a term to 
designate an important body of activities or interactions 
occurring between governmental units of all types and levels 
within the federal system (IDEM, p.2).  

Para o autor, as relações intergovernamentais se concentram não na 

dimensão constitucional-legal, mas nas relações de trabalho que se estabelecem 

no cotidiano dos governos. Isto é, podem ser observadas na interação entre os 

diferentes funcionários públicos na execução de suas tarefas diárias. Nesse 

sentido, Wright (2007) afirma que seria principalmente essa dimensão humana 

que distingue relações intergovernamentais de federalismo. 

Elazar (1987) alerta para o fato de que os dois conceitos se comunicam, 

mas não podem ser confundidos. O autor ressalta que relações entre governos 

existem no desenvolvimento de políticas públicas, mesmo em estados não 

federativos. Por isso, relações intergovernamentais não seriam uma 

característica específica das federações. 

Federalism is a prior and more comprehensive concept to 
which intergovernmental relations is subsidiary, a technical 

                                                
15 São ao todo dez volumes, cobrindo as relações intergovernamentais, 1) na política de 

rodovias, 2) na política de educação, 3) na política de saúde, 4) na política de assistência social, 
5) na política de emprego, 6) sob dimensão dos governos locais, 7) conforme analisadas pelo 
Judiciário, 8) nas relações fiscais, 9) na visão de servidores públicos, e, por fim, um último 
volume dedicado às conclusões gerais, denominado Intergovernmental Relations in Review. 
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term of great use in exploring the process within particular 
political systems, particularly but not exclusively, federal ones, 
and most effectively, although not exclusively, those that begin 
with federalist rather than a statist view of sovereignty 
(ELAZAR, 1987, p.18).   

Wright (1988) parte da definição de Anderson, mas amplia sua 

formulação teórica, estabelecendo características para as relações 

intergovernamentais e modelos para descrever tipos de relacionamento entre as 

esferas de governo. 

Quanto às características das relações intergovernamentais são 

mencionadas cinco dimensões. A primeira refere-se ao número e variedade de 

unidades governamentais envolvidas. Uma vez que as relações 

intergovernamentais referem-se a relações no âmbito administrativo (e não 

constitucional-legal), a dimensão não considera apenas as unidades 

constituintes, ou seja, aquelas que detêm, constitucionalmente, o status de ente 

federativo. No caso norte-americano o estudo se dedica às relações entre os 

condados, municípios, distritos escolares, distritos especiais e localidades16.  

A segunda, terceira e quarta características concentram-se na dimensão 

humana ou profissional, ou seja, nos servidores públicos envolvidos. Referem-

se 1) ao número e variedade de servidores públicos envolvidos - incluindo-se aí, 

não apenas os membros do Executivo entrevistados pela equipe de Anderson 

(1960), mas também os políticos eleitos para o Legislativo; os juízes e os 

funcionários nomeados; 2) à intensidade e regularidade do contato entre esses 

profissionais; 3) à importância da intencionalidade das ações destes servidores 

(obter uma transferência, prestar um serviço, modificar uma política etc.) e 

como estes percebem os demais atores com quem se relacionam.  

                                                

16 A tradução destes termos não é exata, pois no caso brasileiro não existem todas essas 
unidades administrativas de governo. Não é intenção desta tese aprofundar-se na discussão da 
diferença entre elas, mas vale mencionar os termos originais em inglês, para que o leitor possa 
se situar: counties, municipalities, school districts, special districts e townships.  
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A quinta e última dimensão refere-se à preocupação com aspectos da 

política pública – tanto aspectos financeiros, como receitas, despesas, 

empréstimos, crises financeiras etc.; quanto com aspectos de sua formulação e 

implementação (WRIGHT, 1988, p.14-15).  

A partir dessas características, Wright (1988) constrói três modelos de 

relações intergovernamentais que, segundo o autor, apesar de serem grandes 

simplificações, servem como hipóteses para auxiliar na identificação da 

operação de sistemas federativos. Os três modelos são: 1) autoridade 

coordenada (coordinate authority), 2) autoridade inclusiva (inclusive authority) e 3) 

autoridade superposta (overlapping authority).   

No padrão denominado autoridade coordenada há dois governos, limitados 

em sua esfera de ação, independentes entre si e soberanos dentro de suas 

respectivas esferas. “In the coordinate-authority model of IGR sharp, distinct 

boundaries separate the national government and state governments” 

(WRIGHT, 1988, p.40). Nesse caso, o relacionamento das esferas de governo é 

baseado na independência e o padrão de autoridade na autonomia, nos moldes 

do federalismo dual. 

Lembrando a concepção de federalismo como pacto e a teoria do federalismo 

cooperativo percebe-se que tal modelo, à visão de Grodzins e Elazar, não existe em uma 

federação. Para que ele fosse possível, seria necessário retirar do sistema toda a 

dimensão do shared rule – o que descaracterizaria o próprio fundamento do 

federalismo. Wright (1988) manifesta sua concordância com essa posição:  

Morton Grodzins and Daniel Elazar extensively explored the 
coordinate-authority model and found it woefully wanting, 
not simply for the present and recent past but also for the 
nineteenth century as well. As Grodzins put it ‘classic works 
are sometimes responsible for classic errors (…) Lord Bryce 
was wrong, even for the period of his own observations’ 
(WRIGHT, 1988, p.41). 

No caso da autoridade inclusiva já há mais áreas de contato entre as esferas 

de governo, mas quem governa de fato é o governo federal, que avança sobre os 
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espaços estadual e local. Isso pode ocorrer de duas formas: a primeira é um jogo 

de soma-zero, no qual o governo estadual perde poder e o governo federal 

ganha. O exemplo dado pelo autor é a fixação, pelo governo federal, do valor 

do salário mínimo em todo o território nacional. Nesse caso, a deliberação 

federal se sobrepõe à liberdade dos estados em decidir tal questão localmente. 

Esse padrão tende a ser observado nos casos em que há regulação federal sobre 

assuntos de competência comum, ou exclusiva dos estados.  

A segunda situação que pode aproximar o padrão de Relações 

intergovernamentais do modelo inclusivo são os repasses de recursos federais 

aos governos subnacionais, que transformam os estados em uma espécie de 

“distrito administrativo” do nível central de governo na implementação de 

políticas públicas. Nesse caso, ambos ganham: governo federal tem sua política 

implementada e governos estaduais recebem recursos extra. Nas duas 

situações, o relacionamento entre as esferas de governo é de dependência dos 

estados em relação ao governo central e o padrão de autoridade predominante 

é o hierárquico. É a descrição do que Grodzins e Elazar denominaram 

federalismo coercitivo.  

No terceiro e último padrão – autoridade superposta - prevalece uma 

relação de interdependência entre as esferas governamentais. Isto é, a maioria 

das áreas de atuação dos governos envolve compartilhamento e a possibilidade 

de dominação de uma jurisdição pela outra é muito reduzida. Nesse padrão, a 

autoridade é baseada na negociação.  

Como se pode perceber, o padrão de autoridade superposta é 

exatamente aquele observado pela teoria do federalismo cooperativo: uma 

relação de constante negociação entre esferas de governo. Para Elazar, seria esse 

o padrão de relações intergovernamentais típico das federações: um ponto de 

equilíbrio na relação entre self rule e shared rule.  

Vejamos na figura abaixo, as três figuras que ilustram os três padrões de 

Relações intergovernamentais definidos por Wright: 
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Ilustração 3 – Modelos de relação nacional, estadual e local 

Autoridade Coordenada17 Autoridade Inclusiva Autoridade Superposta 

 

 

Relacionamento: independente Relacionamento: dependente 
 

Relacionamento: interdependente 
 

Padrão de autoridade: autonomia Padrão de autoridade: hierarquia Padrão de autoridade: negociação/ 
barganha 

Fonte: Wright (1988, p.40) 

 

A discussão de relações intergovernamentais é fundamental para 

observar que a interação entre as esferas de governo vai muito além das 

diretrizes estabelecidas na Constituição Federal. Retomando a imagem da 

matriz proposta por Elazar (1987), as diretrizes constitucionais fornecem o 

quadro geral, dentro do qual se desenvolvem inúmeros vínculos de 

comunicação entre os diferentes centros de poder. Os trabalhos sobre relações 

intergovernamentais nos permitem observar com mais detalhe esses vínculos, 

aproximando-nos do que de fato ocorre no cotidiano do funcionamento dos 

governos e da execução de políticas públicas. Essa dimensão será fundamental 

para a análise dos sistemas de políticas públicas que será realizada no Capítulo 

4, a partir de entrevistas realizadas com gestores públicos das áreas de saúde, 

assistência social e educação.   

                                                
17 Na representação do padrão de autoridade coordenada, que prevê autonomia, o 

município aparece como parte integrante do Governo do Estado. Isso ocorre porque nos 
Estados Unidos – modelo utilizado por Wright – o município não é ente federativo. 
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Contudo, os padrões de relações intergovernamentais estabelecidos por 

Wright parecem agregar pouco poder explicativo. A criação de três modelos 

induz a uma idéia de dicotomia, que tende a nos guiar em uma busca pela 

identificação de um dos três parâmetros na realidade empírica das federações – 

o que nos parece pouco provável de ocorrer. De outra forma, se tomarmos os 

modelos como referências assumidamente não identificáveis em seu estado 

puro na realidade, observa-se que os três padrões não acrescentam 

instrumentos de análise relevantes à teoria do federalismo cooperativo de 

Elazar. 

A teoria do federalismo cooperativo alerta para o fato de que o modelo 

de federalismo dual, com as mesmas características do padrão de autoridade 

coordenada, não ocorre de fato. Em contraposição, Elazar apresenta a imagem da 

matriz, dizendo que o padrão é a interação entre as esferas de governo e que tal 

relacionamento, não obstante denominado de cooperação, não significa ausência 

de competição e antagonismo.  A maneira pela qual se atinge, na avaliação do 

autor, padrões apropriados de compartilhamento, é a negociação, ou seja, o que 

essencialmente caracteriza o padrão de autoridade superposta proposto por 

Wright.  

Por fim, Elazar ainda alerta para a possibilidade do compartilhamento 

levar ao predomínio do governo central sobre os demais entes federativos, em 

uma relação que o autor denomina coerção. Esse modelo de federalismo 

coercitivo assemelha-se bastante ao padrão de autoridade inclusiva caracterizado 

por Wright pela dependência dos governos subnacionais em relação ao governo 

federal, levando, no limite, a uma subordinação hierárquica dos primeiros sobre 

o segundo.  

Em síntese, não se deve ignorar a importância das contribuições de 

Wright para uma teoria das relações intergovernamentais – razão pela qual se 

optou por apresentá-la e discuti-la neste capítulo. Porém, diante do exposto, 

acreditamos que a matriz proposta por Elazar (1987) constitui um instrumento 
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analítico mais dinâmico e adequado ao estudo das relações entre as esferas de 

governo, do que os três modelos criados por Wright. 

Isto posto, cabe agora, inserir nesse contexto o impacto da construção dos 

Estados de Bem-Estar Social nas federações. A promoção de políticas sociais 

universais, com padrões uniformes para todo o território, promove mudanças 

relevantes para o balanceamento de forças dentro da matriz federativa. Essas 

transformações são debatidas pela literatura comparada, dentro da perspectiva 

dos modelos de federalismo competitivo e cooperativo.  

2.2.  Os modelos de federalismo e seus impactos nas políticas 

sociais  

Conforme afirmou Watts (2006), a perspectiva comparada nos mostra 

que diferentes federações trataram de maneira diversa a questão do 

compartilhamento, originando uma classificação em dois modelos: federalismo 

competitivo e federalismo cooperativo.  

Federal arrangements can be tailored to give collaboration 
between the government tiers priority over their autonomy, if 
social integration and equivalent living standards over the 
country are the goal. Vice versa, autonomy of the constituent 
units will be enshrined in federal institutions if self-
determination and diversity are the aims of federalism. These 
decisions (…) will bring two ideal types of federalism 
(WACHENDORFER-SCHMIDT, 2000, p. 7). 

O contraponto entre federalismo competitivo e cooperativo mencionado 

por Wachendorfer-Schmidt na introdução do livro Federalism and political 

performance retoma a tensão entre a lógica do Estado de Bem-Estar Social e do 

federalismo. De um lado, dentro da lógica competitiva, prevalecem os valores 

da autonomia e diversidade, sendo mais difícil a consolidação de padrões 

nacionais de cidadania, como de fato se observou em algumas federações como 

Estados Unidos e Canadá. Por outro lado, sob a perspectiva que privilegia a 

equidade ao longo do território, a cooperação foi a estratégia utilizada pelas 
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federações para atingir padrões uniformes de proteção social, como bem 

exemplifica o caso alemão.  

Ambas as opções possuem seus dilemas e produzem diferentes impactos 

nos resultados das políticas públicas, como passamos a detalhar a seguir.  

O modelo de federalismo competitivo caracteriza-se por uma estrutura 

bastante descentralizada, tanto no que se refere à divisão de competências, 

quanto no que tange à capacidade de tributação, deixando predominantemente 

a cargo dos governos subnacionais a prerrogativa de produzir políticas públicas 

e de arrecadar os recursos que as financiarão.   

Com o objetivo dar proteção à autonomia dos governos subnacionais, a 

Constituição normalmente limita a ação do governo federal a poucas áreas de 

políticas públicas e atribui aos estados a responsabilidade pela maioria dos 

setores. Competências comuns entre governos central e estadual são raras, 

dificultando iniciativas federais de promoção de políticas nacionais e o 

estabelecimento de padrões de Bem-Estar Social uniformes ao longo do 

território.  

Paul Pierson (1995) destaca que essa condição de autonomia faz com que 

as diferentes unidades federativas tenham capacidade de sustentar opções 

políticas próprias e influenciar as possibilidades de políticas sociais junto ao 

governo central. Segundo o autor, essa situação pode gerar diferentes 

fenômenos na produção de políticas públicas, dentre os quais destacamos 

quatro: competição na construção do Estado (competitive state building), 

preempção nas políticas públicas (policy preemption), inovação nas políticas 

públicas (policy innovation) e a dinâmica de “corrida ao fundo do poço” (race to 

the bottom). 

Os dois primeiros - competição na construção do Estado e preempção 

nas políticas públicas - estão bastante ligados. A produção de políticas – 

principalmente as políticas sociais – é uma forma de expansão do Estado e 

constitui uma importante fonte de legitimidade para os governos. Por isso, uma 

das dinâmicas possíveis em federações é a competição entre os entes federativos 
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pelos créditos provenientes das políticas sociais (o competitive state building). 

Nesse caso, uma vez recebidos os créditos e institucionalizada a política, não 

interessa ao nível de governo promotor abrir mão de sua execução. Esse 

contexto cria a dinâmica da preempção nas políticas públicas (policy preemption), 

pela qual a ação subnacional em determinada área pode criar dificuldades de 

posterior ação federal, dado o processo de institucionalização pelo qual a 

política passa o longo do tempo.  

Essa questão se torna particularmente importante na construção de 

políticas nacionais, que com o objetivo de promover algum grau de equidade 

no país como um todo, fixando padrões uniformes para todo o território, devem 

lidar com a existência de políticas prévias, implementadas e institucionalizadas 

em âmbito local.  

Obinger, Leibfried e Castles (2005) concluem, após a discussão de alguns 

estudos de caso18, que esse tipo de arranjo institucional, ao conferir poucas 

prerrogativas de atuação unilateral ao governo central, bem como prever 

poucas áreas de decisão compartilhada, acaba fazendo com que o governo 

federal dependa da colaboração dos governos subnacionais para a 

implementação das políticas sociais em âmbito nacional. Essa condição teria 

retardado, ou até mesmo impedido a nacionalização de certas políticas de bem-

estar social em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Suíça.  

A terceira situação mencionada por Pierson (1995) – inovação nas 

políticas públicas - trata da possibilidade de inovação promovida pela 

multiplicidade de unidades autônomas, com autoridade sobre política social em 

sua jurisdição. Nesse contexto os governos locais seriam verdadeiros 

laboratórios de democracia, experimentando diferentes desenhos de políticas 

públicas que, em alguns casos, podem acabar tornando-se, posteriormente, 

políticas nacionais. 

                                                
18O trabalho de Obinger, Leibfried e Castles (2005) discute a relação entre federalismo e 

o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social a partir de seis estudos de caso: Estados 
Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha, Áustria e Suíça.  
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A instituição da universalidade da cobertura médica e hospitalar no 

Canadá exemplifica bem a questão. Em 1947 a província de Saskatchewan inicia 

um programa de universalização do atendimento hospitalar, que é, no 

momento seguinte, também adotado por outras quatro províncias. O governo 

central – na época conduzido pelo partido liberal – relutou em agir, em um 

primeiro momento, mas face à adoção do programa por cinco províncias, 

acabou instituindo, dez anos depois, um programa nacional de atenção 

hospitalar, parcialmente custeado pelo governo central. Em apenas quatro anos 

de operação o novo programa federal já havia conquistado a adesão de todas as 

dez províncias canadenses (BANTING, 2008).  

Em 1962, Saskatchewan inova mais uma vez, instituindo um programa 

de atenção médica gratuita. O processo foi conflituoso, enfrentando inclusive 

greves coordenadas pela associação de médicos, que se posicionou 

contrariamente ao programa. Nesse caso, o peso de governos conservadores em 

diversas províncias, comprometidos com a prestação de saúde privada, fez com 

que a disseminação não ocorresse como no caso da atenção hospitalar. Diante 

disso, a atuação federal foi fundamental, instituindo um programa nacional que 

se tornou muito popular diante do eleitorado e, por isso, acabou pressionando a 

adesão das províncias, não sem alguma resistência19. Nove anos depois, todas 

as províncias já implementavam o programa (BANTING, 2008).  

Assim como a competição entre os entes federativos pode gerar 

inovação, a literatura registra que essa dinâmica nem sempre resulta em uma 

expansão das políticas sociais pelo país. A competição pode levar a um dilema 

de ação coletiva na provisão de políticas sociais tradicionalmente denominado 

como “corrida ao fundo do poço”. Isto se traduz em uma estratégia 

governamental de menos investimento nas áreas sociais, para que não sejam 

atraídos novos beneficiários provenientes de outras unidades federativas. Nesse 

caso, os governos que decidiram investir na área social seriam vítimas do 

                                                
19 Banting menciona que a situação levou à renúncia do Secretário da Saúde de Alberta 

e à declaração aberta do Premier de Ontário de que o programa era “uma das maiores fraudes 
jamais perpetuadas sobre o povo canadense”  (IDEM, p.147). 
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fenômeno do “carona” (free rider), isto é, do proposital não investimento dos 

outros governos, para usufruírem da provisão social instituída pelo outro.  

A dinâmica da implementação de programas de transferência de renda 

nos Estados Unidos exemplifica essa situação. Paul Peterson (1995) argumentou 

que os estados norte-americanos controlavam o aumento do repasse às famílias 

pobres, de maneira a não se tornarem welfare magnet, isto é, pólos que atraem 

pobres em razão da oferta de melhores benefícios. O estudo de 48 (quarenta e 

oito) estados contíguos no período de 1971 a 1985 demonstrou que a pobreza 

cresceu mais rapidamente nos estados onde os benefícios eram maiores e que 

seus governadores, observando tal dinâmica, reduziam benefícios com o 

objetivo de não atrair mais pobres para seu território. A idéia baseia-se na teoria 

da escolha racional e na proposição de que, dentro de uma federação, os 

cidadãos “votam com os pés”, tal qual afirmara Tiebout (1956) décadas antes.   

Com características e dilemas bastante diferentes dos que tendem a 

ocorrer no modelo competitivo, o federalismo cooperativo possui instituições 

que incentivam os atores territoriais a colaborarem, dividindo os poderes entre 

eles funcionalmente e prevendo tarefas a serem executadas conjuntamente. 

Com isso, o governo central fica, normalmente, com a função de formulador em 

grande parte das políticas públicas e os governos subnacionais concentram a 

competência de implementação. Ao contrário da competição tributária, tem-se 

um sistema de taxação conjunta e equalização fiscal vertical e horizontal.  

A Alemanha é o caso que mais se enquadra neste modelo, com a 

previsão de competência federal de formulação e subnacional de 

implementação, além de um sólido sistema de compensações financeiras, com o 

objetivo de garantir a cooperação entre os estados mais ricos e mais pobres. A 

aprovação da legislação no âmbito federal também depende da concordância 

dos estados, uma vez que deve passar pelo Conselho Federal (Bundesrat), 

composto por membros indicados pelos seus governadores. Por fim, nas poucas 

áreas que permaneceram de competência dos estados (como polícia, educação e 

cultura) há uma série de comitês formais e informais, com o objetivo de 
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coordenar os diferentes estados e garantir um mínimo de uniformidade no 

âmbito nacional. Ao contrário da dualidade do modelo norte-americano, a 

Alemanha é conhecida na literatura como uma “federação unitária” (unitary 

federal state) (WACHENDORFER-SCHMIDT, 2000).  

Obinger, Leibfried e Castles (2005) revelam que, diferentemente das 

federações que se aproximam do modelo competitivo, no caso da Alemanha (e 

também da Áustria) a criação e expansão do Estado de Bem-Estar Social 

enfrentou poucas barreiras e o gasto social apresentou um crescimento mais 

rápido e maior. Isso ocorreu porque nesse tipo de arranjo o terreno das políticas 

sociais já contava com iniciativas federais e também com prerrogativas de 

atuação dessa esfera de governo. 

De outra forma, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Suíça para que 

o Estado de Bem-Estar Social se desenvolvesse foi necessário que o governo 

federal revertesse uma situação na qual suas possibilidades de atuação estavam 

restritas diante do predomínio das prerrogativas subnacionais de atuação na 

área social.  

Os autores observaram nesses últimos países, três estratégias adotadas 

pelos governos centrais com o objetivo de reverter essa dinâmica: 1) Alteração 

constitucional, por meio de propostas de emendas, redesenhando a distribuição 

de competências de maneira a permitir atuação federal em mais áreas de 

políticas públicas; 2) Enfrentamento de disputas judiciais com os estados, 

apelando à interpretação dos dispositivos constitucionais pela Suprema Corte; 

3) Criação de transferências de recursos federais vinculadas à implementação 

de programas (grants) (OBINGER; LEIBFRIED; CASTLES, 2005).  

Exemplificando com a política de saúde, os autores mencionam o atraso 

no estabelecimento de uma política nacional nas federações sob o modelo 

competitivo. A existência prévia da competência subnacional na área teria 

retardado o processo de nacionalização da política em 25 (vinte e cinco) anos na 

Austrália, em uma dinâmica que envolveu disputas judiciais e até a declaração 

de inconstitucionalidade da legislação federal pela Suprema Corte. Na Suíça, os 
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inúmeros pontos de veto teriam custado 20 (vinte) anos até a nacionalização, 

incluindo a disputa em uma série de referendos locais, como é típico do sistema 

político suíço. O caso canadense, já mencionado, exemplifica a nacionalização 

tardia, ocorrida já na década de 1960. E, por fim, os Estados Unidos 

permanecem até hoje sem uma política nacional de saúde nos padrões do 

Estado de Bem-Estar Social (OBINGER; LEIBFRIED; CASTLES, 2005). 

Os exemplos demonstram que, não obstante o “efeito catraca” gerado 

pelo federalismo, as políticas sociais acabaram sendo nacionalizadas e os 

Estados de Bem-Estar Social instituídos (mesmo que de forma menos 

abrangente no caso norte-americano). O resultado dessa dinâmica foi, no 

âmbito das políticas públicas, a ampliação das políticas sociais ao longo do 

território nacional, com relevante participação federal no processo. Sob o 

prisma federativo, constata-se a introdução de mecanismos de cooperação, 

mesmo nas federações predominantemente competitivas. 

Boa parte da literatura especializada em federalismo tende a observar a 

diminuição da competição com olhar crítico, ressaltando os novos problemas 

que o maior entrelaçamento entre as esferas de governo trouxe para as 

federações. Watts (2006) elenca quatro desses dilemas: 1) o surgimento de uma 

forma de interlocking federalism (federalismo inter-travado); 2) diminuição de 

accountability; 3) predominância de um “federalismo executivo” no âmbito das 

relações intergovernamentais; 4) predominância do governo central no processo 

de cooperação, levando a um padrão de federalismo coercitivo.  

O primeiro problema foi levantado por Fritz Scharpf (1988) como crítica 

ao federalismo alemão. Segundo o autor, a cooperação levada ao extremo cria a 

necessidade excessiva de decisão conjunta entre as esferas de governo, levando 

ao que ele denomina de “armadilha da decisão conjunta” (joint decision trap). O 

modelo mina a iniciativa autônoma de ambas as esferas de governo e produz 

um sistema pouco flexível, que tende a gerar ineficiência na produção de 

políticas públicas.    
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No que tange à falta de accountability, a cooperação tende a dificultar, por 

parte do eleitor, a identificação de qual esfera de governo é responsável por 

determinada política. É importante lembrar que o principal mecanismo de 

accountability democrática é o “voto retrospectivo”, isto é, a possibilidade que o 

cidadão tem de responsabilizar o candidato por aquilo que foi realizado por ele, 

ou por seu partido, no exercício do mandato. A dificuldade de reconhecer o 

governo responsável em situações de políticas compartilhadas, prejudicaria 

gravemente a responsabilização dos governantes. 

Além disso, parte da literatura observa a cooperação entre os governos 

como uma forma de “conluio” por meio do qual os participantes da negociação 

decidem de acordo com o que é melhor para eles e não para os cidadãos. A 

competição seria o remédio para tal situação, pois nesse modelo, cada governo 

buscaria o melhor para seus cidadãos, pois é a eles que deve prestar contas 

(CAMERON; SIMEON, 2002).  

Essa situação fica clara quando observamos o resultado dos cortes 

orçamentários no período pós-década de 1980, quando se iniciam as reformas 

nos Estados de Bem-Estar Social. Nos casos em que a política é produto de um 

compartilhamento, fica difícil ao cidadão perceber a quem responsabilizar pela 

extinção ou mesmo queda de qualidade na prestação do serviço. Pierson (1995) 

denomina essa situação de blame avoidance, que quer dizer, um “jogo de 

empurra” entre os entes federativos, como forma de evitar a responsabilização 

do governo pela redução de investimento na área social. 

While competitive state building has traditionally meant 
competition for the credit associated with providing social 
programs, the contemporary environment of austerity makes 
federalism an important feature in the on-going politics of 
blame avoidance. [...] Because retrenchment is generally 
unpopular, governments at both levels will try hard to pass the 
buck to other tiers in the system (PIERSON, 1995, p. 458) (grifo 
nosso). 
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O exemplo da política de saúde no Canadá novamente esclarece a 

questão. A política nacionalizou-se à custa da cooperação das províncias com o 

governo federal, fomentada por transferências federais de recursos. As 

principais transferências foram realizadas sob a forma de block grants, isto é, 

recursos repassados em bloco apenas com diretrizes gerais de gasto pelos 

governos subnacionais. Estimulados pelo recurso federal, os governos 

subnacionais cooperaram na expansão dos serviços gratuitos e puderam, por 

seu lado, usufruir dos créditos políticos que esse tipo de serviço obtém junto 

aos cidadãos.  

No momento posterior, de austeridade fiscal, a configuração alterou-se 

significativamente. Atingido pela crise fiscal, o governo federal passou a 

reduzir progressivamente os recursos repassados às províncias, transferindo 

para elas maior responsabilidade sobre o custeio do serviço. As províncias, por 

seu lado, atingidas pela diminuição dos repasses, passaram a instituir a 

cobrança em alguns tipos de serviços. A população reagiu a essa mudança, 

manifestando-se pela manutenção da gratuidade total na saúde. Diante da 

posição popular o governo federal apoiou a pauta e transferiu às províncias o 

ônus da cobrança dos serviços: 

As a result, federal health ministers were freer to defend the 
principles of universality and equality of access. Indeed, they 
did so even as their colleague, the minister of Finance, was 
reducing transfer to provinces (BANTING, 2008, p. 153). 

Diante dessa situação, as províncias buscaram esclarecer o papel federal 

na crise, tentando fazer com que a população responsabilizasse o governo 

central pelo corte de verba federal. A estratégia escolhida foi o investimento em 

campanhas públicas responsabilizando o governo federal pela erosão do 

sistema de saúde e demandando o retorno dos investimentos, que foram 

retomados logo depois (BANTING, 2008). 

O terceiro problema que pode surgir com a cooperação, segundo Watts 

(2006) é a institucionalização de um modelo de “federalismo executivo”. O 
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termo surge na discussão sobre o federalismo no Canadá, a partir da 

observação de duas condições: 1) o reconhecimento da inevitável 

interdependência entre os governos na federação, sendo impossível a eles 

cumprir suas responsabilidades sem algum grau de interação; 2) a combinação, 

no caso canadense, de parlamentarismo e crescente predominância dos 

gabinetes (WATTS, 1989). 

Nessa condição, a interação entre as esferas de governo passou a ser 

organizada por uma série de conferências e comitês, com a participação de 

membros do executivo federal e estadual, havendo, inclusive, a designação 

pelos governos de responsáveis para coordenar as relações 

intergovernamentais. O importante a ser observado nesses encontros 

intergovernamentais não é tanto a freqüência com que ocorrem, mas 

principalmente a relevância das decisões tomadas nesses fóruns. Meekison, 

Telford e Lazar (2002) consideram que o federalismo executivo foi o grande 

responsável pela transformação do federalismo canadense em um modelo mais 

cooperativo e pela construção do Estado de Bem-Estar Social no país. 

Comparando diferentes federações, Watts (1989) conclui que o 

federalismo executivo não é um fenômeno exclusivo do Canadá. Segundo o 

autor, este seria um modelo característico das federações parlamentaristas, 

ressaltando sua existência também na Alemanha, na Austrália e na Índia. A 

característica parlamentarista excluiria os Estados Unidos do modelo, uma vez 

que o lugar da negociação federativa na federação norte-americana seriam os 

comitês pertencentes ao Congresso. Além disso, dado o controle do Congresso 

sobre o orçamento federal, a alocação de recursos em transferências 

intergovernamentais (os chamados grants) deve ser discutida e aprovada no 

âmbito Legislativo.  

Contrariando as expectativas de Watts, Thompson e Burke (2009) 

escrevem, 20 anos depois, argumentando o surgimento de uma forma de 

federalismo executivo nos Estados Unidos. Os autores estudam um dos maiores 

programas norte-americanos de saúde, o Medcaid, que existe desde 1965 e 



 74 

atende mais de 50 (cinqüenta) milhões de famílias de baixa renda. No âmbito de 

tal programa aprovado pelo Congresso teriam sido fornecidos 1115 (mil cento e 

quinze) waviers – que são “delegações de poder do Congresso para que o 

Executivo federal possa realizar adaptações ao programa, desviando-se da 

previsão legal” (IDEM, p.22).  

Os autores ressaltam que esse processo alterou significativamente o 

desenho do programa original e que, além de fortalecer o Executivo, possibilita 

maior flexibilidade de implementação aos governos estaduais, que são os 

principais demandantes dessas autorizações. Assim, o crescimento da atividade 

governamental e, consequentemente, o maior entrelaçamento entre as esferas 

de governo, teria fortalecido o Executivo até mesmo em um contexto de 

presidencialismo.  

A principal crítica ao federalismo executivo é, novamente, a falta de 

accountability. As decisões tomadas entre executivos tendem a ser mais 

insuladas e dificultam o debate e a participação da sociedade. O resultado disso 

é que os governos tendem a decidir em benefício de seu próprio interesse e não 

de acordo com o que seria melhor para os cidadãos (CAMERON; SIMEON, 

2002). Além disso, nos sistemas presidencialistas, o afastamento do Legislativo 

da discussão compromete o mecanismo de checks and balances tão caro ao 

desenho institucional norte-americano.  

O quarto e último ponto a ser destacado na literatura crítica ao 

federalismo cooperativo é a possibilidade da cooperação levar ao predomínio 

do governo central, criando um padrão de federalismo coercitivo. Essa discussão 

é liderada pelo norte-americano John Kincaid que argumenta, a partir da teoria 

do federalismo cooperativo de Elazar, que está em curso um movimento 

contínuo do federalismo norte-americano rumo à centralização.  

Segundo o autor, a existência do federalismo cooperativo na década de 

1960 teria aberto caminho para que, na década seguinte, nascesse o federalismo 

coercitivo.  O fator decisivo para o início desse novo padrão de relacionamento 

entre estados e governo central teria sido a crise fiscal federal na década de 
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1970, que levou a um corte federal nos gastos sociais, diminuindo as 

transferências governamentais, que constituíam a principal base da cooperação 

identificada por Elazar (chamada cooperation by design). 

O corte federal nas transferências não impediu que o governo central 

continuasse a influenciar os governos estaduais, agora por meio de federal 

preemptions (sobreposição da legislação federal face à estadual) e unfunded 

mandates (programas não completamente financiados pelo governo federal, que 

impõem gastos aos governos estaduais).  

Essas características contrariam o fundamento do federalismo 

cooperativo, baseado na negociação, e originam um modelo mais hierárquico, 

que constrange os estados a agirem de acordo com as regras ditadas pelo 

governo central. Segundo Kincaid (1990), a cooperação que existiu em um 

primeiro momento de expansão federal, tornou-se, posteriormente, prejudicial 

ao equilíbrio federativo. Enquanto o modelo cooperativo poderia ser facilmente 

combatido com reações dos eleitores contra o poder fiscal federal, requerendo 

cortes nos tributos, o modelo coercitivo só pode ser revertido com limitações 

políticas ou constitucionais ao poder federal de regulação, o que constitui uma 

tarefa bem mais complexa, para a qual, os estados não reuniriam recursos 

suficientes. 

Federal mandating can only be curtailed by political or 
constitutional constraints on federal regulatory power. 
Furthermore, when fiscal constraints limit state and local 
compliance with federal mandates, policy advocates and 
mandate beneficiaries often criticize state and local 
governments, not the federal government, for being derelict or 
uncooperative (KINCAID, 1990, p.150).  

Nesse caso, além de não conseguirem contornar a situação, os estados 

respondem localmente perante a população pelos prejuízos gerados na 

prestação de serviços de custos compartilhados, cuja causa seria não de 

responsabilidade dos estados, mas devida aos cortes federais de transferências. 
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Um último recurso do federalismo coercitivo (além dos instrumentos de 

federal preemption e unfunded mandates) é a estratégia do governo central de, 

diante da impopularidade dos cortes de gastos sociais, promover investimentos 

em políticas sociais focalizadas, cujos benefícios políticos sejam mais 

diretamente captados. É o movimento que Kincaid denomina de change from 

places to persons, ou seja, não transferir recursos aos governos subnacionais 

(places), mas sim diretamente aos cidadãos (persons), por meio de programas de 

transferência de renda à população mais vulnerável. Nesse caso, com menos 

recursos, obter-se-iam créditos políticos diretamente ao governo central.  

Robert Agranoff (2001), analisando também o caso norte-americano, 

apresenta uma abordagem que discorda da tendência coercitiva apontada por 

Kincaid, apostando em um recurso importante que está, na maioria das vezes, 

nas mãos dos governos subnacionais: o poder de implementação.  

Para o autor, as análises que afirmam o fim do federalismo cooperativo 

concentram-se apenas nas ações do governo central – de regulação e preempção 

- e deixam de lado o cotidiano das relações intergovernamentais. Ao mesmo 

tempo em que parte da literatura critica a implementação de programas 

federais por governos estaduais, alegando que esse processo transforma os 

estados em agentes administrativos do governo federal, o autor se apóia no 

estudo de Anderson (1960) afirmando que o crescimento dos programas 

nacionais não enfraqueceram os estados e governos locais. Em vez disso, 

expandiram e reforçaram a sua posição no sistema federativo: “Cooperative 

federalism combines federal assistance with the opportunity for other 

governments to become constructively involved in the great public service 

functions” (AGRANOFF, 2001, p. 36). 

Segundo o autor, a cooperação pode ser de fato mantida, devendo-se 

observar quatro fatores importantes: 1) Programas intergovernamentais como 

oportunidade para negociação; 2) Programas intergovernamentais como 

oportunidade para alteração da responsabilidade na provisão de serviços 

públicos perante a população; 3) Programas intergovernamentais como 
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oportunidade para o crescimento da competência gerencial no âmbito local; 4) 

A limitação da capacidade federal de acompanhamento da execução local dos 

programas, bem como baixa capacidade federal de obrigar os estados a 

seguirem à risca suas diretrizes.  

No que se refere a programas como oportunidade para negociação, 

Agranoff apóia-se em estudos setoriais de políticas públicas 

intergovernamentais para afirmar que os programas federais não são, 

necessariamente, uma forma de controle sobre os estados. Na verdade, os 

agentes federais seriam bastante dependentes dos governos subnacionais para 

atingir os objetivos de seus programas. Assim como os estados precisam dos 

recursos federais, o governo central dependeria da capacidade de 

implementação dos governos subnacionais.  

Além disso, o governo central não teria recursos, nem capacidade, para 

controlar totalmente o processo de implementação, fazendo com que este seja 

mais flexível do que se costuma apontar:  

[Federal] donors rarely have the time, resources, inclination, 
and, in many cases, the authority to intervene regularly. 
Because neither has the ability to control the actions of the 
other, the aid process takes the form of bargaining between 
partly cooperative, partly antagonistic and mutually 
dependent sets of actors. (AGRANOFF, 2001, p. 45-46) 

Em pesquisa realizada junto a funcionários de governos locais, o autor 

obteve respostas que demonstram não haver um total predomínio federal, tal 

qual afirma a idéia de federalismo coercitivo. Os entrevistados reconheceram 

que apenas “sometimes the feds know best or the feds stand on the law or the 

feds give us directions, etc.” mas que muitas vezes a interação é mutuamente 

construtiva e cooperativa, tal qual relatada por Anderson no auge do 

federalismo cooperativo (IDEM, p. 47). A flexibilidade tende a variar de acordo 

com cada programa, sendo menor em casos de regulação e maior nos casos que 

envolvem transferências de recursos vinculadas a programas.  
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O segundo fator observado pelo autor, que reafirma a cooperação em 

detrimento da coerção, refere-se à mudança de responsabilidade no que tange 

os programas intergovernamentais. Com o aumento da participação estadual na 

implementação de políticas federais, os estados passam a ser cada vez mais 

reconhecidos como a esfera de governo mais importante na vida das pessoas, 

sendo identificados como agentes nas mais variadas áreas de políticas públicas.  

Quanto ao crescimento da competência gerencial dos governos 

subnacionais, o estudo mostra que os funcionários locais estão cada vez mais 

aptos a lidar com programas intergovernamentais. O que antes parecia 

complexo se tornou rotina e os funcionários não são mais apenas mero 

executores de ordens federais. São capazes de compreender os programas e 

promover adaptações.  

O quarto fator mencionado pelo autor refere-se aos limites da capacidade 

federal de impor suas diretrizes e controlar completamente a ação dos 

funcionários subnacionais. Enquanto a literatura costuma observar “o poder da 

lei e do dinheiro”, normalmente mais concentrados na esfera federal, na maioria 

das vezes subestimam-se as armas que estão nas mãos dos implementadores. 

Um exemplo colhido durante as observações de campo do autor, ilustra bem a 

questão. Trata-se da declaração de um funcionário de um condado, comentando 

sobre restrições e controles federais em um programa intergovernamental que 

previa, dentre outras coisas, a preservação de flamingos:  

Look, we don't worry about that anymore. If the feds want 
pink flamingoes, we give them pink flamingoes, but there is a 
lot more that can be done when they go away. We essentially 
run the program our way! (AGRANOFF, 2001, p. 53).  

A declaração ilustra como a transferência de recursos vinculada a 

programas pode ser vista, em âmbito subnacional, como passível de adaptação, 

de forma a atender a agenda dos governos locais. Nesse caso, os governos não 

seriam “coagidos” pelos recursos federais a se tornarem meros 

implementadores de políticas desenhadas no centro, tal como argumenta 
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Kincaid. A crescente cooperação e o aumento da ação estatal exigiriam estudos 

acerca do processo de implementação para que se possa observar como ocorre, 

de fato, o jogo federativo.  

A pesquisa de Agranoff é fundamental para retomar a idéia da matriz 

federativa de Elazar. Dentro da mesma estrutura constitucional, as diferentes 

unidades federativas relacionam-se, compartilhando e negociando no cotidiano 

das relações intergovernamentais. Elazar compara essa negociação a um jogo, 

dentro do qual cada esfera de governo vai utilizar os recursos que possui para 

atingir seus objetivos. Nesse sentido, de um lado, Kincaid chama atenção para 

os recursos utilizados pelo governo federal, quais sejam, a regulação, as 

transferências vinculadas à implementação de programas federais e os 

programas de transferência de renda direta à população. Agranoff, por outro 

lado, ressalta os recursos que os governos locais possuem nesse jogo federativo, 

isto é, o poder de implementação, diante do qual o governo central não detém 

capacidade de total controle.  

O confronto desses autores – um com foco no governo central e outro 

concentrado nos governos locais – nos permite argumentar que a matriz 

continua em funcionamento. Isto é, governo central e governos subnacionais 

prosseguem interagindo, cada um utilizando seus recursos em uma negociação 

sem resultados pré-determinados.  

2.3.  A relação de reciprocidade entre federalismo e políticas 

sociais 

A análise institucional permeia os estudos sobre federalismo. Os dilemas 

de políticas públicas discutidos na seção anterior – competição na construção do 

Estado; preempção e inovação nas políticas públicas; as dinâmicas de “corrida 

ao fundo do poço” e “armadilha da decisão conjunta” – abordam, na verdade, 

como as particularidades da estrutura institucional das federações impactam o 

resultado das políticas públicas.   
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Dentro da abordagem neo-institucionalista, Obinger, Leibfried e Castles 

(2005) dedicam-se a essa discussão, analisando as conseqüências da estrutura 

institucional federativa tanto para o desenvolvimento dos Estados de Bem-Estar 

Social, quanto para a ocorrência de maiores ou menores transformações nas 

políticas sociais, no período de austeridade fiscal pós década de 1980.  

No que diz respeito ao momento de criação do Estado de Bem-Estar 

Social, a comparação entre os diferentes estudos de caso levou à conclusão de 

que para compreender a relação entre federalismo e políticas públicas, o 

essencial é observar em que ordem no tempo se deram os eventos relacionados 

ao desenvolvimento de um federalismo democrático e do Estado de Bem-Estar 

Social em um determinado país, ou seja, observar se quando o Estado de Bem-

Estar Social se desenvolveu já havia ou não um contexto federativo democrático 

em funcionamento.    

De um lado, nos casos em que o federalismo democrático funcionava 

antes da implementação do Estado de Bem-Estar Social, vigorava uma estrutura 

mais descentralizada, que fez com que as políticas sociais fossem nacionalmente 

consolidadas mais tardiamente. Em outras palavras, o federalismo teve de fato 

um papel de retardar e, em alguns casos, impedir a formação de políticas de 

Bem-Estar Social em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Suíça.  

Por outro lado, nos países em que o desenvolvimento do Estado de Bem-

Estar Social ocorreu em um contexto federativo centralizado e autoritário – 

como na Alemanha e na Áustria – as políticas sociais foram mais rapidamente 

nacionalizadas e o gasto social apresentou um crescimento mais rápido e maior.  

 No momento de retração de gastos sociais e redução do tamanho do 

Estado, o federalismo também teria atuado como uma barreira, favorecendo a 

manutenção do status quo, devido ao número de possíveis veto players, quando a 

redução dos gastos federais teve que passar por fóruns de decisão conjunta, 

como o Senado, por exemplo. Os governos subnacionais com menos recursos 

foram os primeiros a tentar bloquear a diminuição de gastos do governo 

central, uma vez que não teriam como custear sozinhos o mesmo padrão de 
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políticas sociais – o que se verificou com as compensações financeiras na 

Alemanha e com as transferências por programas (grants) no Canadá e na 

Austrália.  

Como se pode notar, o foco principal da análise é como o federalismo, 

enquanto arranjo institucional, influencia o resultado das políticas públicas, seja 

em um momento de expansão e nacionalização, seja no momento de sua 

redução. Entretanto, apoiados pelo neo-institucionalismo histórico, os autores 

argumentam que a relação entre federalismo e políticas públicas não resulta 

apenas em uma relação de mão-única, da politics para as policies. Essa relação 

seria de reciprocidade, deixando claro o reconhecimento de que o 

desenvolvimento das políticas públicas também interfere no contexto 

federativo. O argumento desenvolve-se a partir do conceito de feedback effects:  

The general notion of feedback effects comes from a systems or 
cybernetic analogy. The usual implication is that such effects 
are unintended consequences of disturbances to the system, 
and such is, indeed, the case for many of the changes to federal 
structure resulting from the development of social policy in 
these countries (OBINGER; LEIBFRIED; CASTLES, 2005, 
p.344). 

A idéia de feedback effects nos permite organizar o diálogo entre as duas 

abordagens com as quais construímos o debate sobre federalismo e políticas 

sociais deste capítulo: 1) A abordagem que privilegia o impacto da estrutura 

federativa nas políticas públicas, representada por Pierson (1995), Banting 

(2006; 2008) e Obinger, Leibfried e Castles (2005); 2) A abordagem que privilegia 

o impacto do desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social sobre o contexto 

federativo, discutida a partir de  Wright (1988), Wachendorfer-Schmidt (2000), 

Watts (2006), Kincaid (1990); Cameron e Simeon (2002) , Thompson e Burke 

(2009).  

De maneira resumida, pode-se dizer que, no primeiro caso, a estrutura 

federativa traz para as políticas sociais dilemas de coordenação e eficiência, isto 

é, a produção de políticas em contextos federativos é mais complexa, pois 
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emana de mais de um centro de poder. Na formulação de Pierson (1995), os 

policymakers de Estados federativos não têm que lidar apenas com a tradicional 

questão “o que deve ser feito”, mas devem preocupar-se, antes de tudo, em 

responder a pergunta “quem deve fazê-lo”.  

Nessa condição, a política pública em federações objetiva, além das 

finalidades sociais para as quais foi proposta (como, por exemplo, redução da 

pobreza, aumento da longevidade ou da escolaridade da população etc.), a 

proteção institucional dos entes federativos. O resultado disso, ainda segundo 

Pierson, seria perda de eficiência, uma vez que quando se buscam dois 

objetivos em vez de um, atinge-se pior cada um deles. Isto é, o federalismo é 

analisado como um contexto institucional que traz uma série de dilemas à 

produção de políticas sociais, dificultando a obtenção de seus resultados.  

De outra forma, na segunda abordagem, situam-se autores que, ao 

discutirem o tema do federalismo, analisam os impactos do desenvolvimento 

das políticas sociais para a dinâmica federativa.  Nesse caso inverte-se o 

enfoque: é o desenvolvimento da política social que vem pautar novos desafios 

à dinâmica federativa, buscando uniformidade e nacionalização em modelos 

institucionais voltados à proteção da diversidade e da descentralização. Nesse 

sentido, o desenvolvimento das políticas sociais e a promoção de padrões 

eqüitativos de cidadania ao longo do território trazem para a discussão 

federativa o dilema da cooperação. Diante dessa situação, os arranjos 

federativos buscam um novo equilíbrio entre self rule e shared rule, tentando 

preservar os princípios de accountability, checks and balance e não-centralização 

diante da nova realidade trazida pela expansão da atividade governamental.   

Retomando a provocação de Banting (2006) lançada no início do capítulo, 

a conclusão é que um “Estado de Bem-Estar Social Federativo” não representa 

uma contradição em termos. Prova disso, é que políticas sociais foram 

nacionalizadas em diversas federações, como demonstram alguns dos exemplos 

mencionados ao longo do capítulo. Por outro lado, seria um engano afirmar que 
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a dinâmica federativa nesses países permaneceu a mesma ao final desse 

processo.  

Ainda assim, a análise de Obinger, Leibfried e Castles (2005) parece estar 

correta quando afirma que federalismo e Estado de Bem-Estar Social habitam os 

diferentes extremos de um mesmo contínuo entre diversidade e uniformidade, 

o que posiciona também, as diferentes abordagens às quais nos referimos 

acima: a primeira preocupada com a eficiência das políticas sociais em 

contextos federativos; e a segunda, dedicada à análise das “ameaças” que a 

cooperação, com o objetivo de promover a nacionalização de padrões de 

cidadania, traz para o equilíbrio entre autonomia e interdependência tão caro 

aos princípios do federalismo.  

Nesse contexto, a abordagem de Agranoff (2001) parece propor uma 

alternativa à visão de que há, não apenas uma tensão, mas um trade off entre 

parâmetros nacionais e diversidade e autonomia subnacionais. As evidências 

trazidas pelo autor chamam atenção para o fato de que o jogo de poder em uma 

federação não é um jogo de soma zero, isto é, a maior atuação federal não 

significa, necessariamente, uma redução de autonomia e poder no âmbito 

subnacional. Contrariamente ao que afirma Kincaid, a cooperação entre os 

governos federal e estadual tem levado, no caso norte-americano, a um 

fortalecimento da burocracia subnacional e seu maior reconhecimento perante a 

população. Nesse sentido, o autor retoma a imagem da matriz de Elazar, 

afirmando que seu funcionamento “equilibrado” não teria sido prejudicado 

pelo aumento dos programas federais.  

O quadro abaixo apresenta uma síntese da discussão do capítulo, com 

objetivo de sistematizar os principais conceitos discutidos, que servirão com 

instrumentos para a discussão do federalismo brasileiro que será realizada a 

seguir, no Capítulo 3. 
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Quadro 1- Interação entre federalismo e políticas públicas 

Dinâmica 

Competição na 
construção do 
Estado 
(competitive state 
building) 

Preempção nas 
políticas públicas 
(policy preemption) 

Inovação nas 
políticas públicas 
(policy innovation) 

Corrida ao 
fundo do poço 
(race to the 
bottom) 

Armadilha da 
decisão conjunta 
(joint decidion 
trap) 

Jogo de empurra 
(blame 
avoidance)20 Dilemas da 

estrutura 
federativa para 
as políticas 
sociais: 
promovem a 
diversidade e 
dificultam 
padrões 
nacionais de 
cidadania 

Conseqüências 
para as políticas 
públicas 

Disputa pela 
promoção de 
políticas públicas 
e pelos créditos 
políticos 
advindos desse 
processo 

Domínio 
subnacional da área 
de política pública, 
institucionalizando-
a sob sua 
competência 

Possibilidade de 
inovação 
promovida pela 
multiplicidade de 
unidades 
autônomas, com 
autoridade sobre 
política social em 
sua jurisdição 

Estratégia 
subnacional de 
menos 
investimento na 
área social, para 
que não sejam 
atraídos novos 
beneficiários de 
outras unidades 
federativas 

Rigidez e 
ineficiência na 
produção de 
políticas 
públicas 

Evita a 
responsabilização 
do governo pela 
redução de 
investimento na 
área social, 
repassando a 
outra esfera de 
governo a 
responsabilidade 

 

Dinâmica 
Diminuição de accountability Predominância do Executivo 

(federalismo executivo) 
Predominância do governo central 
(federalismo coercitivo) 

Dilemas da 
nacionalização 
de políticas 
sociais para o 
federalismo: 
diminuem 
accountability e 
promovem 
centralização 

Conseqüências 
para o 
federalismo  

A cooperação dificulta, por parte do 
eleitor, a identificação de qual 
esfera de governo é responsável por 
determinada política, prejudicando 
o voto retrospectivo 

As decisões são tomadas em comitês 
formados por membros do Executivo, 
que passam a buscar seus interesses e 
não dos cidadãos. Diminui 
accountability e, nos países 
presidencialistas, subtrai checks and 
balances 

Centralização de poder por meio de 
regulação federal; transferências 
insuficientes para a execução de 
programas na esfera estadual (unfunded 
mandates) e políticas direcionadas aos 
cidadãos, desconsiderando a estrutura 
dos estados (from places to persons) 

                                                
20 O “jogo-de-empurra” foi inserido neste quadro por ser  um impacto do federalismo sobre a política pública. Entretanto, deve-se atentar para o fato 

de que essa dinâmica ocorre no momento de redução do Estado de Bem-Estar Social e não de sua construção. Nesse sentido,  não exemplifica a tensão entre 
nacionalização e diversidade.  
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Dinâmica 

Programas 
intergovernamentais 
como oportunidade para 
negociação; 

Alteração da 
responsabilidade perante a 
população 

Crescimento da 
competência gerencial no 
âmbito local;  
 

Limites na capacidade federal 
de controle 

Novo equilíbrio 
federativo: 
retomada da 
matriz de Elazar Conseqüências 

para o 
federalismo 

Cooperação com manutenção do equilíbrio entre self rule e shared rule 

Fonte: elaboração própria.  
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Another unintended effect of the welfare state on federalism 
lies in the welfare state’s contribution to the subervision of 
inter-state federalism and its transformations into intra-state 
or co-operative federalism. (OBINGER; LEIBFRIED; 
CASTLES, 2005, p.352). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Capítulo 3 Federalismo e políticas sociais no Brasil  

Pós-Constituição de 1988: da competição à cooperação 
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A análise realizada no Capitulo 2 parte da combinação de duas 

discussões: a primeira, com base na literatura comparada sobre federalismo, 

que compara modelos competitivos e cooperativos, como maneiras da 

federação lidar com a dimensão de compartilhamento (WATTS, 2006; 

KINCAID; 1990; CAMERON; SIMEON, 2002; WACHENDORFER-

SCHMIDT, 2000); e a segunda, com base na literatura que discute quais são 

os impactos da estrutura federativa para a construção e reforma dos Estados 

de Bem-Estar Social, defendendo a importância da ordem dos eventos no 

tempo (PIERSON, 1995; OBINGER; LEIBFRIED; CASTLES, 2005; BANTING, 

2006).   

O confronto dessas duas visões nos mostra que existe uma relação de 

reciprocidade entre federalismo e Estado de Bem-Estar Social nos países 

analisados: se por um lado, modelos competitivos de federalismo dificultam 

a criação e expansão do Estado de Bem-Estar Social; por outro lado, os 

Estados de Bem-Estar Social, ao universalizarem padrões mínimos de 

cidadania ao longo do território, tornam os modelos competitivos mais 

cooperativos.  

O que se pretende neste capítulo é utilizar esse modelo de análise para 

examinar as transformações ocorridas no federalismo e nas políticas sociais 

no Brasil pós-Constituição de 1988, argumentando-se que o processo de 

universalização e igualdade no acesso a políticas sociais, ocorrido a partir da 

segunda metade da década de 1990, transformou o federalismo brasileiro, 

rumo a um modelo mais cooperativo.   

Entretanto, o confronto da literatura comparada com o caso brasileiro 

nos traz dois principais desafios. O primeiro deles - referente à discussão 

sobre os modelos de federalismo - está em rotular a federação brasileira, tal 

qual desenhada pela Constituição de 1988, como um modelo competitivo ou 

cooperativo. O argumento que será desenvolvido defende que a Constituição 

de 1988 apresenta características dos dois modelos, criando um quadro 

institucional ambíguo, que promoverá um padrão de relações 
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intergovernamentais predominantemente competitivo no início da década de 

1990.  

O segundo desafio consiste na aplicação, ao caso brasileiro, das 

características observadas no processo de expansão das políticas sociais nas 

federações estudadas por Obinger, Leibfried e Castles (2005). O fenômeno 

estudado pelos autores ocorre no momento Pós-Segunda Guerra, com a 

criação e expansão dos Estados de Bem-Estar Social. No Brasil, a dinâmica 

que se pretende analisar acontece na década de 1990, período no qual os 

Estados Nacionais buscavam não a expansão, mas a redução de despesas, em 

virtude de mudanças na economia, observadas em escala mundial. Isso 

significa que é preciso destacar que a expansão das políticas sociais pós-1995 

no Brasil se dará com limitações de recursos federais e com incremento de 

responsabilidades subnacionais. Essa conjuntura é um dos fatores que 

provoca o fenômeno que Melo (2005) descreveu como “Continuidade do 

processo de descentralização setorial [...] [com] um expressivo fortalecimento 

do controle exercido pelo âmbito federal” (p.845).  

Para realizar essa discussão o Capítulo organiza-se em duas partes. A 

primeira refere-se à caracterização do modelo federativo desenhado pela 

Constituição Federal de 1988 e da dinâmica gerada pelas novas regras, no 

início da década de 1990. A segunda comenta a mudança no padrão de 

relações intergovernamentais, a partir da metade da década de 1990, 

impulsionada por uma nova posição do governo central na promoção da 

universalização e igualdade de acesso a políticas sociais.  

Ao final, conclui-se que os esforços para a universalização do acesso 

nas áreas de educação, saúde e assistência social promoveram uma mudança 

no modelo de federalismo brasileiro, tornando-o mais cooperativo do que no 

momento pós-Constituição de 1988. Essa cooperação vai trazer para nossa 

federação alguns dos dilemas observados pela literatura comparada, 

mudanças que vão além da tensão entre centralização versus descentralização 

recorrente no debate nacional sobre federalismo e políticas públicas no Brasil. 
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3.1. Constituição de 1988: entre os modelos competitivo e 

cooperativo 

A Constituição de 1988 representou um marco importante na 

redefinição do pacto federativo brasileiro por trazer uma série de regras que 

inovaram a ordem institucional nacional. Duas características são 

particularmente relevantes para a definição de um novo padrão de relações 

intergovernamentais no país: 1) uma forte diretriz pró-descentralização e 2) 

um rol significativo de competências compartilhadas entre as esferas de 

governo. 

Observando essas duas condições percebe-se que a Constituição não 

definiu claramente um modelo de federalismo competitivo ou cooperativo 

para o país. Ao desenhar uma federação descentralizada, o texto segue a 

direção de um modelo mais propício à competição. Porém, ao prever a 

responsabilidade compartilhada de atribuições em diversas áreas de políticas 

públicas, a Carta aponta no sentido de uma necessária cooperação entre os 

entes federativos. Esse padrão híbrido, aliado a um contexto de crise fiscal 

federal, trouxe para as políticas públicas características e dilemas tanto de 

federações competitivas, quanto cooperativas.   

No que se refere à descentralização, a opção constitucional pode ser 

entendida como uma reação ao contexto político que antecedeu o período de 

sua elaboração. A oposição ao recente período autoritário com poder 

centralizado fez com que se chegasse à Constituinte com a convicção de que 

descentralização significaria democratização. Nesse sentido, verifica-se na 

Constituição a tentativa de transferir decisões para arenas subnacionais de 

governo, que seriam estruturas mais permeáveis às demandas e à 

fiscalização da sociedade civil.  

Foi principalmente em relação ao nível municipal de governo que se 

fez perceber a forte diretriz de descentralização da nova Constituição. A 

partir de 1988, o Brasil se tornou uma federação com três esferas de governo, 
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onde os municípios são considerados entes federativos ao lado dos estados e 

da União, garantindo-lhes autonomia política, administrativa e financeira.  

Entretanto, não foi apenas no reconhecimento de um status 

diferenciado aos municípios que a Constituição inovou. A redistribuição de 

recursos promovida deixou clara a diretriz de descentralização, beneficiando 

principalmente os governos municipais. Observando-se a evolução da 

distribuição de recursos no país, pode-se dizer que a Constituição 

representou o ápice de um processo de descentralização fiscal que teve seu 

início já na primeira metade da década de 80, principalmente via aumento de 

transferências federais por meio dos fundos de participação. A distribuição 

ao longo do tempo pode ser observada na tabela abaixo. 

Tabela 1 - Distribuição Federativa dos Recursos Disponíveis – 1960 a 1995 

ANOS UNIÃO (%) ESTADOS (%) MUNICÍPIOS (%) 

1975 68,0 23,3 8,7 

1980 68,1 23,3 8,6 

1985 62,7 26,2 11,1 

1990 58,9 27,6 13,5 

1995 56,2 27,2 16,6 

FONTE: VARSANO (1998, p. 45) 

 

Conforme a tabela, observa-se que no período analisado a participação 

dos municípios na receita nacional quase dobrou, passando 8,7% para 16,6% 

do total. Apesar de com menor intensidade, houve também crescimento do 

percentual destinado aos estados, demonstrando que foi a partir do governo 

central que se descentralizaram os recursos, uma vez que a União é a única 

esfera de governo que chega a meados da década de 1990 com menos 

recursos financeiros do que possuía no momento anterior à Constituição de 

1988. Diante deste contexto, as análises da época consideram o Brasil uma 
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das federações mais descentralizados do mundo no que se refere à 

distribuição de recursos tributários e de poder político (SOUZA, 1996). 

Este panorama criou as condições para uma dinâmica competitiva 

entre os entes federativos, que se inicia com a multiplicação do número de 

municípios existentes na federação21. Esse crescimento foi impulsionado por 

uma disputa dos governos locais pelos recursos transferidos pelo governo 

federal ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que, pelos seus 

critérios de distribuição, favorecem os municípios com menor número de 

habitantes22. A divisão dos municípios em unidades menores levou a uma 

pulverização na distribuição dos recursos do FPM, que acabou prejudicando 

principalmente os municípios de médio porte, com demandas mais 

complexas do que os municípios pequenos e com menor capacidade de 

arrecadação própria do que as capitais.  

Diante desse cenário, a alternativa para muitos municípios foi investir 

no aumento da arrecadação própria e no fomento a atividades que elevassem 

o valor adicionado gerado no território municipal e, consequentemente, 

levassem a um incremento no repasse da cota de 25% do ICMS estadual. Na 

disputa pela atração de novas atividades econômicas, vários municípios 

adotaram uma política de concessão de benefícios fiscais a grandes empresas, 

dando início a um processo de guerra fiscal, que Melo (1996) denominou de 

hobbesianismo municipal. 

Os estados, por seu lado, em situação de dificuldades financeiras e 

comprometendo grande parte de suas receitas com o pagamento de 

funcionários, usufruíram da liberdade tributária que lhes foi conferida pela 

Constituição, para iniciar um jogo igualmente competitivo a partir da 

                                                

21 Desde a promulgação da Constituição de 1988 até os dias de hoje, foram criados 
1.385 novos municípios, totalizando 5.564 unidades (atualizado a partir de SOUZA, 2002a) 

22O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é composto pelo repasse federal de 
22,5% do arrecadado com o Imposto de Renda e com o Imposto sobre Produtos 
Industrializados, de acordo com os seguintes critérios: 10% dos recursos vão para as capitais; 
dos outros 90%, 4% são destinados aos municípios maiores e não capitais (acima de 156.216 
habitantes) e o restante aos demais municípios - são ao todo 10% para as capitais, 86,4% para 
os municípios não capitais e 3,6% para os não capitais maiores.   
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redução da alíquota do ICMS, com o objetivo de atrair novas empresas para 

seus territórios, promovendo um cenário de guerra fiscal também na esfera 

estadual (ABRUCIO; COSTA, 1999).  

O governo federal, por seu turno, além da perda de recursos gerada 

pela nova distribuição tributária, atravessava uma conjuntura bastante 

desfavorável. O momento era de hiperinflação e de graves dificuldades 

políticas, revelando problemas até mesmo para estruturar e manter uma 

coalizão de governo. A relação com os estados, chamada por Abrucio (1998) 

de “predatória”, contribuía para a fragilidade do governo central perante os 

governos estaduais, que utilizavam o apoio de suas bancadas no Congresso 

Nacional como moeda de troca para obterem a renegociação de suas dívidas 

junto à União. A instabilidade no governo federal era tanta que abordagens 

da época sustentavam que a dispersão decisória gerada pelo nosso desenho 

institucional presidencialista, federativo e multipartidário tornava o Brasil 

um país ingovernável (PALERMO, 2000).   

O cenário competitivo trouxe novidades também no campo das 

políticas sociais. O resultado da atuação autônoma de mais de cinco mil 

unidades federativas criou um contexto propício a inovações. Como as 

maiores beneficiadas pela descentralização fiscal, as administrações 

municipais passaram a promover políticas nas mais variadas áreas, tais 

como: meio ambiente, saúde, educação, alimentação e abastecimento, 

habitação e urbanização, crianças e adolescentes, emprego e renda, projetos 

agrícolas, dentre outras (PINHO; SANTANA, 2002). Experiências inovadoras 

como o Orçamento Participativo, o Programa Bolsa Escola, o Programa Mãe-

Canguru, dentre tantas outras, comprovaram que, de fato, os governos locais 

se tornaram verdadeiros laboratórios de democracia23. 

Ao mesmo tempo em que o desenho pró-descentralização ofereceu as 

bases para a competição federativa no contexto pós-1988, a divisão de 

                                                

23 Para mais informações ver DOWBOR (1996); SPINK e CLEMENTE (1997); 
PAULICS (2000) ; FARAH (2000); CAMAROTTI e SPINK (2001); FARAH (2001). 
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competências nas áreas sociais seguiu uma proposta diferente. Mesmo 

estabelecendo diretrizes de descentralização em diversos setores - como 

ensino fundamental, educação infantil, saúde e assistência social – o texto 

constitucional, em raros momentos, especificou claramente a competência de 

cada esfera de governo em determinada área, optando pela execução de 

políticas públicas de maneira compartilhada, em cooperação entre 

municípios, estados e União. 

Os artigos 23 e 24 da Constituição prevêem, respectivamente, um rol 

de competências comuns (nas quais as três esferas de governo podem atuar) 

e de matérias de legislação concorrente (nas quais União, estados e distrito 

federal podem legislar, cabendo à União estabelecer normas gerais). No 

primeiro caso são doze incisos, contendo, conservação do patrimônio 

público; saúde e assistência social; acesso à cultura e à educação; proteção do 

meio ambiente; fomento à produção agropecuária e organização do 

abastecimento alimentar; moradias e saneamento básico; combate às causas 

da pobreza; política de educação para a segurança do trânsito. No segundo 

caso, são dezesseis incisos que prevêem um rol bastante vasto de matérias: 

direito tributário, penitenciário, econômico e urbanístico; orçamento; 

proteção do meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio 

histórico e cultural; educação, cultura, ensino e desporto; previdência social, 

proteção e defesa da saúde; proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência; proteção à infância e à juventude; organização, 

garantias, direitos e deveres das polícias civis. 

Em uma primeira análise, poderíamos dizer que esse desenho 

compartilhado nos aproxima de um padrão de federalismo cooperativo. 

Porém, comparando essa característica de nossa Constituição com os 

modelos de federalismo competitivo e cooperativo descritos pela literatura 

comparada, não encontramos essa correspondência.  

Segundo Watts (2006) a classificação das federações entre modelos 

competitivos e cooperativos nos ajuda a observar como cada país enfrenta o 
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dilema do compartilhamento típico do federalismo. A Alemanha – exemplo 

do modelo cooperativo - soluciona o dilema do compartilhamento atribuindo 

a competência de legislar à esfera central (com participação dos estados na 

Câmara Federal) e a responsabilidade de implementação à esfera estadual – o 

que não se parece com o desenho constitucional brasileiro que, no artigo 23, 

apenas menciona que determinada área de política pública é 

responsabilidade das três esferas de governo, deixando a cargo de legislação 

complementar maiores detalhamentos.  

Por outro lado, os Estados Unidos – exemplo do modelo competitivo – 

solucionam a questão do compartilhamento com competição entre estados, 

mas também com negociação e formalização de acordos de cooperação, 

estabelecendo o que Elazar (1994) denominou cooperation by design e que 

levaria à metáfora de Grodzins de que o federalismo norte-americano é, aos 

olhos do cidadão, um marble cake. Contudo, conforme alerta Elazar, o 

federalismo norte-americano é uma matriz e não um marble cake. Há real 

separação entre as esferas de governo, porém, a dinâmica federativa é que 

leva a uma interação entre os entes.   

Nesse sentido, a Constituição de 1988 cria um modelo de distribuição 

de competências que, apesar de propor compartilhamento, não indica quais 

formas devem ser utilizadas para levar essa cooperação a efeito. Isto é, não 

definiu, a exemplo do federalismo alemão, qual função cabe a cada esfera de 

governo na promoção de políticas públicas. Também não separou, tal qual 

no caso norte-americano, quais as atribuições de cada esfera de governo 

dentro da matriz federativa. Por isso, não obstante especificar a necessidade 

de compartilhamento, a Constituição não aponta para como este será 

operacionalizado, criando para o federalismo brasileiro, como alerta Aspásia 

Camargo (1999), graves problemas de superposição de ações e accountability.  

Em um contexto de crise fiscal e redução do tamanho do Estado, o 

impacto desse desenho tende a ser o que a literatura comparada chamou de 

blame avoidance, ou seja, o “jogo de empurra” entre os entes federativos, com 
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o objetivo de repassar à outra esfera de governo a responsabilidade pela 

promoção de políticas socais. A dinâmica do período confirma essa hipótese, 

como passamos a descrever.  

Diante da crise fiscal, os estados buscaram participação em políticas 

financiadas pela União, eximindo-se da responsabilidade de investimento, 

considerando que estavam constitucionalmente desobrigados. O Governo 

Federal, de seu lado, sentindo a perda de recursos ocasionada pela 

descentralização fiscal e adotando medidas de redução do tamanho do 

Estado, “Procurou transformar a descentralização em um jogo de repasse de 

funções, intitulado à época de operação desmonte” (ABRUCIO, 2002, p. 194).  

Considerando esse quadro, a responsabilidade pela provisão de 

serviços acabou recaindo sobre os governos municipais, mais próximos das 

demandas e da cobrança da população e, como já mencionado, os principais 

beneficiados com a nova distribuição federativa de recursos. Um dos 

principais resultados deste processo de fortalecimento dos governos locais 

foi a crença de que o município, sozinho, seria capaz de atender a todas as 

demandas da população, fortalecendo no país a idéia de municipalismo. De 

acordo com o ex-Prefeito de Santo André, Celso Daniel, seria a conformação 

de uma espécie de 

Municipalismo muito autárquico e voltado apenas para os 
problemas do próprio município. Sob o discurso de que os 
problemas devem ser resolvidos pelo Prefeito, porque 
acontecem no município, foi sendo fortalecido um sentido 
de autonomia e autogestão municipal que, no mais das 
vezes, faz com que prefeitos tenham muita dificuldade em 
voltar-se para problemas que são mais amplos e que, 
portanto, não podem ser resolvidos no âmbito de seu 
território. Essa cultura municipalista dificulta muito o 
estabelecimento de relações horizontais de cooperação 
(DANIEL, 2001, p. 205).  

Nesse sentido, a combinação da descentralização tributária e maior 

autonomia municipal, com compartilhamento de atribuições, sem 

especificação de funções por esfera de governo, em um contexto de 
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dificuldades fiscais nas esferas federal e estadual, resultou em um modelo 

mais dual, com cada esfera de governo atuando dentro de sua circunscrição. 

Abrucio e Costa (1999) denominaram o processo de compartimentalização, 

ressaltando “a conformação de um padrão de relações intergovernamentais 

no qual cada nível de governo procurava encontrar o seu papel específico e 

não havia incentivos para o compartilhamento de tarefas e a atuação 

consorciada” (ABRUCIO; COSTA, 1999). 

O resultado desse processo foi a municipalização de políticas sociais 

de maneira heterogênea, levando a uma grande fragmentação na promoção 

de políticas públicas ao longo dos mais de 5.000 municípios. A essa 

fragmentação institucional alia-se o fato de haver entre esses milhares de 

municípios, não apenas diferenças de orientação partidária e de prioridades 

de política pública, mas uma grande desigualdade socioeconômica, que faz 

com que os problemas a serem enfrentados pelos governos locais sejam 

diferentes e que suas capacidades fiscal e administrativa para fazer frente a 

estes sejam bastante desiguais.  

Analisando esse processo, Souza (2002a) alerta para o fato de que, não 

obstante as inovações promovidas por vários municípios, faltaria a muitos 

deles condições mínimas de governo, considerando a grande desigualdade 

entre as localidades no Brasil. Para ter-se a dimensão da relevância da 

desigualdade entre os municípios brasileiros, podemos observar o mapa 

abaixo, que apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano por município 

(IDH), para o ano de 200024.  

O mapa revela uma grande variação ao longo do território brasileiro, 

identificando a presença de forte desigualdade regional, mas também de 

                                                

24 O índice leva em conta três dimensões: renda, longevidade e educação. Para aferir 
a longevidade, utiliza-se a expectativa de vida ao nascer; para avaliar educação, recorre-se ao 
índice de analfabetismo e à taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é 
mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as 
diferenças de custo de vida entre os países). As três dimensões têm a mesma importância na 
composição do índice, que varia de zero a um. 
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uma desigualdade relevante entre estados e entre municípios do mesmo 

estado:  

Ilustração 4 - IDH Municipal - 2000 

 

 

 

 

 

Legenda 

0,467 a 0,614

0,615 a 0,680

0,681 a 0,738

0,739 a 0,779

0,780 a 0,919  

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano  

De maneira geral, o que se observa é que as piores condições de vida 

estão nas regiões Norte e Nordeste, que apresentam muitos municípios com 

IDH na menor faixa. No Centro-Oeste, Sul e Sudeste o cenário muda, 

predominando as duas faixas com maior IDH, representando melhores 

condições de vida nessas áreas.  Essa análise deixa claro o problema da 

desigualdade regional no país.  

Por outro lado, concentrando-se nos dados de cada região, percebe-se 

que há, também, desigualdade entre os estados. Na região Sudeste essa 

dimensão pode ser observada comparando-se, por exemplo, os estados de 

São Paulo e Minas Gerais. Enquanto no primeiro predominam os índices 

mais altos, o segundo revela, na porção mais ao norte de seu território, 
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predominância de municípios pertencentes às faixas de com índice 

desenvolvimento humano mais baixo.  

Por fim, se observarmos a relação entre municípios do mesmo estado, 

a desigualdade permanece. Todos os Estados apresentam municípios com 

IDH em pelo menos três faixas diferentes, sendo que os estados de Tocantins, 

Pará, Goiás e Minas Gerais contêm municípios com IDH em todas as cinco 

faixas. Ressalte-se que o IDH é um índice que não varia facilmente. Pela 

forma que é composto e pela curta escala em que opera (de zero a 1) é 

necessária uma alteração significativa na situação do municípios para que se 

observe a variação de alguns centésimos no resultado final. Isso quer dizer, 

que a diferença entre os patamares de desenvolvimento humano nos 

municípios brasileiro é, sem dúvida, bastante significativa.  

Observando a receita dos municípios por região, percebe-se que os 

valores mais baixos ocorrem também nas regiões com menor IDH. Os valores 

representam a receita total dos municípios, isto é, os valores disponíveis para 

gasto após as transferências governamentais:  

Tabela 2 - Distribuição dos municípios, da receita municipal per capita, da renda 
per capita da população e do IDH-municipal, segundo as Grandes Regiões  

Brasil e Grandes 
Regiões 

Número de 
Municípios  

2000 

Receita municipal 
per capita 
2005 
(R$) 

IDH-M 
2000 

BRASIL 5.507    856,87 0,699 
Norte    449    631,61 0,664 
Nordeste 1.787    610,00 0,610 
Sudeste 1.666 1.034,90 0,745 
Sul 1.159    930,71 0,770 
Centro-oeste    446    851,70 0,737 

Fonte: Bremaeker (2007, p.19).  

A tabela nos mostra que nas regiões com municípios com menor IDH 

– Nordeste com 0,610 e Norte com 0,664 - os recursos per capita disponíveis 

aos cofres públicos também são menores. Nesse caso, a capacidade municipal 
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de financiamento de políticas públicas em regiões mais pobres, continua 

sendo menor, mesmo depois das transferências25.   

Diante desse quadro a expectativa de que o município possa atender 

sozinho às necessidades de Bem-Estar Social da população não parece 

factível.  

Em suma, a combinação das duas principais inovações constitucionais 

no que se refere ao desenho federativo - descentralização e 

compartilhamento de competências na promoção de políticas sociais - em um 

contexto de crise fiscal estadual e federal, levou à ocorrência de um “jogo de 

empurra” cujo resultado foi a recepção da tarefa de promoção de políticas 

sociais pelos municípios. Essa situação que, por um lado, produziu uma 

dinâmica de inovações em políticas públicas, por outro lado, criou um 

cenário de fragmentação e desigualdade na provisão social, considerando as 

diferentes condições socioeconômicas e financeiras dos municípios 

brasileiros. 

3.2. O novo papel do governo federal e a alteração no padrão de 

relações intergovernamentais 

Esse contexto de competição e dualidade se transforma na segunda 

metade da década de 1990, principalmente em razão de um novo padrão de 

atuação federal no que se refere às políticas sociais. O que se pretende 

argumentar é que, tal qual ocorreu na dinâmica relatada nas federações de 

modelo competitivo com a criação do Estado de Bem-Estar Social, a 

implementação de diretrizes de universalização de políticas sociais 

transformou o padrão de relações intergovernamentais no Brasil, rumo a um 

modelo mais cooperativo26.  

                                                
25 O objetivo não é aprofundarmos uma discussão sobre federalismo fiscal. Apenas 

alertar para os riscos do municipalismo em um país com importantes desigualdades 
socioeconômicas. Para essa discussão ver Alencar e Gobetti (2009).  

26 É importante mencionar que o foco deste trabalho é o federalismo brasileiro e sua 
relação com as políticas sociais e não a discussão sobre o Estado de Bem-Estar Social no 
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Há, entretanto, uma diferença conjuntural importante nos dois 

momentos comparados. Como se pode observar na descrição do panorama 

que vigorou no Brasil no momento pós-Constituição de 1988, o governo 

federal encontrava-se em uma posição de fragilidade tanto política, quanto 

fiscal. Essa posição difere bastante da situação na qual se encontravam os 

governos centrais no momento da construção dos Estados de Bem-Estar 

Social, em condição de liderar a expansão das políticas sociais. 

Nesse contexto, para que o governo central pudesse liderar a 

implementação da agenda de universalização do acesso nas áreas de 

educação e saúde em meio à tendência competitiva e fragmentada 

predominante no início dos anos de 1990, foi necessário que ocorresse, em 

um primeiro momento, seu fortalecimento político e financeiro na federação.   

Um dos fatores fundamentais para a alteração da posição de 

fragilidade federal foi o sucesso de Plano Real em 1994, com a estabilização 

da moeda. A partir de então, o governo central utilizou de sua capacidade 

regulatória no campo macroeconômico para reenquadrar os governos 

estaduais na tentativa de reduzir os desequilíbrios fiscais que marcaram o 

período anterior (KUGELMAS; SOLA, 2000).  

3.2.1. Ajuste fiscal federal e regulação dos gastos subnacionais  

A queda da inflação trouxe vários impactos para as finanças 

governamentais. As volumosas dívidas dos estados e de alguns municípios, 

antes disfarçadas sob os altos índices inflacionários, se mostraram mais 

claramente. A situação dos estados piorou ainda mais no período posterior à 

estabilização monetária, devido às altas taxas de juros que compuseram a 

estratégia de estabilização do Plano Real. Os quatro estados mais poderosos 

economicamente – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul – respondiam por 90% dos débitos totais. Nos municípios, as dívidas 

                                                                                                                                     

Brasil. A discussão sobre as origens de um Estado de Bem-Estar Social brasileiro remonta a 
momentos anteriores à década de 1990 e exigiria o debate com outra literatura, específica 
sobre o tema. Para uma discussão mais aprofundada sobre o tema ver Draibe (1994).   
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referiam-se principalmente à previdência e foram sendo lentamente 

negociadas, caso a caso (SOUZA, 2002). 

A renegociação das dívidas se fazia necessária e o governo federal, 

mais fortalecido que no período anterior, aproveitou a situação para impor 

algumas condições. As principais se referiam à privatização de estatais 

estaduais, principalmente os bancos, o que significou o fim de um 

importante mecanismo de endividamento subnacional (ABRUCIO; COSTA, 

1999; MELO, 2005).  

Ainda como parte da política de ajuste fiscal o governo federal aprova, 

em maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que, além de 

aumentar as restrições sobre possibilidades de endividamento por parte de 

estados e municípios, impõem uma série de limites de gastos prevendo 

penalidades ao gestor que não os cumprisse. Os instrumentos que 

possibilitavam a guerra fiscal também foram reduzidos com a nova Lei, que 

proíbe renúncia de receita sem indicação de como tal impacto será 

compensado no orçamento. Com isso, diminuem as possibilidades de 

isenção tributária ou redução de alíquota para a atração de novos 

empreendimentos, que são, essencialmente, os instrumentos da guerra 

fiscal27. 

Ao mesmo tempo em que consegue com essas medidas, manter a 

expansão dos gastos subnacionais sob controle, o governo federal busca 

fortalecer sua capacidade de arrecadação, por meio de tributos sobre os quais 

não recai a obrigação constitucional de partilha federativa junto aos Fundos 

de Participação. A estratégia foi o aumento das contribuições sociais – como 

COFINS, PIS-PASEP entre outras – que acabaram impulsionando um 

aumento na carga tributária nacional de 24,5% do PIB em 1993, para 33,2% 

                                                
27 Apesar disso, a política de isenções não terminou por completo. Alguns Chefes de 

Executivo declaram a estimativa de nova arrecadação a ser obtida com a vinda de novas 
empresas, como compensação à renúncia de receita.   
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do PIB em 2002, ao final do segundo mandato do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso (ALENCAR; GOBETTI, 2008).  

A Tabela 3 demonstra a contribuição de cada esfera de governo para o 

aumento da registrado na carga tributária no período, evidenciando que o 

governo federal foi o principal responsável por tal expansão, respondendo 

por quase 76% do aumento.  

 

Tabela 3 - Explicação do aumento da carga tributária por nível de governo  

 
1994 2002 Aumento Responsabilidade pelo 

aumento 
Carga tributária 
(%PIB) 

23,3% 33,2% 9,9% 100% 

União 15,3% 22,8% 7,5% 75,8% 

Estados 6,9% 8,9% 2,0% 20,2% 

Municípios 1,1% 1,5% 0,4% 4,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de Alencar e Gobetti (2008) 

 

Além disso, deve ser mencionada aprovação da Lei Kandir (LC 87/96) 

e a criação do Fundo Social de Emergência. A Lei Kandir desonerou 

exportações do pagamento do ICMS, levando a uma diminuição na 

arrecadação do principal tributo estadual. Houve a promessa de 

compensação federal pelas perdas estaduais, porém o valor estabelecido não 

foi dado como suficiente pelos estados e ainda gera controvérsias 

anualmente, no período da aprovação do orçamento federal. 

Já o Fundo Social de Emergência – mais tarde chamado de 

Desvinculação das Receitas da União (DRU)28 – permitiu a desvinculação de 

20% de todos os impostos e contribuições federais da obrigação 

constitucional de despesas vinculadas. Nesse sentido, deu maior liberdade 

de alocação de recursos ao governo federal, caminhando no sentido oposto 

da regulação promovida sobre os gastos subnacionais nas áreas de educação 

e saúde. 

                                                
28 A DRU tem prorrogação prevista até 2011.  
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No que se refere à vinculação de gastos subnacional, a Constituição de 

1988 já previa a obrigatoriedade de estados e municípios gastarem pelo 

menos 25% de seu orçamento na educação. Entretanto, a Constituição não 

estabeleceu nenhum direcionamento específico sobre como esses recursos 

deveriam ser distribuídos entre os diferentes níveis de ensino, sendo essa 

uma decisão pertinente a cada governo. Nesse caso, a novidade surgiu por 

meio de emenda constitucional (EC 14/1996), instituindo um Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério – FUNDEF e regulamentando como passaria a se dar o 

investimento desses 25%: 60% deste orçamento obrigatório para a educação 

passou a ser destinado para o financiamento do ensino fundamental, sendo 

ainda, 60% destes recursos necessariamente gastos com os professores da 

rede de ensino fundamental.  

Na área da saúde, para a qual a Constituição não previa nenhum 

percentual de gasto obrigatório, a vinculação também se deu por meio de 

emenda constitucional (EC 29/2000), que estabeleceu a destinação 

obrigatória de 12% e 15% dos orçamentos estaduais e municipais, 

respectivamente, para a área. Além disso, a mesma emenda estabeleceu a 

possibilidade de retenção de transferências intergovernamentais obrigatórias 

caso não sejam cumpridos esses percentuais e caso estados e municípios 

tenham pagamentos pendentes com a União.  

Em síntese, o momento de estabilização monetária reuniu as condições 

iniciais para uma reforma significativa nas finanças governamentais no 

Brasil. O ajuste fiscal federal, a privatização dos bancos estaduais e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal modifica o panorama federativo pós-constitucional. 

O governo central fortalece-se financeira e politicamente29 e reduzem-se os 

                                                
29 O fortalecimento político do Executivo federal perante o Congresso Nacional 

ocorre também por outros fatores políticos, tais como a ocorrência de eleições casadas para 
Executivos federais e estaduais, com o partido do presidente elegendo também 
governadores em estados importantes (ABRUCIO; COSTA, 1999); além da habilidade do 
governo para construir e manter uma coalizão de apoio no Legislativo (PALERMO, 2000). 
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instrumentos que possibilitavam um padrão de relacionamento predatório 

entre estados e União, de guerra fiscal entre municípios e também entre os 

governos estaduais. 

Contudo, essas medidas não são capazes de, isoladamente, 

produzirem a universalização de políticas sociais apontada pela 

Constituição. As vinculações aos orçamentos de estados e municípios são de 

grande importância, uma vez que, dado o momento de retração dos gastos 

federais, os governos subnacionais teriam que, necessariamente custear parte 

do processo de expansão das políticas sociais. Porém, a vinculação 

orçamentária garante apenas que haverá mais recursos destinados às áreas 

de educação e saúde, mas não garante que estes serão gastos na ampliação 

do acesso a serviços.  

Nesse sentido, as reformas aqui relatadas lograram, sob o prisma 

federativo, amenizar a competição e a compartimentalização do início da 

década de 1990 e fortalecer a posição do governo central, sem, contudo, 

apontar para um modelo mais cooperativo de federalismo. Esse panorama 

será alterado, conforme passamos a discutir adiante.  

3.2.2. Estratégias federais para a universalização de políticas 

sociais  

Conforme já mencionado, a Constituição de 1988, além de redesenhar 

a estrutura da federação brasileira, contém uma agenda nacional de políticas 

sociais. No que se refere à educação está prevista igualdade de condições de 

acesso à escola e a gratuidade do sistema público; nos casos da saúde e 

assistência social, estabeleceu-se a universalidade da cobertura e do 

atendimento. Em um sistema federativo, atingir tais objetivos em âmbito 

nacional, certamente trará a necessidade de cooperação intergovernamental.  

                                                                                                                                     

Esses fatores, contudo, foram fortemente influenciados pela estabilidade monetária e sucesso 
do Plano Real, que garantiu ao governo central aprovação popular e força política.   
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Como já foi apontado, no início da década de 1990, não houve grandes 

avanços nesse sentido, considerando que a expansão das políticas sociais se 

deu de maneira bastante desigual ao longo do território. Entretanto, a 

situação se altera significativamente a partir de 1995, com a ampliação do 

acesso ao ensino fundamental a partir do FUNDEF, a nacionalização do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a partir das Normas Operacionais Básicas 

(NOBs), e a expansão da atenção básica de assistência social com a 

implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

O impacto desse processo para o modelo de federalismo no Brasil, tal 

qual verificado no momento de expansão dos Estados de Bem-Estar Social 

nas federações próximas do modelo competitivo, foi a construção de um 

padrão mais cooperativo, compreendendo articulação entre esferas de 

governo na promoção de políticas sociais em âmbito nacional.  

De um lado, é preciso reconhecer que há diferenças relevantes entre as 

políticas públicas, que produzem impactos nesse processo. Dessa maneira, 

pretende-se observar as diferenças tanto nos instrumentos adotados pelo 

governo federal em cada uma das áreas, quanto no grau de cooperação 

federativa em que cada um dos setores se encontra.  

Por outro lado, Arretche (2000) já mostrou que o legado das políticas 

públicas, anterior a 1988, tem impactos importantes sobre a descentralização 

ocorrida durante a década de 1990 e, para tanto, realizou um valioso esforço 

de sistematização da trajetória de diferentes setores ao longo do tempo. 

Nesse sentido, a breve análise setorial que se fará a seguir, não tem o objetivo 

de reconstruir com detalhes a trajetória de cada setor de política pública, uma 

vez que esse trabalho já foi realizado.  

O que se pretende é mostrar como foi construído o processo de 

ampliação do acesso às políticas de ensino fundamental, saúde e assistência 

social e como este teve importantes reverberações sobre o modelo federativo 

brasileiro. Em outras palavras, o objetivo é discutir como, apesar das 

diferentes trajetórias, as políticas analisadas convergem para um mesmo 
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modelo cooperativo de federalismo que passa a se configurar no Brasil a 

partir do final da década de 1990. 

3.2.2.1. Universalização do acesso ao ensino 

fundamental e equidade entre redes do mesmo 

estado 

A expansão, em âmbito nacional, do acesso ao ensino fundamental 

(que, desde 2007, inclui também o ensino básico) levou ao início de um 

processo de cooperação em um setor onde a descentralização é a regra e o 

governo federal detém poucos recursos de intervenção, semelhante ao 

modelo de federalismo dual, ou mesmo ao padrão de autoridade coordenada 

de Wright (1988).  

A oferta do ensino fundamental tem sido, historicamente, realizada 

por governos estaduais e municipais. Isto significa que há discreta 

participação do governo central na prestação destes serviços, que são 

ofertados por duas redes distintas (estaduais e municipais) e não integradas.  

De acordo com a Constituição Federal, os governos subnacionais 

devem aplicar pelo menos 25% de seus impostos e transferências na 

educação. O texto constitucional, entretanto, não especificou como deveria se 

dar a alocação desse percentual em cada nível de ensino, deixando a decisão 

de priorização à discricionariedade de cada estado e município. Adicionando 

a esse fato a desigualdade de arrecadação entre os diferentes estados e 

municípios brasileiros, o que se verificou foi, alguns anos depois, uma 

grande diversidade de valores investidos nas diferentes escolas da rede 

pública. Essa desigualdade se mostrou, tanto entre redes de ensino de 

diferentes estados, quanto, dentro de um mesmo estado, entre redes 

estaduais e municipais (SUMIYA; FRANZESE, 2007).  

Diante desse quadro, a garantia de igualdade de acesso prevista na 

Constituição estava longe de se concretizar. O governo central, por seu lado, 

detinha poucos instrumentos de intervenção na área, uma vez que, não 
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apenas a competência constitucional para a prestação do serviço, mas, 

principalmente, a rede de escolas públicas de ensino fundamental pertence 

aos governos subnacionais. Nesse panorama, a estratégia federal foi, tal qual 

mencionado por Obinger, Leibfried e Castles (2005) para a nacionalização de 

algumas áreas de política social nas quais a competência era subnacional, a 

proposta de uma Emenda Constitucional, alterando as regras do jogo.  

A emenda constitucional propôs a criação do Fundo de 

Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF), com o objetivo de alterar a distribuição de recursos 

entre estados e municípios, diminuindo a desigualdade entre as redes de 

ensino ao longo do país e incentivando a universalização do ensino 

fundamental, por meio da vinculação de repasse de verbas a número de 

vagas ofertadas em cada rede de ensino. O trecho abaixo, retirado da 

Exposição de Motivos que encaminhou o projeto de emenda constitucional 

ilustra os objetivos da criação do Fundo: 

[A Constituição Federal de 1988] não explicita de forma 
coerente as responsabilidades e competências de cada uma 
das esferas, de forma que o cidadão comum saiba a quem 
cobrar o cumprimento das garantias constitucionais. (...) em 
conseqüência dessa indefinição de papéis, resulta um 
sistema – na realidade uma diversidade de sistemas – de 
atendimento educacional que deixa muito a desejar, 
sobretudo no que diz respeito à qualidade da educação 
oferecida. (...) a dispersão dos esforços dos três níveis de 
governo gerou grande heterogeneidade da qualidade do 
atendimento escolar [porque] a distribuição de recursos não 
é compatível com as efetivas responsabilidades na 
manutenção das redes de ensino” (Presidência da 
República, 1996). 

O FUNDEF foi um fundo de natureza contábil, formado no âmbito de 

cada estado e do Distrito Federal, criado para vigorar durante dez anos 

(entre 1997 e 2006). Era composto por 15% das seguintes fontes de 

arrecadação: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos 
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Municípios (FPM), Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI-exp e da 

desoneração de exportações, de que trata a Lei complementar n 87/96 (Lei 

Kandir). 

Composto o fundo, calculava-se o valor per capita do estado, 

dividindo-se o total de recursos pelo número de vagas ofertadas no ensino 

fundamental em todo o estado, seja pela rede estadual, seja pela rede 

municipal. Feito o cálculo, o repasse de recursos era feito aos governos 

estadual e municipais, de acordo com o número de alunos matriculados em 

cada uma das redes. Além disso, como já mencionado, pelo menos 60% do 

recurso do Fundo deveria ser destinado à remuneração dos profissionais do 

Magistério em efetivo exercício. 

A implementação do Fundo teve importantes impactos sobre o ensino 

fundamental, ao longo de todo o país. Para os municípios, abrir novas vagas 

no ensino fundamental significou tanto recuperar parte de seus recursos 

retidos no Fundo, quanto ampliar créditos políticos dos Prefeitos, que se 

tornaram os principais responsáveis pela inauguração de novas unidades 

escolares e pelo aumento do número de crianças na escola. Com isso, o 

Fundo não apenas terminou com a desigualdade de gasto por aluno entre 

escolas municipais e estaduais dentro de um mesmo estado, como incentivou 

a municipalização e quase promoveu a universalização do acesso a este nível 

de ensino.  

A tabela abaixo mostra o número de matrículas sob responsabilidade 

de cada esfera de governo, bem como a taxa de escolarização líquida antes e 

depois do FUNDEF: 
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Tabela 4 – Nº de matrículas no ensino fundamental por esfera de governo e por 
estado em 1996 e 2006 

 

n. % n. % n. % %
1996 29.423.373  33.564 0,11 18.468.772 62,77  10.921.037 37,12   85,4
2006 29.814.686  25.031  0,08    11.825.112  39,66  17.964.543  60,25   94,8

1996 2.663.232    6.912 0,26    1.730.116 64,96  926.204 34,78   86,3
2006 3.180.253    3.964   0,12    1.189.626    37,41  1.986.663    62,47   93,7
1996 264.185       148 0,06    174.608 66,09  89.429         33,85   90,2
2006 292.471       -           -         148.364       50,73  144.107       49,27   93,7
1996 115.859       296 0,26    78.185 67,48  37.378         32,26   89,9
2006 149.143       304      0,20    90.812         60,89  58.027         38,91   92,4
1996 507.175       620 0,12    330.151 65,10  176.404       34,78   84,9
2006 754.517       632      0,08    317.006       42,01  436.879       57,90   94,6
1996 59.504         843 1,42    56.491 94,94  2.170           3,65     96,9
2006 81.922         377      0,46    62.895         76,77  18.650         22,77   94,6
1996 1.297.949    4.534 0,35    788.288 60,73  505.127       38,92   84,8
2006 1.510.233    2.651   0,18    337.530       22,35  1.170.052    77,47   92,9
1996 101.488       0 -         86.102 84,84  15.386         15,16   90,2
2006 130.277       -           -         94.926         72,86  35.351         27,14   95,4
1996 317.072       471 0,15    216.291 68,22  100.310       31,64   85,6
2006 261.690       -           -         138.093       52,77  123.597       47,23   95,3
1996 9.100.911    6.483 0,07    4.146.532 45,56  4.947.896 54,37   76,1
2006 9.838.960    3.117   0,03    2.288.033    23,25  7.547.810    76,71   93,4
1996 1.219.571    2.380 0,20    426.608 34,98  790.583       64,82   72,6
2006 1.407.233    815      0,06    245.162       17,42  1.161.256    82,52   91,6
1996 539.751       405 0,08    243.359 45,09  295.987       54,84   79,3
2006 612.518       118      0,02    138.325       22,58  474.075       77,40   95,3
1996 1.333.829    0 -         526.322 39,46  807.507       60,54   71,0
2006 1.481.005    588      0,04    188.937       12,76  1.291.480    87,20   94,4
1996 497.591       226 0,05    266.750 53,61  230.615       46,35   85,5
2006 511.139       67        0,01    182.558       35,72  328.514       64,27   94,3
1996 584.848       205 0,04    294.551 50,36  290.092       49,60   77,4
2006 700.428       -           -         250.290       35,73  450.138       64,27   93,8
1996 1.471.691    1.179 0,08    719.925 48,92  750.587       51,00   80,8
2006 1.444.722    753      0,05    461.664       31,96  982.305       67,99   93,2
1996 470.715       149 0,03    164.984 35,05  305.582       64,92   67,6
2006 659.500       -           -         156.196       23,68  503.304       76,32   92,1
1996 353.907       272 0,08    194.898 55,07  158.737       44,85   83,9
2006 357.035       279      0,08    125.295       35,09  231.461       64,83   94,5
1996 2.629.008    1.667 0,06    1.309.135 49,80  1.318.206    50,14   75,9
2006 2.665.380    497      0,02    539.606       20,24  2.125.277    79,74   93,3

 Alagoas 

 Sergipe 

 Bahia 

 Ceará 

 R. G. do 
Norte 

 Paraíba 

 
Pernambu

 Tocantins 

 Nordeste 

 Maranhão 

 Piauí 

 Amazonas 

 Roraima 

 Pará 

 Amapá 

 Brasil 

 Norte 

 Rondônia 

 Acre 

Taxa de 
escolar.l
íquida*

Dependência Administrativa
Federal Estadual MunicipalTotal

Unidade 
da 

Federação
ANO

Matrículas no Ensino Fundamental
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n. % n. % n. % %
1996 11.454.750  13.616 0,12    8.637.822 75,41  2.803.312 24,47   91,0
2006 10.753.042  13.246  0,12    5.259.964    48,92  5.479.832    50,96   95,7
1996 3.398.163    2.655 0,08    2.550.269 75,05  845.239       24,87   88,5
2006 3.085.794    2.792   0,09    1.650.303    53,48  1.432.699    46,43   94,6
1996 534.610       393 0,07    399.670 74,76  134.547       25,17   87,2
2006 497.702       -           -         148.015       29,74  349.687       70,26   95,3
1996 1.716.734    10.568 0,62    609.344 35,49  1.096.822    63,89   89,3
2006 1.974.118    10.273  0,52    515.661       26,12  1.448.184    73,36   93,4
1996 5.805.243    0 -         5.078.539 87,48  726.704       12,52   93,2
2006 5.195.428    181      0,00    2.945.985    56,70  2.249.262    43,29   97,1
1996 4.074.287    3.685 0,09    2.443.879 59,98  1.626.723 39,93   90,3
2006 3.909.886    1.906   0,05    1.946.199    49,78  1.961.781    50,17   96,1
1996 1.640.903    1.229 0,07    877.637 53,49  762.037       46,44   89,2
2006 1.521.294    -           -         760.016       49,96  761.278       50,04   95,8
1996 873.786       1.593 0,18    616.843 70,59  255.350       29,22   90,9
2006 876.824       599      0,07    437.682       49,92  438.543       50,01   96,9
1996 1.559.598    863 0,06    949.399 60,87  609.336       39,07   91,0
2006 1.511.768    1.307   0,09    748.501       49,51  761.960       50,40   96
1996 2.130.193    2.868 0,13    1.510.423 70,91  616.902 28,96   88,1
2006 2.132.545    2.798   0,13    1.141.290    53,52  988.457       46,35   95,3
1996 387.527       791 0,20    233.653 60,29  153.083       39,50   87,5
2006 396.388       561      0,14    168.687       42,56  227.140       57,30   96,1
1996 458.006       0 -         301.268 65,78  156.738       34,22   87,5
2006 541.770       -           -         263.918       48,71  277.852       51,29   94,6
1996 956.060       494 0,05    648.485 67,83  307.081       32,12   85,8
2006 886.623       506      0,06    402.652       45,41  483.465       54,53   95,6
1996 328.600       1.583 0,48    327.017 99,52  -                  -          92,8
2006 307.764       1.731   0,56    306.033       99,44  -                  -          94,4

 Distrito 
Federal 

 Centro-
Oeste 

 M. G. do 
Sul 

 Mato 
Grosso 

 Goiás 

 Sul 

 Paraná 

 Santa 
Catarina 
 R. G. do 

Sul 

 Minas 
Gerais 
 Espírito 
Santo 
 Rio de 
Janeiro 

 São Paulo 

 Sudeste 

Unidade 
da 

Federação
ANO Total

Matrículas no Ensino Fundamental Taxa de 
escolar.l
íquida*

Dependência Administrativa
Federal Estadual Municipal

Fonte: INEP 
* As taxas de escolarização líquida referem-se aos anos de 1995 e 2006, publicadas e 
elaboradas pelo INEP a partir de dados do IBGE/Pnad 

 

Ao observar-se o número de matrículas por esfera de governo no 

Brasil, percebe-se que as posições dos estados e dos municípios inverteram-

se no período. Antes do Fundo os municípios respondiam por menos de 40% 

das matrículas e, em 2006, respondem por pouco mais de 60%. Em todos os 

estados o percentual de matrículas municipais avançou, alcançando quase 

77% no Nordeste – região com maior percentual de matrículas em rede 

municipal – e 46% no Centro-Oeste – região do país na qual a rede estadual é 

ainda mais presente.   
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A taxa de escolarização líquida nos mostra que o país de fato avançou 

rumo à universalização desse nível de ensino, uma vez que a taxa nacional 

variou quase 10% no período - de 85,4% para 94,8%. A região nordeste foi a 

que mais avançou, saindo de um patamar de 76,1% para 93,4% em 2006.  

Em recursos transferidos o FUNDEF também significou uma mudança 

importante. No ano de 2003, houve redistribuição de receita em favor dos 

municípios em todos os 26 estados, tendo os governos estaduais transferido 

aos municípios o equivalente a 5,5% do total de sua receita originária. 

Também no exercício de 2003, os municípios ficaram com 51% do total 

movimentado pelo FUNDEF – bastante relevante se comparamos essa 

distribuição, por exemplo, com a do ICMS, que é 75% estadual e 25% 

municipal (AFONSO, 2004).  

Os efeitos foram mais acentuados nas regiões menos desenvolvidas. 

No Nordeste, com o FUNDEF a receita disponível dos governos estaduais 

diminuiu em quase 8% e a dos respectivos Municípios aumentou em cerca de 

15%. No Sul e Sudeste os mesmos dados foram de 3% e 6% respectivamente 

(AFONSO, 2004).  

No que se refere à desigualdade na capacidade de gasto entre os 

diferentes estados, para reduzi-la estabeleceu-se que a cada ano a União 

fixaria um valor mínimo de gasto por aluno no ensino fundamental, que se 

não atingido por algum dos estados, receberia complementação de recursos 

do governo federal. Entretanto, dado o contexto de ajuste fiscal federal, esse 

mecanismo de equalização não teve o mesmo impacto da redistribuição 

intra-estadual. Segundo Melo (2005, p. 878) o Executivo federal vetou alguns 

dispositivos da Lei que regulamentou o Fundo, com o objetivo de garantir 

que o governo federal reduzisse suas contribuições e mantivesse controle 

sobre o FUNDEF e sobre o comportamento dos municípios. 

Além disso, no decorrer da implementação do Fundo, “os 

constrangimentos fiscais levaram o governo federal a não aumentar o nível 

per capita, [mas] apenas a ajustá-lo à taxa da inflação. De fato, o governo 
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reduziu a parcela dos fundos de equalização na receita total ao longo do 

tempo” (MELO, 2005, p. 879). Dos 26 (vinte e seis) estados, oito foram 

beneficiados com a complementação federal no primeiro ano de 

funcionamento do fundo, sendo que somente quatro receberam recursos 

federais em 200330 e apenas dois estados receberam complementação federal 

em 2006, quando o Fundo foi extinto31. 

Como já previa a legislação que o criou, o FUNDEF foi extinto após 

dez anos de duração, em 2006. Foi substituído pelo FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) que manteve a mesma lógica de redistribuição 

intra-estadual de receitas por aluno matriculado, de acordo com o Censo 

Escolar do ano anterior. A diferença é que o FUNDEB passou a financiar toda 

a educação básica (do ensino infantil ao ensino médio) e elevou o percentual 

de recursos destinados de 15% para 20% das mesmas receitas de estados e 

municípios. Continua funcionando o mesmo mecanismo de complementação 

federal, para estados nos quais não foi atingido o valor mínimo per capita, 

com o compromisso do Ministério da Educação de transferir dez vezes mais 

recursos do que os repasses feitos à época do FUNDEF32. De fato, o número 

de estados que receberam auxílio federal foi maior em 2009, chegando a 

nove33.   

O impacto do FUNDEF na política de educação foi claro: o aumento 

do número de vagas oferecidas e da taxa de escolarização líquida revelam 

que a medida foi bem-sucedida rumo à universalização do acesso. Além 

disso, houve de fato redução da desigualdade no gasto per capita entre 

escolas estaduais e municipais dentro do mesmo estado, garantindo maior 

equidade entre as redes.  

                                                

30 Fonte: Afonso (2004) 
31 Fonte :www.mec.gov.br  
32 Fonte: www.mec.gov.br 
33 Segundo o site oficial do Ministério da Educação, o valor per capita foi menor que o 

estabelecido, fazendo jus, portanto, à complementação federal, nos seguintes estados: 
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. 
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Os objetivos de universalização e maior equidade trouxeram 

importantes impactos sobre o padrão de relações intergovernamentais na 

educação. O padrão dual existente entre as redes estaduais e municipais 

tornou-se claramente mais entrelaçado pelo compartilhamento da mesma 

fonte de financiamento. O gasto por aluno em cada uma das redes passou a 

depender de um cálculo total dentro do estado, deixando de ser uma decisão 

isolada de cada ente federativo.  

No que se refere à participação das esferas de governo na educação, 

houve também mudanças significativas. Quanto ao governo central, observa-

se uma maior participação, em uma área que fora quase exclusivamente 

subnacional. Seu principal papel foi a proposta de uma nova regulamentação 

que, por ser instituída sob a forma de emenda constitucional, conseguiu 

vincular todos os entes federativos à agenda federal de priorização da 

universalização e equidade no ensino fundamental, estendida agora, para o 

ensino básico, com o FUNDEB.   

Da mesma forma, ainda que a efetiva transferência de recursos 

federais não tenha sido significativa na redução das diferenças entre os 

estados, a idéia de que cabe ao governo central a fixação de um piso nacional 

em uma área que é de responsabilidade subnacional, representa um grande 

salto rumo à homogeneização de parâmetros de bem-estar social ao longo do 

território. Se retomarmos o contínuo entre uniformidade e diversidade 

mencionado por Obinger, Leibfried e Castles (2005) em relação, 

respectivamente, aos princípios que regem o Estado de Bem-Estar Social e o 

federalismo, observamos que, a busca do primeiro, modificou 

significativamente a configuração do segundo.      

Contudo, não foi apenas a posição federal que se alterou na dinâmica 

federativa. Os municípios foram bastante fortalecidos no processo, não 

apenas por receberem mais recursos (como foi o caso, principalmente, dos 

municípios nordestinos), mas porque construíram uma nova rede de 

serviços, gerenciada em nível municipal. O gerenciamento desse novo 
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serviço demanda a estruturação das Secretarias municipais de educação e a 

construção de uma nova burocracia local destinada ao atendimento da nova 

rede.   

Em resumo, a implementação dos dois fundos na educação – FUNDEF 

e, recentemente o FUNDEB – significaram uma mudança importante rumo à 

universalização do ensino e à igualdade de acesso ao longo do território 

nacional. No que se refere ao federalismo, a nacionalização da política levou 

à criação de um padrão de relações intergovernamentais mais entrelaçado, 

rumo a um modelo de federalismo mais cooperativo.   

3.2.2.2. Nacionalização do SUS por meio de Normas 

Operacionais Básicas 

Na área da saúde, o papel das transferências de recursos no fomento à 

cooperação foi tão fundamental quanto na educação. Porém, já de início 

encontra-se uma diferença no que diz respeito à participação de cada uma 

das esferas de governo na trajetória das duas políticas: enquanto na educação 

o papel do governo federal na oferta e financiamento do ensino fundamental 

sempre foi reduzido, na saúde o governo central gerenciava e financiava 

diretamente os serviços de assistência médica e hospitalar, por meio o 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdenciária Nacional – 

INAMPS, vinculado ao Ministério de Previdência e Assistência Social 

(MPAS). 

Os serviços prestados pela rede hospitalar e ambulatorial do INAMPS, 

bem como aqueles não ofertados diretamente, mas contratados pelo Instituto 

junto à iniciativa privada, eram financiados pelo Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) e tinham utilização restrita aos trabalhadores 

formais, contribuintes do sistema previdenciário.  

Havia ainda o desenvolvimento de serviços de natureza preventiva 

(como campanhas de vacinação e vigilância sanitária) no âmbito do 

Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais e uma rede de 
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atendimento hospitalar reduzida, de natureza não-contributiva e destinada 

ao atendimento da população não segurada pela previdência. Contudo, a 

principal estrutura de financiamento, estabelecimentos hospitalares e 

credenciamento de médicos encontrava-se vinculada ao INAMPS e estava, 

portanto, concentrada no governo central e destinada ao atendimento dos 

trabalhadores formais (ARRETCHE, 2000; 2005).  

Diante dessa configuração, Arretche (2000) denomina o modelo da 

política de saúde no período de “centralizado, dual e seletivo”. Centralizado 

no governo federal; dual uma vez que havia, no próprio governo central uma 

polarização entre o Ministério da Saúde e o INAMPS; e seletivo, em razão da 

maioria do atendimento médico e hospitalar ser vinculado ao INAMPS e 

oferecido apenas aos trabalhadores que contribuíam para a previdência 

social. 

Nesse sentido, a configuração institucional da política de saúde na 

década de 1980 era a de fragmentação no âmbito federal e falta de integração 

entre as redes de atenção das três esferas de governo, operadas isoladamente. 

Entretanto, na década de 1970 começa a adquirir importância um novo ator, 

que viria a permear as três esferas de governo: o movimento sanitarista 

(SANO, 2008). 

Originado nos Departamentos de Medicina Preventiva das 

Universidades, o movimento sanitário apoiava-se teoricamente no campo da 

saúde coletiva e defendia a priorização da saúde preventiva, em oposição ao 

modelo de atendimento individual e assistencial com enfoque curativo 

priorizado até então. A importância do movimento se dá, não apenas como 

fonte de discussão e formulação das diretrizes de uma nova proposta de 

saúde para o país, mas também como canal efetivo para a implementação 

dessas mudanças quando, no final da década de 1970, algumas de suas 

lideranças passam a ocupar postos nas diferentes esferas da burocracia 

estatal: Secretarias estaduais e municipais de saúde, Ministério da Saúde e 

até mesmo no próprio INAMPS (ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005).  
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A integração de membros do movimento sanitário à burocracia 

governamental foi essencial para a condução da mudança da política de 

saúde na década de 1980, promovendo uma reforma “por dentro do 

sistema”. A crise financeira do INAMPS, no final da década de 1970, 

favoreceu os reformistas, que defendiam a priorização da saúde preventiva, a 

universalização do atendimento e a descentralização. Esta última significava, 

não apenas a prestação de um serviço de saúde mais eficiente e próximo da 

comunidade, mas também, uma forma de enfraquecer o poder do INAMPS 

e, com isso, diminuir o peso da medicina curativa e dos prestadores privados 

pagos pelo governo no sistema (ARRETCHE, 2005).  

Diante dessa conjuntura, as reformas se iniciam na área ainda antes da 

Constituição de 1988, com a incorporação de diretrizes de universalização, da 

priorização da saúde preventiva e de ações de coordenação entre as esferas 

de governo na prestação dos serviços de saúde. Nessa trajetória, merecem 

destaque as Ações Integradas de Saúde (AIS) – implementadas entre 1983 

e1986 – e o Sistema Único Descentralizado (SUDS) criado em 1987 

(LUCCHESE, 1996).  

As AIS foram implementadas pelo INAMPS como uma forma de 

promover a integração entre ações federais, estaduais e municipais de saúde. 

Tinham como princípios a universalização do acesso e a descentralização da 

gestão e buscavam integrar o planejamento e as prioridades de saúde nas três 

esferas de governo, promovendo a hierarquização e regionalização das ações 

de saúde. Foram instituídas sob a forma de convênios celebrados entre o 

governo federal (Ministério da Previdência e Assistência Social, Ministério da 

Saúde e Ministério da Educação) e as Secretarias Estaduais, com a 

progressiva incorporação dos municípios. A adesão dos governadores de 

oposição, vitoriosos nas eleições de 1982, se deu rapidamente e foi seguida 

pelos demais, de maneira que em 1984 todos os estados já tinham assinado 

convênios (LUCCHESE, 1996; ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005).  
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O SUDS foi criado em 1987 com princípios bastante semelhantes às 

AIS (universalização, equidade, descentralização, regionalização e 

hierarquização das ações de saúde) e pode ser considerado uma 

continuidade do processo iniciado com a criação das ações integradas. O 

depoimento de José Noronha, Secretário de Medicina Social do INAMPS na 

época da criação do SUDS, ilustra a relação de continuidade entre as duas 

medidas: 

O SUDS é o estágio evolutivo das AIS. [...] eu tenho as 
estruturas do INAMPS, dos Estados, as estruturas do 
Ministério e das Prefeituras. Eu tenho que criar uma 
estrutura de integração [...] É essa a idéia do SUDS [...] a 
transferência de recursos do INAMPS para os serviços do 
estado, mediante convênios. Não por prestação de serviços, 
mas em função de uma programação integrada. A gente 
procura fazer com que o superintendente do INAMPS seja o 
secretário estadual de saúde. Caminharíamos para a 
integração dos serviços, com a responsabilidade das 
secretarias estaduais de saúde. A idéia é que os estados 
devem coordenar o processo de municipalização e que o 
MPAS e o MS sejam uma secretaria nacional de assistência à 
saúde, dentro de um Ministério de Seguridade Social 
(NORONHA, 200434 apud ESCOREL; NASCIMENTO; 
DLER, 2005).  

Dessa forma, observa-se a continuidade de um processo de 

esvaziamento do poder do INAMPS pelo fortalecimento dos Secretários 

estaduais de saúde que passam a coordenar as superintendências, que 

constituíram uma grande fonte de poder da burocracia do INAMPS no 

período anterior. Assim, o SUDS representa a continuidade de um avanço no 

sentido da descentralização, de maneira mais estruturada do que as 

precursoras AIS (ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005).  

É nessa esteira que, em 1988, constitucionaliza-se a um Sistema Único 

de Saúde, apoiado em princípios semelhantes: garantia de acesso universal e 

igualitário a serviços ofertados por meio de uma rede regionalizada e 

                                                
34 NORONHA, J. Depoimento oral. SUS. DAD/COC, 2004. 
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hierarquizada, organizada segundo diretrizes de descentralização, 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e com 

participação da comunidade35. Esse novo Sistema, a ser implementado no 

momento pós-1988, encontrou um cenário composto pelo legado que 

descrevemos acima. Não obstante o enfraquecimento do INAMPS e o 

estabelecimento de convênios intergovernamentais, havia o peso da 

preempção federal na prestação dos serviços, uma vez que a maior parte dos 

recursos investidos na área e também da estrutura das redes de atendimento 

pertencia, historicamente, ao governo central e não a estados e municípios. 

Ressalte-se, entretanto, que mesmo diante da diretriz constitucional de 

universalização e igualdade, a estrutura do SUS já prevê o aprofundamento 

da descentralização. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo em que a 

construção de um Sistema Único, universal e igualitário retoma diretrizes 

típicas do Estado de Bem-Estar Social, a serem, em princípio, implementadas 

por um governo central em âmbito nacional, a oposição à priorização do 

modelo de saúde curativa e à seletividade no atendimento levou a uma 

estratégia de esvaziamento do INAMPS por meio da bandeira da 

descentralização.  

Nessa esteira, a estrutura do SUS prevista na Constituição Federal – 

um sistema único e descentralizado – apresenta, explicitamente, a tensão entre 

uniformidade e diversidade presente na discussão dos Estados de Bem-Estar 

Social federativos. Esse conflito teve de ser enfrentado ao longo da década de 

1990, uma vez que a implementação das diretrizes nacionais desse sistema 

passou a depender da adesão voluntária dos 26 estados e dos mais de cinco 

mil municípios que se tornaram, a partir de 1988, entes federativos. O passo 

inicial foi dado pela Lei 8080/90, que estabeleceu, de maneira geral, a função 

das três esferas de governo no Sistema.  

Tais diretrizes, entretanto, não se reverteram automaticamente em 

descentralização. Para que as diretrizes da legislação se efetivassem, a 

                                                
35 Cf. Artigos 196 e 198 da Constituição Federal de 1988.  
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combinação encontrada foi uma forte presença do Ministério da Saúde como 

órgão regulador e financiador, combinada com o fortalecimento dos estados, 

mas principalmente dos municípios, como gestores de novas redes de 

atenção à saúde.  

A principal estratégia federal foi utilizar a transferência de recursos 

como incentivo para promover a adesão de estados e municípios ao sistema 

nacional. Novamente, o prévio fortalecimento político e financeiro do 

governo central foi fundamental para que o Ministério da Saúde conduzisse 

o processo. Ademais, o legado de centralização da política fez com que a 

maioria dos recursos responsáveis pelo financiamento da área estivessem 

concentrados no governo central. A regulamentação das transferências de 

recursos federais foi realizada por meio de diversas Normas Operacionais 

Básicas (NOBs) editadas diretamente pelo Ministério da Saúde. A trajetória 

de adesão dos governos nacionais ao SUS após a edição das NOBs, confirma 

sua relevância no processo (ARRETCHE, 2003).   

Primeiro, foi oferecida aos municípios a possibilidade de aderir ao 

SUS, adequando-se às normas federais e capacitando-se para receber 

recursos da União. Essa regulamentação, contida nas NOB/91 e NOB/92, 

obteve a adesão de 22% dos municípios. Nesse período as transferências 

estabelecidas não tinham caráter automático, eram negociadas e feitas por 

meio de assinatura de convênios. Segundo Levcovitz et al. (2001) os 

municípios que aderiram, o fizeram como expressão de sua insatisfação com 

o relacionamento privilegiado entre as Secretarias Estaduais de Saúde e o 

INAMPS no período do SUDS e como forma de responder aos anseios 

urgentes por descentralização.  

A NOB/93 – já no governo Itamar Franco – elevou a taxa de adesão a 

63% dos municípios brasileiros. Esta havia sido precedida da IX Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 1992, sob o mote “Sistema Único de Saúde: 

a municipalização é o Caminho” e resultou de seis meses de debate entre o 

Conselho Nacional de Saúde e a Comissão Intergestores Tripartite. Por meio 
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desta nova regulamentação, o Ministério da Saúde facultou aos governos 

locais a escolha entre três modalidades distintas de gestão (incipiente, 

semiplena e plena), de acordo com a capacidade administrativa de cada um, 

sendo o repasse federal de recursos diferenciado para cada uma das 

modalidades e realizado direta e automaticamente, fundo a fundo. Além 

disso, a NOB/93 criou as Comissões Intergestores Bipartite, como fórum de 

negociação entre estado e municípios. A adesão só não foi maior, porque 

ainda havia incerteza quanto à capacidade de o Ministério da Saúde 

efetivamente realizar a totalidade das transferências (LEVCOVITZ et al., 

2001).  

A NOB/96, implementada em 1998, trouxe condições para que a 

adesão ao sistema atingisse 99,6% dos municípios brasileiros36, agora 

distribuídos em duas modalidades de gestão: Gestão Plena da Atenção 

Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal. As novas regras acrescentavam 

recursos à maioria dos governos locais e o Ministério da Saúde foi capaz de 

sinalizar que suas disposições seriam efetivamente cumpridas e os recursos 

de fato repassados37.  

O Piso de Atenção Básica (PAB), criado em dezembro de 1997, 

também pode ser considerado um forte instrumento indutor da 

descentralização. Formado por uma parte fixa e outra variável, garante, com 

a parte fixa, um repasse automático de recursos, fundo a fundo, calculado 

pelo número de habitantes, para todos os municípios que fazem parte do 

SUS. A porção variável promove o repasse de recursos mediante adesão dos 

municípios a determinados programas nacionais, quais sejam: Saúde da 

Família/Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal, Assistência 

Financeira Básica, Combate às Carências Nutricionais, Combate a Endemias 

e Vigilância Sanitária.  

                                                

36 Dados de 2002 (ARRETCHE, 2003). 
37 Segundo Abrucio (2005) o fim da inflação foi fundamental para tornar crível essa 

promessa de repasses federais. Nesse sentido, a era do real teria permitido à União atuar 
como força coordenadora. 
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A partir desse mecanismo, conseguiu-se induzir a prioridade da 

atenção básica na maioria dos municípios e atenuar o mecanismo pelo qual o 

município com maior “capacidade produtiva” tendia a receber mais 

recursos, ao passo que os pequenos, com rede incipiente ou nenhuma rede 

de atenção à saúde, recebiam muito pouco. Segundo Abrucio (2005), o PAB 

foi um importante mecanismo de coordenação, que resultou da 

“Combinação de repasse de recursos com o cumprimento de metas 

preestabelecidas ou a adoção de programas formulados para todo o território 

nacional” (p.53). 

Além disso, como anteriormente mencionado, foi aprovada em 2000 a 

Emenda Constitucional nº 29, que estabeleceu valores mínimos para os 

investimentos na área de saúde nas três esferas de governo, sob pena de 

retenção das transferências intergovernamentais constitucionais aos entes 

federativos que não os cumprissem. Para os estados fixou-se 12% da receita 

corrente líquida e para os municípios o percentual de 15%·. Já para o governo 

federal foi fixado um acréscimo de 5% para o orçamento de 2000 e um 

reajuste pela variação anual do PIB nominal, ficando a matéria pendente de 

regulamentação por Lei Complementar.   

Como resultado de todo esse processo obteve-se uma alteração na 

distribuição federativa de recursos e gastos com saúde pública. Segundo os 

dados sistematizados por Afonso (2004), em 2002, 79% dos recursos 

movimentados pelo SUS foram recebidos pelos governos locais. Esses 

recursos se tornaram uma importante fonte de receita aos municípios tendo 

representado, no mesmo ano, 30% da arrecadação tributária direta dessa 

esfera de governo e 38% da principal fonte de receita da maioria dos 

municípios brasileiros – o FPM.  

Dois terços desses recursos foram transferidos a cidades com mais de 

100 mil habitantes e significaram “A transferência federal mais importante e 

uma das maiores fontes de receita para municípios (...) com mais de 500 mil 
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habitantes: supera em 74% o FPM, equivale a 19% dos recursos diretos e a 

pouco mais de 8% da receita tributária disponível” (AFONSO, 2004, p. 30). 

Em resumo, ao longo da década de 1990 avançou-se muito na 

implementação das diretrizes constitucionais do SUS, principalmente no que 

se refere à garantia de acesso universal e igualitário a serviços, considerando 

a adesão de todos os municípios a uma das modalidades de gestão 

nacionalmente definidos.  

O modelo de descentralização promovido pelas NOBs, a partir de 

transferências de recursos como incentivo à adesão dos governos 

subnacionais ao sistema,  promoveu a construção de um modelo de 

federalismo mais entrelaçado do que aquele que se tinha no momento 

anterior à Constituição.   

Uma primeira característica desse novo modelo é a existência de um 

sistema compartilhado de financiamento, por meio de transferências 

intergovernamentais realizadas diretamente, fundo a fundo. A saúde é hoje 

custeada pelas três esferas de governo, de maneira integrada, em um 

contexto bastante diferente da fragmentação federal e pouca integração entre 

governos que existia no período anterior à década de 1980.  

Outra conseqüência importante que reafirma a cooperação está no fato 

da descentralização da gestão ter sido orientada por padrões nacionalmente 

estabelecidos. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que os governos 

subnacionais - principalmente os municipais - tornam-se gestores de uma 

importante rede de atendimento, o Ministério da Saúde mantém-se como 

referência normativa a financeira, garantindo a unidade a que um sistema 

único de saúde se propõe.  

Por outro lado, a emenda constitucional que obriga a aplicação 

subnacional de um mínimo de recursos na saúde, faz com que, não obstante 

a importância dos recursos federais para os orçamentos locais, tal qual 

apresentou Afonso (2004), os estados e municípios se tornem também 
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diretamente responsáveis pelo investimento na manutenção e expansão de 

sua rede de atendimento. 

Nesse sentido, apesar das diferenças de trajetória entre as áreas de 

educação e saúde no Brasil, observamos que o país avançou nas diretrizes de 

universalização em ambos os casos e que, o impacto dessa conquista na área 

social, foi a configuração de um modelo de federalismo mais cooperativo do 

que aquele observado no inicio da década de 1990.  

Contudo, o Sistema Único de Saúde não é composto só por NOBs – 

apesar destas serem apontadas pela literatura, como as principais 

responsáveis pela descentralização da saúde no Brasil. A estrutura do 

Sistema traz outros elementos para o federalismo, como fóruns de 

negociação federativa, que serão discutidos no Capítulo 4.  

3.2.2.3. Nacionalização do SUAS por meio de Normas 

Operacionais Básicas  

O legado da área de assistência social é uma estrutura fragmentada, 

representada pela agregação de diferentes programas, promovidos por 

várias agências governamentais e instituições filantrópicas, de forma 

desarticulada e descontínua (ARRETCHE, 2000). 

Na esfera federal, ressalta-se a Legião Brasileira de Assistência (LBA), 

criada em 1942 por Getulio Vargas e, mais tarde, no período do regime 

militar, transformada em Fundação e vinculada ao Ministério de Previdência 

e Assistência Social. A LBA operacionalizava suas ações assistenciais por 

meio de escritórios regionais, que executavam as atividades diretamente, ou 

pela contratação de parceiros privados. Não havia uma diretriz de fomento à 

cooperação intergovernamental, uma vez que as ações federais eram 

executadas de maneira centralizada e independente da existência de 

programas estaduais e municipais. A forte presença das filantrópicas 

colaborava para a fragmentação na área e era incentivada pelo repasse de 

recursos federais. Para ter-se a dimensão da presença privada no setor, basta 
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mencionar que, de acordo com o estatuto da LBA, estados e municípios 

deveriam receber o mesmo tratamento que as entidades filantrópicas na 

concessão federal de assistência técnica ou financeira (LICIO, 2010).  

Mesmo dentro da esfera federal havia desarticulação 

intragovernamental entre as diferentes instituições e ações assistenciais. 

Arretche (2000) menciona, além da LBA, a atuação da FUNABEM (Fundação 

Nacional de Bem-Estar do Menor) e do INAN (Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição). Ademais, havia uma pulverização do gasto nos 

diferentes Ministérios, contabilizados na função “assistência e previdência” 

de programas federais nas áreas de habitação social, benefícios da 

previdência, alimentação e nutrição (ARRETCHE, 2000).   

Em resumo, o quadro institucional prévio à Constituição de 1988 era 

de centralização, fragmentação institucional, sobreposição das ações 

realizadas nas diferentes esferas de governo e grande presença de 

instituições filantrópicas.  

A Constituição Federal de 1988 incorpora a assistência à seguridade 

social e prevê que as ações da área serão realizadas de maneira 

descentralizada e participativa. No primeiro momento, as novas diretrizes 

não foram implementadas e as mudanças que ocorreram restringiram-se à 

alteração do ministério ao qual as fundações estavam vinculadas e à 

mudança de denominações, sem grandes diferenças no conteúdo da política. 

Apenas cinco anos depois é que se promulga a Lei Orgânica da Assistência 

Social38 (LOAS), que reafirma a assistência como direito do cidadão e dever 

do Estado, cria os espaços de participação da sociedade na gestão da 

assistência social e estabelece mais claramente a divisão de atribuições entre 

as esferas de governo (ARRETCHE, 2000).   

De acordo com a LOAS cabe ao Governo Federal o papel de financiar 

e regulamentar; aos municípios o de formular e implementar as políticas no 

                                                
38 Lei nº 8.742/93.  
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plano local e aos estados, o papel residual de apoiar técnica e 

financeiramente os municípios. Entretanto, até 1997, os recursos federais não 

eram repassados diretamente aos municípios, mas aos governos estaduais, 

que tinham discricionariedade sobre a transferência destes aos governos 

locais (ARRETCHE, 2000).  

Em 1997, com a edição da Norma Operacional Básica que ficou 

conhecida como a NOB da descentralização foram estabelecidas as formas de 

gestão estadualizada e municipalizada, sendo que na primeira os estados 

recebem os recursos, subconveniam os municípios e estes gerenciam os 

convênios com entidades privadas; e na segunda, os municípios recebem 

diretamente os recursos e gerenciam os convênios com entidades 

assistenciais. Para que a transferência de recursos federais fosse efetivada, os 

estados e municípios deveriam institucionalizar fundos, conselhos e planos 

de assistência social (ARRETCHE, 2000; BRASIL, 2005).  

Ao contrário da saúde, a NOB não promoveu uma massiva adesão 

subnacional e não resultou na implementação da LOAS ao longo do país. 

Arretche (2000) ressalta que, não obstante a diretriz de descentralização da 

LOAS e da NOB/97, a operacionalização da transferência dos recursos 

significou um entrave à gestão subnacional da política. Os governos 

municipais e estaduais deveriam encaminhar à Secretaria de Assistência 

Social (SAS), pertencente ao MPAS, a solicitação de financiamento e caberia 

ao governo federal a análise dos casos e a decisão sobre a formalização de 

convênios.  

Diferentemente do quadro observado na saúde – que contava com a 

adesão da quase totalidade dos municípios ao SUS no ano de 2000 - a 

implementação da LOAS havia atraído apenas 33% dos municípios 

brasileiros. A incerteza acerca da transferência de recursos parece ter sido 

uma das principais razões para a baixa adesão subnacional, além da 

manutenção da fragmentação do setor dentro do governo federal 

(ARRETCHE, 2000). 
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Enquanto na saúde o Ministério passou a ser o único comando federal 

na área com a extinção do INAMPS, comandando o processo de criação das 

NOBs que levaram aos repasses de recursos e à descentralização da saúde, a 

fragmentação se manteve na assistência social, mesmo com a extinção da 

LBA e da FCBIA (Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, 

substituta da FUNABEM) em 1995. No mesmo ano, o governo federal cria o 

Programa Comunidade Solidária, vinculado à Casa Civil e coordenado pela 

Primeira Dama Ruth Cardoso.  

O Comunidade Solidária buscava o combate à fome e à miséria por 

meio da atuação de organizações da sociedade civil, porém de forma 

alternativa à antiga prática clientelista da LBA. O governo federal 

disponibilizava recursos à execução de suas ações a organizações não 

governamentais, universidades e também a estados e municípios. Observe-se 

que, novamente, o setor privado aparece como ator importante na prestação 

do serviço, diferentemente do que ocorreu na saúde e na educação, áreas nas 

quais o governo federal elegeu estados e municípios como parceiros para a 

universalização do acesso às políticas. Nesse sentido, a despeito da vigência 

da LOAS, ainda havia ambigüidade no que se refere à afirmação da 

assistência social como direito de todos e dever do Estado (LICIO, 2010).  

No final de 1998 houve uma segunda NOB que buscou explicitar a 

diferenciação quanto ao financiamento dos serviços, programas e projetos e 

propôs a criação de espaços intergovernamentais de negociação e pactuação 

para a discussão quanto aos aspectos operacionais da gestão da política de 

assistência social. Esses espaços de pactuação – a exemplo do SUS - foram 

denominados de Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), que passaram a ter caráter deliberativo no 

âmbito operacional da gestão da política (BRASIL, 2005). 

No segundo governo Fernando Henrique, em 2000, foi criado o 

Projeto Alvorada, coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social 

(SEAS, sucessora da SAS), que abarcou uma série de programas com o 
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objetivo de redução da pobreza, dentre eles os programas de transferência de 

renda. O principal programa de transferência de renda federal à época foi o 

Bolsa Escola, que repassava recursos diretamente aos beneficiários, por meio 

da Caixa Econômica Federal. Os estados não participavam da gestão do 

programa, cabendo aos municípios a adesão, constituição de um Conselho de 

Controle Social para fiscalização, bem como cadastramento e 

acompanhamento das famílias. Além disso, havia uma série de outros 

programas de transferência de renda: Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI); Agente Jovem; Bolsa Alimentação; Bolsa Renda; e auxílio gás; 

fragmentados por diversos Ministérios (os dois primeiros vinculados ao 

MPAS e os demais, respectivamente ao Ministério da Saúde, Ministério da 

Integração e Ministério de Minas e Energia) (LICIO, 2010).  

Em resumo, enquanto no final da década de 1990 atingia-se a quase 

universalização do acesso ao ensino fundamental, com aumento da 

municipalização, por meio do FUNDEF; e a massiva adesão dos municípios 

ao SUS, por meio das NOBs; na área da assistência social iniciam-se os anos 

2000, mesmo após alguns avanços, com a fragmentação entre as ações do 

Programa Comunidade Solidária na Casa Civil, tentativas de implementação 

da LOAS no MPAS e programas de transferência de renda espalhados por 

diferentes Ministérios.   

A situação se altera com o governo Lula, que faz do combate à fome e 

à pobreza uma prioridade de governo. A primeira iniciativa foi o Programa 

Fome Zero que, a exemplo do Comunidade Solidária, buscava articular 

diferentes atores sociais no combate à fome. Mas, uma das principais 

mudanças ocorre em 2003, com a criação do Programa Bolsa Família, que 

unifica os diferentes programas de transferência de renda existentes na esfera 

federal.  

O programa consiste na transferência de renda direta a famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza, afastando a intermediação de 

recursos por parte de estados e municípios. A cooperação 
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intergovernamental se formaliza por meio de um termo de adesão, com 

condições pré-fixadas pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS). Os municípios devem apoiar o Programa com ações de 

cadastramento das famílias e fiscalização do cumprimento das 

condicionalidades do programa; e aos estados cabe o papel de oferecer apoio 

em capacitação dos funcionários municipais para o exercício das atividades 

relacionadas ao Programa. Há ainda a possibilidade de constituição de 

comissões estaduais, que seriam responsáveis pela promoção de uma 

articulação intersetorial e intergovernamental e também a previsão de que 

haja a unificação de benefícios estaduais e municipais com o Bolsa Família. 

Nesse caso, os governos subnacionais pagariam um complemento que seria 

agregado ao programa federal. 

Apesar de não terem discricionariedade alguma sobre o desenho do 

Programa, os governos municipais são essenciais para o sucesso da política, 

pelas funções de cadastramento e acompanhamento que realizam. Por essa 

razão, a implantação do Bolsa Família prevê o repasse de recursos federais 

destinados ao fortalecimento da gestão local, no âmbito do Programa. Esse 

repasse é feito com base no Índice de Gestão Descentralizada (IDG) criado 

pelo Ministério para medir a qualidade da gestão municipal do Programa. O 

repasse é de R$2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) por família residente no 

município, multiplicado pelo IGD. Com isso, o Ministério espera incentivar a 

melhoria da qualidade na gestão do Programa em âmbito municipal (LICIO, 

2010).  

Mas não foi apenas na criação do Bolsa Família que o governo federal 

avançou na área de assistência social. Em 2004, o governo federal cria o 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), unificando 

sob o mesmo comando não apenas os diferentes programas de transferência 

de renda, mas as demais ações de assistência social, reunidas na Secretaria 

Nacional de Assistência Social (SNAS), subordinada ao mesmo Ministério. 

Para compor a SNAS foram chamados profissionais do Serviço Social e ex-

gestores municipais, que tinham estado envolvidos na luta pela 
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implementação da LOAS durante a década de 1990. Enfim a assistência social 

unifica-se na esfera federal e retoma-se a agenda de implementação da LOAS 

(LICIO, 2010).  

Em 2004, a SNAS desenvolve o Plano Nacional de Assistência Social e 

em 2005, o Ministério cria o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O 

SUAS foi instituído por uma Norma Operacional Básica do MDS em junho 

de 2005, a NOB/SUAS, com objetivo de regulamentar a 

Divisão de competências e responsabilidades entre as três 
esferas de governo; os níveis de gestão de cada uma dessas 
esferas; as instâncias que compõem o processo de gestão e 
controle dessa política e como elas se relacionam; a nova 
relação com as entidades e organizações governamentais e 
não-governamentais; os principais instrumentos de gestão a 
serem utilizados; e a forma da gestão financeira, que 
considera os mecanismos de transferência, os critérios de 
partilha e de transferência de recursos (BRASIL, 2005).  

Como se pode observar, os principais objetivos da constituição do 

Sistema são muito semelhantes ao caso da saúde, quais sejam, estabelecer 

uma divisão de competências e responsabilidades entre as três esferas de 

governo; os níveis de gestão de cada uma dessas esferas; e os mecanismos e  

critérios de transferência de recursos. Como no caso da saúde, o desenho da 

política passa a visar à universalização do acesso por meio da criação de 

redes de serviços descentralizadas e hierarquizadas. Da mesma forma, o 

sistema vincula a adesão ao repasse de recursos federais, permitindo aos 

municípios a opção pela habilitação em diferentes níveis de proteção social 

(SPOSATTI, 2004).  

Foram estabelecidos três níveis de gestão - inicial, básica e plena - com 

requisitos e responsabilidades diferentes para cada um deles. A proposta é 

que os municípios possam optar, de acordo com sua capacidade 

administrativa, e recebam recursos federais correspondentes à complexidade 

dos serviços ofertados. No que se refere aos serviços prestados, foram 
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definidos três tipos de proteção social: básica, especial de média 

complexidade e especial de alta complexidade.  

A proteção social básica39 inclui ações de caráter preventivo, com o 

objetivo de fortalecer os laços familiares e comunitários. Os principais 

programas que integram esse nível de proteção são o Programa de Atenção 

Integral à Família (PAIF) e o PROJOVEM Adolescente – o primeiro com 

atividades para a família como um todo e o segundo focalizado em 

atividades com adolescentes. A oferta dos serviços de proteção básica é 

centralizada no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, uma 

unidade de atendimento do Sistema considerada pelo MDS como “a 

principal porta de entrada do SUAS”. As ações do PAIF são financiadas pelo 

Piso Básico Fixo, transferido de forma regular e automática aos Fundos 

Municipais de Assistência Social, calculado pelo número de famílias 

referenciadas em cada território. Ainda à semelhança do SUS há, 

complementando o Piso Fixo, o Piso Variável, repassado quando há adesão a 

algum programa federal específico. 

O segundo nível de proteção, a proteção social especial de média 

complexidade, tem como foco situações nas quais já houve violação de 

direitos, mas ainda há vínculos familiares e comunitários preservados. Nesse 

caso, entende-se que a estrutura de prestação de serviços já é mais complexa, 

com a necessidade de atendimento individualizado e acompanhamento 

constante dos beneficiários – serviços a serem ofertados em Centros de 

Referência Especial em Assistência Social (CREAS). Foram integrados a esse 

tipo de proteção o já bastante conhecido Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI) - que tem por objetivo retirar do trabalho crianças 

com idades zero a dezesseis anos - e Programa Sentinela, que oferece 

atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.  

                                                
39 As informações sobre as características de cada nível de proteção social foram 

retiradas do site do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
www.mds.gov.br  - acesso em 15/12/2009.  
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O terceiro nível é caracterizado pela proteção social especial de alta 

complexidade. São atendidos por esse serviço, indivíduos cujos diretos já 

foram violados e cujos vínculos familiares e comunitários foram rompidos. 

Nesse caso, a pessoa necessita de proteção integral, que envolve não apenas 

atendimento individual e acompanhamento periódico, mas o acolhimento da 

pessoa em abrigos e albergues, que constituem exemplos de equipamentos 

que caracterizam a proteção social de alta complexidade. 

Os municípios habilitados em gestão municipal pelas NOBs anteriores 

à criação do sistema foram automaticamente habilitados em gestão inicial 

pela NOB/SUAS e passaram a receber recursos, via fundo, conforme série 

histórica, em forma de pisos. Para habilitação nos demais níveis, é necessário 

apresentação de documentação comprobatória ao Conselho Municipal de 

Assistência Social, que delibera sobre os documentos apresentados; à 

Secretaria Estadual de Assistência Social, que emite parecer técnico; e à 

Comissão Intergestores Bipartite, que analisa a documentação e preenche o 

Termo de Habilitação, publicado e encaminhado à Comissão Intergestores 

Tripartite.  

Como resultado desse processo, dados recentes do MDS revelam que 

sistema contava, em janeiro de 2010, com a adesão de 99,1% dos municípios 

brasileiros: 14,5% na gestão inicial, 77,6% na gestão básica e 7% na gestão 

plena. De acordo com esses dados, apenas 50 municípios em todo o Brasil 

(dentre os 5564) não participam do SUAS. A Tabela 4 abaixo apresenta a 

evolução da implementação do SUAS por região:  
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Tabela 5 - Total e porcentagem de municípios habilitados em gestão inicial, básica 

e plena, por estado, segundo a NOB SUAS, em jan/2010 

Acre 22 0 0 21 95,5 1 4,5 0 0 22 100 22 100
Amapá 16 10 62,5 6 37,5 0 0 0 0 6 37,5 16 100
Amazonas 62 2 3,2 55 88,7 5 8,1 0 0 60 99,8 62 100
Pará 143 1 0,7 137 95,8 5 3,5 0 0 142 99,3 143 100
Rondônia 52 1 1,9 51 98,1 0 0 0 0 51 98,1 52 100
Roraima 15 0 0 14 93,3 1 6,7 0 0 15 100 15 100
Tocantins 139 40 28,8 97 69,8 1 0,7 1 0,7 98 70,5 138 99,3
Total 449 54 12 381 84,9 13 2,9 1 0,2 394 87,8 448 99,8

Alagoas 102 1 1 101 99 0 0 0 0 101 99 102 100
Bahia 417 28 6,7 372 89,2 17 4,1 0 0 389 93,3 417 100
Ceará 184 0 0 170 92,4 14 7,6 0 0 184 100 184 100
Maranhão 217 4 1,8 205 94,5 7 3,2 1 0,5 212 97,7 216 99,5
Paraíba 223 1 0,4 205 91,9 14 6,3 3 1,3 219 98,2 220 98,7
Pernambuco 185 2 1,1 177 95,7 5 2,7 1 0,5 182 98,4 184 99,5
Piauí 224 11 4,9 211 94,2 1 0,4 1 0,4 212 94,6 223 99,6
R G do Norte 167 0 0 159 95,2 7 4,2 1 0,6 166 99,4 166 99,4
Sergipe 75 0 0 74 98,7 1 1,3 0 0 75 100 75 100
Total 1.794 47 2,6 1.674 93,3 66 3,7 7 0,4 1.740 97 1.787 99,6

Goiás 246 28 11,4 215 87,4 3 1,2 0 0 218 88,6 246 100

M. G. do Sul 78 8 10,3 39 50 31 40 0 0 70 89,7 78 100
Mato Grosso 141 0 0 119 84,4 22 16 0 0 141 100 141 100
Total 465 36 7,7 373 80,2 56 12 0 0 429 92,3 465 100

Espirito Santo 78 15 19,2 56 71,8 7 9 0 0 63 80,8 78 100
Minas Gerais 853 173 20,3 628 73,6 52 6,1 0 0 680 79,7 853 100

Rio de Janeiro 92 0 0 61 66,3 31 34 0 0 92 100 92 100
São Paulo 645 242 37,5 320 49,6 75 12 8 1,2 395 61,2 637 98,8
Total 1.668 430 25,8 1.065 63,8 165 9,9 8 0,5 1.230 73,7 1.660 99,5

Paraná 399 98 24,6 262 65,7 39 9,8 0 0 301 75,4 399 100
R. G. do Sul 496 72 14,5 363 73,2 27 5,4 34 6,9 390 78,6 462 93,1
Sta Catarina 293 71 24,2 201 68,6 21 7,2 0 0 222 75,8 293 100
Total 1.188 241 20,3 826 69,5 87 7,3 34 2,9 913 76,9 1.154 97,1

Total 
de 
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No que se refere à instalação de unidades de atendimento vinculadas 

ao sistema, segundo dados do MDS, em 2009, havia 5.812 (cinco mil, 

oitocentos e doze) CRAS instalados e em funcionamento, em 4.627 

municípios do Brasil – o que significa que 83% dos municípios brasileiros 

contam hoje com uma unidade de atendimento básico de assistência social. 

Esses dados, bem como aqueles que revelam a adesão municipal ao sistema, 

nos mostram que em menos de cinco anos da NOB/SUAS, a implantação do 

sistema caminha rumo à universalização do acesso, pelo menos quanto ao 

acesso ao que foi definido como atenção básica.   

O impacto federativo das mudanças ocorridas na área de assistência 

social são, em parte, semelhantes àqueles mencionados na área da saúde e 

educação. A implementação dos CRAS em quase todo o país, bem como o 

alto grau de adesão dos municípios ao novo sistema faz com que o padrão de 

relações intergovernamentais na área seja, sem dúvida, mais cooperativo do 

que no início da década de 1990 – tal qual ocorreu com o advento do 

FUNDEF e com a implementação das diferentes NOBs da saúde que foram, 

progressivamente, nacionalizando o SUS.  

A cooperação se materializa por meio do financiamento 

compartilhado, operacionalizado com transferências realizadas diretamente 

de fundo a fundo. O financiamento compartilhado, a exemplo do que ocorre 

na saúde, possibilita a nacionalização de programas e também de padrões de 

atendimento, como exemplifica o grande número de CRAS espalhados pelos 

municípios brasileiros.  

Os novos Centros, custeados em parte pelo governo federal e, em 

parte pelos governos subnacionais, oferecem um leque mínimo de serviços, 

para os quais o Ministério repassa recursos. A padronização vai além e 

determina, também por meio de Norma Operacional Básica (a NOB-

RH/SUAS), o conjunto de profissionais necessários, por porte de 
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município40: no mínimo um assistente social, um psicólogo, dois técnicos de 

nível médio, além de um coordenador que seja um técnico de nível superior, 

concursado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de 

programas, projetos, serviços e benefícios sócioassistenciais. 

Porém, diferentemente das duas outras políticas, não há vinculação 

orçamentária constitucional para gastos na área de assistência social. Isso traz 

uma maior indefinição no que se refere ao financiamento, principalmente o 

montante referente aos governos estaduais, que não respondem 

necessariamente pelo custeio dos CRAS41. 

No que se refere ao peso do legado de cada área de política pública, a 

diferença também se faz sentir na assistência social. Apesar de vencida a 

grande fragmentação da política na esfera federal, unificando-se o comando 

sob a responsabilidade do MDS, ainda percebe-se uma dualidade no setor, 

que se revela também, no padrão de relações intergovernamentais. 

Enquanto o SUAS busca a universalização do atendimento pela 

descentralização da gestão, incentivando a criação de uma rede sob a gestão 

do município, com transferências fundo a fundo, Comissões Intergestores e 

Conselhos com participação da comunidade - à semelhança do SUS – o 

Programa Bolsa Família se fortalece e permanece não integrado a essa nova 

estrutura.  

A cooperação observada na implementação do SUAS não se repete no 

âmbito do Bolsa Família que, não obstante o repasse de recursos para 

investimento na gestão municipal, continua apoiado em um modelo de 

transferência direta do governo central ao beneficiário. É exatamente a 

                                                
40 Municípios de Pequeno Porte I  (até 2.500 famílias referenciadas): 2 técnicos de 

nível superior, sendo 1 assistente social e outro, preferencialmente, psicólogo; 2 técnicos de 
nível médio.Municípios de Pequeno Porte II (Até 3.500 famílias referenciadas): 3 técnicos de 
nível superior, sendo 2 assistentes sociais e, preferencialmente, 1 psicólogo; 3 técnicos de 
nível médio. Municípios de Médio, Grande, Metrópole e Distrito Federal (a cada 5.000 
famílias referenciadas): 4 técnicos de nível superior, sendo 2 assistentes socias, 1 psicólogo e 
1 profissional que compõe o SUAS; 4 técnicos de nível médio.  

41 Há CRAS custeados apenas por municípios e por estes em parceria com estados e 
com a União.  
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configuração do que Kincaid (1990) denominou de federalismo coercitivo, 

que ocorre quando a ação federal se move “from places to persons”. Ou seja, 

enquanto no âmbito do SUAS as ações federais se voltam, prioritariamente, 

aos governos subnacionais (places) com o objetivo de induzi-los a assumir 

responsabilidades, ou mesmo, coordená-los na execução de programas 

nacionais, o Programa Bolsa Família vai do governo federal diretamente a 

seus beneficiários (persons).  

Assim, pode-se dizer que, não obstante o combate à fragmentação, a 

área de assistência social encontra-se ainda dividida, mesmo que sob o 

comando de um único Ministro. Enquanto a nacionalização do SUAS 

constrói um padrão de relações intergovernamentais mais cooperativo, a 

expansão do Bolsa Família se sustenta sob um modelo predominantemente 

centralizado no governo federal.  

3.3. Conclusão 

O objetivo deste capítulo foi demonstrar como a universalização do 

acesso às políticas sociais, ocorrida a partir de meados da década de 1990, 

tornou o modelo de federalismo brasileiro mais cooperativo.  

Conforme foi discutido, o arranjo institucional previsto pela 

Constituição Federal de 1988 trouxe características propícias tanto à 

competição, quanto à cooperação. No primeiro caso ressalta-se a forte 

diretriz de descentralização, redistribuindo recursos e concedendo aos 

municípios o status de ente federativo. Já no que se refere à cooperação, tem-

se a previsão do compartilhamento de competências em uma série de 

políticas públicas sem, entretanto, especificar como seria concretizada tal 

colaboração (ou seja, a qual esfera de governo caberiam as funções de 

formulação, implementação e avaliação). O principal impacto dessa 

combinação foi a dificuldade de accountability que, em um contexto de crise 

fiscal estadual e federal, resultou em um “jogo de empurra” entre as esferas 

de governo. Essa dinâmica teve como principal conseqüência a emergência 
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de um municipalismo autárquico, segundo o qual os municípios se tornaram 

os principais responsáveis pela produção de políticas públicas no país. 

Considerando a grande desigualdade entre os municípios no Brasil, 

caminhava-se no sentido oposto à construção de padrões nacionais mínimos 

de cidadania, tão cara aos Estados de Bem-Estar Social.  

Essa conjuntura começa a se alterar a partir do Plano Real, em 1994, 

que marca o início de um fortalecimento político e financeiro do governo 

federal, essencial para a implementação de uma agenda de universalização 

do acesso em alguns setores de políticas sociais, na segunda metade da 

década de 1990. A partir desse momento o governo central fortalece sua 

arrecadação, sobretudo por meio de contribuições sociais não partilhadas e, 

desse modo, estabelece uma regulação sobre as contas públicas subnacionais 

(que incluiu limites para endividamento e novas vinculações de gastos nas 

áreas da saúde e educação). 

No que se refere à agenda de políticas sociais a estratégia federal foi 

promover incentivos financeiros para que os governos subnacionais 

investissem na universalização do acesso a políticas de educação, saúde e 

assistência social. Esse fenômeno se deu no ensino fundamental, com a 

criação do FUNDEF e FUNDEB; na saúde, com a nacionalização do SUS; e na 

assistência social com a implementação do SUAS. Apesar das diferenças 

existentes na trajetória de cada uma das políticas, o processo, nas três áreas, 

levou à construção de um modelo federativo mais cooperativo.   

No caso da educação, passou-se do isolamento entre as redes estadual 

e municipal de ensino fundamental, para o compartilhamento do 

financiamento por meio de um mesmo fundo, que garante a igualdade de 

gasto por aluno em redes distintas, no território de um mesmo estado. Além 

disso, o governo central, tradicionalmente distante do setor por possuir uma 

rede pouco significativa, passou a ter participação ativa, fixando, 

anualmente, um mínimo de gasto per capita para as redes e complementando 

o fundo, nos estados que não atingissem o piso. Ademais, os municípios 
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saem fortalecidos do processo, uma vez que houve, em todos os estados da 

federação, um aumento da rede municipal de ensino que, certamente, 

demandou uma melhor estruturação das Secretarias Municipais de 

Educação, bem como da burocracia a ela vinculada.  

Em suma, o cenário passou a ser composto pelo envolvimento das três 

esferas de governo e fortalecimento municipal, que permanecem agora com a 

criação do FUNDEB, que mantém a lógica do compartilhamento com o 

objetivo de universalizar o acesso também aos demais níveis de ensino da 

educação básica.  

Na saúde, deixou-se uma situação de fragmentação federal (sob os 

comandos do INAMPS e do Ministério da Saúde) e pouca integração 

intergovernamental (redes federal, municipal e estadual sem comunicação) 

para uma dinâmica igualmente cooperativa. A nacionalização do Sistema 

Único de Saúde se fez a partir da adesão voluntária de estados e municípios 

a uma nova dinâmica que contém financiamento compartilhado – com 

transferências fundo a fundo – e a implementação de programas e padrões 

nacionais. Nesse caso, a vinculação constitucional de recursos fez com que, 

além das transferências federais, estados e municípios passassem a investir 

recursos próprios nos novos serviços e redes de atendimento. Mais uma vez, 

os municípios saem fortalecidos, ampliando significativamente sua rede de 

atendimento e desenvolvendo estrutura administrativa para gerenciar a 

implementação das diretrizes de descentralização do Sistema. 

Na assistência social, as mudanças se deram a partir de um cenário 

bastante fragmentado na esfera federal e pouco estruturado em estados e 

municípios. O agravante deste setor é a forte presença filantrópica, sempre 

estimulada pelo governo federal com transferências de recursos em 

condições de igualdade para organizações privadas, estados e municípios. 

Nesse sentido, a NOB/SUAS propõe um compartilhamento federativo 

semelhante ao SUS que, pela primeira vez, privilegia estados e municípios 

como parceiros nas ações desenvolvidas.  
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A estrutura do sistema seguiu os passos da saúde e promoveu o 

repasse de recursos vinculados à adesão a programas federais, criando um 

padrão de assistência que vem se nacionalizando por meio da implantação 

dos CRAS e dos programas federais oferecidos neste novo equipamento. 

Com recursos compartilhados fundo a fundo e adesão progressiva ao 

sistema, a política de assistência parece finalmente caminhar no sentido da 

implementação da LOAS, porém enfrentando importantes dificuldades, das 

quais destacamos duas. Uma delas é o financiamento intergovernamental do 

setor que, sem vinculação subnacional de recursos, ainda permanece 

indefinido. A segunda é a permanência da fragmentação federal, ainda que 

sob o comando de um mesmo Ministério. Nesse caso, os impactos 

federativos do Programa Bolsa Família diferem daqueles percebidos com o 

SUAS. O Programa permanece centralizado, em uma lógica que se assemelha 

mais ao modelo coercitivo, do que ao padrão cooperativo descrito por Elazar 

(1994).  

Em suma, a implementação de uma agenda nacional de 

universalização do acesso a políticas sociais, já prevista na Constituição de 

1988, promoveu uma mudança no federalismo brasileiro, tornando-o mais 

cooperativo. Isto posto, cabe agora discutir, em que medida, o federalismo 

brasileiro desenvolveu, a partir da cooperação, os mesmos dilemas 

observados pela literatura comparada e apresentados no Capítulo 2. Isto é, se 

o federalismo brasileiro perdeu em accountability; se há uma predominância 

do Executivo nas relações intergovernamentais; e se, com o aumento da 

atuação federal, a cooperação se mantém, ou se partimos para um modelo 

coercitivo. É isso que se pretende discutir no quarto capítulo.   
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Answers […] are to be found more in the day-today 
operations of intergovernmental relations than in highly 
visible national actions. Clearly, one must look not only to 
the significant and visible redefinition of federalism as 
defined in Washington but also to its formulation in 
intergovernmental action. Thus, the construction, atrophy, 
and continuing existence of collaborative intergovernmental 
relations needs to be examined through the lens of Elazar's 
concept of managing within the intergovernmental matrix 
(AGRANOFF, 2001, p. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Capítulo 4: Os dilemas da cooperação federativa e os 

sistemas de políticas públicas: de volta à matriz de 

Elazar 
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No capítulo anterior analisamos de que forma a agenda de 

universalização das políticas sociais contribuiu para a emergência de um 

modelo de federalismo mais cooperativo no Brasil, a partir da segunda 

metade da década de 1990. Na educação discutiu-se o impacto do FUNDEF e 

FUNDEB; na saúde e na assistência social o papel das Normas Operacionais 

Básicas, como instrumentos que promoveram a expansão das políticas sociais 

com descentralização e maior atuação do governo central.  

Apesar das diferenças nas trajetórias das três áreas, o processo rumo a 

um federalismo mais cooperativo conduziu-as a uma forma de organização 

semelhante, denominada sistema. Assim, temos como a estrutura mais antiga, 

o Sistema Único de Saúde, constitucionalizado em 1988; em segundo lugar o 

Sistema Único de Assistência Social, organizado à semelhança da saúde, e 

constituído em 2005, por meio de uma Norma Operacional Básica do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e, por último, 

recentemente, em novembro de 2009, por meio da Emenda Constitucional n. 

59, foi criado o Sistema Nacional de Educação, cujas diretrizes foram  

discutidas na Conferência Nacional da Educação (CONAE), realizada no 

final de março de 2010.  

A estrutura do sistema de políticas públicas aprofunda a cooperação 

no federalismo brasileiro, avançando em relação aos fundos compartilhados - 

como FUNDEF e FUNDEB na educação - bem como em relação à 

normatização federal, exarada por meio das NOBs nas áreas da saúde e da 

assistência social. Além do compartilhamento de recursos e normas, o 

sistema avança ao instituir fóruns de negociação federativa que se tornam o 

local de uma gestão intergovernamental da política pública, incorporando as 

três esferas de governo nesse processo.  

Retomando a formulação de Watts (2006), o aumento da cooperação 

traz novos dilemas para as federações, dentre os quais destacamos três, 

resumidos no Quadro 1 , apresentado ao final do Capítulo 2. São eles: 1) 

dificuldade de accountability; 2) primazia do executivo nas relações 
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intergovernamentais; e 3) emergência de um federalismo coercitivo, 

considerando que a maior participação do governo central nas relações 

intergovernamentais levaria a uma relação hierárquica entre as esferas de 

governo.  

Dessa forma, o presente capítulo objetiva discutir como os sistemas de 

políticas públicas, enquanto estruturas que aprofundam a cooperação no 

federalismo brasileiro, lidam com as três dimensões propostas por Watts 

(2006). Para tanto, serão utilizados depoimentos de atores que participam das 

entidades setoriais de representação federativa nas três áreas de políticas 

públicas, bem como as atas que registram as discussões das reuniões dos 

fóruns de negociação tripartite nas áreas de saúde e assistência social.    

Para realizar a discussão proposta o capítulo divide-se em quatro 

subseções: a primeira discute como os sistemas de políticas públicas atuam 

sobre a questão da accountability; a segunda analisa a posição dos sistemas 

face ao fortalecimento de um federalismo executivo no âmbito das políticas 

sociais; o terceiro debate o papel do sistema em evitar a configuração de um 

modelo coercitivo de federalismo; e a quarta e última parte, apresenta as 

conclusões do capítulo.  

4.1. Os sistemas de políticas públicas e a accountability 

governamental 

Uma das principais críticas que se faz ao aumento de cooperação 

federativa reside no argumento de que o compartilhamento desfavorece a 

responsabilização das esferas de governo, uma vez que dificulta a 

identificação do papel de cada uma delas na produção da política pública – o 

que Grodzins exemplificou com a imagem do marble cake. 

No caso brasileiro, a Constituição de 1988 promoveu um desenho 

bastante compartilhado envolvendo as três esferas de governo na promoção 

tanto da saúde, quanto da assistência social e da educação. Além disso, o 

texto constitucional não previu como se operacionalizaria esse 
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compartilhamento, indicando a qual esfera de governo caberiam as funções 

de formulação, implementação e avaliação, remetendo possíveis 

detalhamentos à legislação infraconstitucional. A única diretriz que fica clara 

é a da descentralização.    

Nas três áreas estudadas houve a promulgação de legislação ao longo 

dos anos 1990: na saúde, tivemos as leis nº 8080/90 e nº 8142/90 que 

detalharam a organização do SUS; na assistência social a Lei nº 8742/93, 

conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); e na educação, a 

Lei nº 9394/96, chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e os 

Fundos.  

Na área da saúde, a lei prevê que ao governo federal cabem 

principalmente funções de formulação e normatização do sistema público e 

regulação de atividades que envolvam prestadores privados. No que se 

refere à formulação e normatização, incluem-se a política nacional de saúde, 

os sistemas de redes integradas de alta complexidade; os laboratórios de 

saúde pública, de vigilância epidemiológica e sanitária, de sangue, 

componentes e hemoderivados; e o estabelecimento de normas para o 

controle da qualidade de produtos e serviços do sistema, bem como de 

padrões técnicos de assistência à saúde. Retratando a diretriz constitucional 

de descentralização, a lei ainda prevê que cabe ao governo central promover 

a descentralização das ações e serviços de saúde, bem como prestar 

cooperação técnica a estados e municípios, principais executores das 

políticas.  

Nas competências destinadas à gestão estadual do sistema, percebe-se 

claramente que a diretriz de descentralização não se refere a uma 

transferência de atribuições apenas aos estados, como no SUDS, mas também 

aos municípios. Nessa dinâmica, cabe aos estados promover a 

descentralização das ações e serviços de saúde para os municípios, prestar-

lhes cooperação técnica e financeira; e coordenar, em caráter complementar, 

as ações desenvolvidas pelos governos locais. Dentro dessa lógica, a 
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execução de serviços diretamente pelo estado deve concentrar-se nos 

sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. A 

formulação da política estadual é de responsabilidade dos próprios estados, 

devendo ser feita em consonância com a política nacional de saúde.  

No caso dos governos locais, prevê-se a responsabilidade pela gestão 

da rede municipal, com execução de serviços; e pela formulação da política 

municipal de saúde, em consonância com as políticas estadual e nacional. Em 

seu âmbito de atuação, o município ainda tem responsabilidade de 

normatização, em caráter complementar; e de planejamento e organização da 

rede hierarquizada e regionalizada do sistema, em articulação com os 

estados. Nota-se a incorporação da agenda de descentralização, atribuindo-se 

aos municípios um papel importante, tanto na execução, quanto na 

elaboração da política em âmbito local. Entretanto, mantém-se a diretriz de 

compartilhamento, reafirmando a necessidade de articulação com as demais 

esferas de governo, com o objetivo de dar coesão à política, em âmbito 

nacional. 

Na assistência social a LOAS estabelece que cabe ao Ministério, 

principalmente, funções de coordenação e apoio a estados e municípios. 

Neste sentido, a lei menciona a competência para elaborar normas gerais, 

coordenar a Política Nacional de Assistência Social, propor padrões de 

qualidade na prestação dos serviços e também critérios de transferência de 

recursos (a serem aprovados pelo CNAS), formular uma política de recursos 

humanos para a área e apoiar financeira e tecnicamente estados e municípios. 

Apesar dessa predominância de ações de coordenação e apoio aos governos 

subnacionais, a lei prevê também atividades de execução ao governo central 

no programa de Benefício de Prestação Continuada (responsabilidade da 

União desde a concessão, passando pelo financiamento e execução do 

programa) e na prestação de ações assistenciais em caráter de emergência, 

em cooperação com estados e municípios (caráter esse não especificado pela 

lei).  
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Aos estados cabe o apoio técnico e financeiro a serviços em âmbito 

local e regional e a prestação de serviços em âmbito regional, mas apenas nos 

casos em que se justifique tal demanda. De tal modo, a legislação deixa claro 

que a função de prestação de serviços deve ser predominantemente 

municipal, cabendo aos estados a função de organizar redes regionais em 

caráter complementar - por exemplo, nos casos em que o número de 

habitantes de um município não justifique a estruturação de um serviço 

exclusivo para aquele território.  

Dessa forma, a LOAS tenta compatibilizar as diretrizes constitucionais 

de cooperação e descentralização, distribuindo as atribuições de coordenação 

e apoio à execução à União e de efetiva prestação dos serviços aos 

municípios. Aos estados cabem apenas as ações de apoio aos municípios, ao 

lado da União, e a organização de serviços em caráter complementar aos 

governos locais.  

Na educação, de acordo com LDB, a União recebe a incumbência de 

função normativa e redistributiva, de prestação de assistência técnica a 

estados e municípios e de organização e avaliação do ensino superior. Além 

disso, é responsável pela elaboração do Plano Nacional de Educação e por 

assegurar avaliação do rendimento escolar, porém, nesse último caso, em 

regime de colaboração com estados e municípios.  

Aos estados cabe a gestão e avaliação de sua rede, incluído transporte 

escolar de seus alunos; uma função de normatização complementar e a 

necessidade de integração de suas diretrizes ao plano nacional de educação e 

colaboração com municípios na oferta do ensino fundamental. Aos 

municípios, por fim, a gestão de sua rede de ensino, função também de 

normatização complementar, além da oferta de transporte escolar para 

alunos de sua rede. 

Em diferentes pontos como, por exemplo, na elaboração do Plano 

Nacional de Educação, organização da rede de ensino, estabelecimento das 

competências para a orientação de um currículo mínimo para os níveis de 
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ensino, bem como do processo de avaliação aos sistemas de ensino, a lei 

estabelece que deve haver execução “em regime de colaboração”. Isto 

endossa a idéia constitucional de cooperação na área, todavia, ao mesmo 

tempo, mantém a indefinição sobre como esta deve ser operacionalizada.   

De maneira geral, a legislação promulgada na década de 1990 

reafirma as diretrizes constitucionais de cooperação e descentralização, 

sendo esta última mais identificada com municipalização. Nas três áreas a 

normatização caberia prioritariamente ao governo central sendo previsto, em 

alguns casos, a colaboração de estados e municípios no processo.  

Nas áreas de saúde e assistência social aparece a noção de que a 

execução caberia, prioritariamente, aos municípios, sendo função dos estados 

nos casos de oferta e organização regional de serviços. Dessa construção 

depreende-se a idéia de rede hierarquizada e regionalizada de serviços que 

vai ser posteriormente bastante desenvolvida nas duas áreas – na saúde pela 

NOAS 2001 e pelo Pacto pela Saúde, de 2006; e na assistência social pela 

NOB-SUAS, de 2005. Já na área de educação, as três esferas de governo 

assumem um papel de execução relevante: a União no ensino superior, os 

estados no ensino médio e fundamental e os municípios no ensino infantil e 

fundamental. Nesse sentido, a existência de redes separadas, sob comandos 

distintos colabora para a fragmentação da área. Apesar disso, percebe-se a 

idéia do federalismo cooperativo sendo este o único setor para o qual a 

Constituição estabelece um regime de colaboração.  

Diante desse quadro percebemos que na década de 1990 avançou-se 

um primeiro passo no preenchimento da matriz federativa redesenhada pela 

Constituição de 1988, estabelecendo, ainda que de forma genérica e sem 

eliminar as sobreposições, um grupo de funções a ser predominantemente 

exercido pela União, pelos estados e pelos municípios.  

Em termos de accountability, entretanto, a regulamentação não 

impediu que o período pós-Constituição favorecesse o jogo de empurra entre 

as esferas de governo em um processo que, conforme discutido no Capítulo 
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3, fortaleceu o município como provedor de políticas sociais, contudo, sem o 

apoio estadual e federal preconizado na legislação. O período subseqüente, já 

mencionado, revelou uma maior especificação do que cada esfera de governo 

deveria fazer, vinculando repasse de recursos à efetiva prestação de serviços 

pelos governos subnacionais. Foi assim com o FUNDEF, transferindo 

recursos por aluno matriculado no ensino fundamental; na saúde, com os 

níveis de gestão incipiente, parcial e plena (NOB 1/93) e, recentemente, na 

assistência social com os níveis de gestão inicial, básica e plena 

(NOB/SUAS).  

Na lógica dos sistemas, a preocupação com a necessidade de 

especificar o que cada esfera de governo deve fazer, bem como de criar 

mecanismos para a responsabilização daquele que não cumprir, está presente 

nas três políticas pesquisadas. Portanto, o sistema continua a detalhar as 

diretrizes constitucionais, a preencher a matriz federativa com novas 

regulamentações, com o objetivo de aperfeiçoar as regras do jogo. Entretanto, 

essa dimensão apresenta-se de forma diferente nas três políticas pesquisadas, 

como passamos a descrever. 

4.1.1. O regime de colaboração na educação 

Na política de educação, mais especificamente, na educação básica, o 

legado de duas redes autônomas tem um impacto decisivo sobre a questão. 

A existência de duas redes de ensino – municipal e estadual – funciona, em 

princípio, como a divisão de atribuições. Isto é, cabe aos estados e municípios 

a gestão de sua rede própria. Como impacto do Fundef, avança a 

municipalização do ensino fundamental e a equidade no valor per capita dos 

alunos de ambas as redes. A partir de então, constrói-se a noção de que o 

ensino fundamental caberia, principalmente, aos municípios, e o ensino 

médio, aos estados, deixando mais clara a identificação de atribuições. 

Porém, mantém-se a situação de que cada esfera de governo é responsável 

apenas por sua própria rede, com uma frágil noção de conjunto. A Presidente 

da Undime da Região Sudeste, Cleuza Repulho, ao falar da vinculação entre 
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as redes menciona muitas dificuldades de relacionamento com o governo 

estadual e cita como ponto comum entre as redes, apenas os funcionários das 

escolas estaduais que foram assumidas pelos municípios:  

A questão da vinculação é muito complexa e é muito difícil 
você conseguir interagir [...] aqui onde tem várias escolas 
municipalizadas, a gente tem um vínculo, que são os 
funcionários, e mesmo assim a gente tem dificuldades 
(Cleuza Repulho, Presidente da Undime da Região 
Sudeste).  

Ao mencionar a relação direta dos municípios com o MEC, a gestora 

deixa clara a visão da dualidade de redes na educação:  

As políticas sempre vinham através do governo estadual e 
num regime federativo, na educação, cada município, se ele 
é um sistema de educação ele é autônomo, ele não tem 
dependência do estado. Ele é autônomo e pode se relacionar 
diretamente com o governo federal (Cleuza Repulho, 
Presidente da Undime da Região Sudeste).  

Nesse contexto, o que remanesce indefinido é a diretriz constitucional 

do regime de colaboração. Ou seja, em uma trajetória marcada pela dualidade 

de redes é a cooperação que carece de melhor definição e da previsão de 

mecanismos que efetivem a comunicação entre as redes estadual e municipal. 

A necessidade de preenchimento dessa lacuna fica evidente na expectativa 

dos atores entrevistados, participantes das organizações que representam 

estados e municípios na área da educação, bem como na documento base 

elaborado pela comissão organizadora da CONAE para a discussão realizada 

durante a Conferência.  

“Se de um lado o Estado brasileiro tem uma Lei Nacional de 
Ensino (LDB/1996), um órgão legislativo (Congresso 
Nacional), um órgão que normatiza todos os sistemas 
(CNE) e um órgão que estabelece e executa as políticas de 
governo (MEC), de outro não construiu, ainda, uma forma 
de organização que viabilize o alcance dos fins da 
educação e, também, o estatuto constitucional do regime 
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de colaboração entre os sistemas de ensino (federal, 
estadual/distrital e municipal), o que tornaria viável o que 
é comum às esferas do poder público (União, Estados/DF e 
Municípios): a garantia de acesso à cultura, à educação e à 
ciência (art. 23, inciso V) (CONAE, p.18) (grifo nosso). 

“A ausência de um efetivo Sistema Nacional de Educação 
configura a forma fragmentada e desarticulada do Projeto 
Educacional ainda vigente no País. Assim, a criação de um 
sistema nacional articulado de educação passa, 
obrigatoriamente, pela regulamentação do regime de 
colaboração que envolva as esferas de governo no 
atendimento à população, em todas as etapas e 
modalidades de educação, em regime de 
corresponsabilidade, utilizando mecanismos democráticos, 
como as deliberações da comunidade escolar e local, bem 
como a participação dos/das profissionais da educação nos 
projetos político-pedagógicos das instituições de ensino. 
(CONAE, p.19) (grifo nosso).”  

Os trechos acima, retirados do documento que foi a base da discussão 

da Conferência realizada entre 28 de março a 01 de abril de 2010, confirmam 

a importância da regulamentação do regime de colaboração na área de 

educação, bem como a concepção de que essa definição faz parte da idéia de 

um sistema na área da educação. Essa mesma preocupação pode ser 

observada na declaração da Secretária Executiva do Consed:  

Eu acho que na verdade o sistema educacional do Brasil ele 
é muito confuso, ele é ambíguo e é uma necessidade, 
embora não se trate isso com a devida seriedade é pensar de 
fato nesse...é o tal do regime de colaboração que não se 
enfrenta, né? Porque se você quer um sistema nacional você 
tem que no mínimo ter determinados pactos, tanto na esfera 
federal, estadual e municipal. E esse regime de colaboração 
ele é muito mais uma intenção no Brasil do que uma 
política. Tanto que não se define. Na minha visão o sistema 
precede uma definição desse regime de colaboração (Nilce 
Rosa da Costa, Secretária Executiva do Consed) (grifo 
nosso). 

O depoimento mostra tanto a dificuldade de articulação federativa na 

área, quanto uma falta de clareza sobre os papéis a serem exercidos por cada 
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esfera de governo. Ressalte-se que não se trata de identificar qual o 

responsável pela rede estadual ou municipal, mas de definir como cada 

esfera de governo responde pela política de educação no país, ou como 

menciona a entrevistada, por “um sistema nacional”. Observe-se que ao 

mencionar que a colaboração “precede” a idéia de um sistema, a entrevistada 

indica que a construção de um sistema na educação passa pela pactuação 

intergovernamental, vencendo o isolamento das redes. Nesse sentido, o 

sistema representa a construção de uma passagem das partes, para um todo, 

um todo que passa a ser nacional, e não apenas de cada ente federativo.   

A Presidente da Undime já citada, também aponta a ausência de 

definição do regime de colaboração e exemplifica como a falta de 

comunicação entre as redes se manifesta no cotidiano dos municípios:  

O que nunca ficou explicitado é o que significa regime de 
colaboração. Esse é o problema [...]. Mesmo coisas que são 
muito simples. Vou te dar um exemplo. As escolas 
estaduais às vezes têm um terreno maior do que elas usam e 
às vezes o município precisa daquele pedaço do terreno que 
não está sendo utilizado. O terreno originalmente era do 
município, ele foi cedido pra construção de escola e hoje o 
município precisa de um pedaço desse terreno. Ah...esse 
trâmite é um calvário. O terreno é nosso e você não 
consegue ele de volta (Cleuza Repulho, Presidente da 
Undime, Região Sudeste). 

Esse tipo de problema aconteceria, na visão de Mozart Neves Ramos, 

Ex-Presidente do Consed e atual membro do Conselho Nacional de 

Educação, porque “A gente tem uma educação nacional, mas não tem um 

sistema nacional de educação. São coisas diferentes”. Na visão do gestor, o 

Sistema melhoraria a accountability na área, uma vez que amarrasse a 

definição de um regime de colaboração às diretrizes e metas estabelecidas no 

Plano Nacional de Educação e, além disso, criasse um sistema claro de 

responsabilização atrelado ao cumprimento dessas metas, definido em uma 

Lei de Responsabilidade Educacional:  
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Se você imaginar um triângulo, você tem que ter três 
vértices pra que a gente efetivamente tenha um sistema 
nacional de educação. Tem que ter um Plano Nacional de 
Educação, que seja capaz de irrigar seus conceitos, 
princípios, metas para os planos estaduais e municipais de 
educação. Então é o primeiro vértice. São metas, ações e 
indicadores nacionais. Os estados e municípios devem ter 
seus planos alinhados com o PNE. O outro vértice [...] é um 
regime de colaboração entre os entes federativos. O MEC 
pode passar grana, pode lançar projetos, mas tem que ter 
aderência dos estados e municípios. Então, isso requer uma 
colaboração entre os entes federativos. [...]. O terceiro 
vértice é a Lei de Responsabilidade Educacional. Ora, se 
você define as metas, o regime de colaboração – a legislação 
que vai dizer isso cabe a você, isso cabe a mim, isso cabe ao 
outro. O regime de colaboração é o que diz claramente a 
responsabilidade de cada um. Definidas as 
responsabilidades e as metas, quem não cumprir, tem que 
ser devidamente responsabilizado, é a questão da 
accountability. (Mozart Neves Ramos, Ex-Presidente do 
CONSED e membro do CNE). 

A figura abaixo representa a imagem do sistema descrita pelo gestor:  

Ilustração 5 – Sistema Nacional de Educação 

 

Fonte: elaboração da autora a partir de depoimento de Mozart Neves Ramos.  
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Como se percebe, a questão da accountability no Sistema Nacional de 

Educação procura fazer avançar do isolamento das redes de ensino, para 

uma concepção geral do que deve ser a educação no Brasil, materializada 

como Plano Nacional de Educação e desdobrada para os Planos estaduais e 

municipais. Nesse sentido passa pela construção de um compromisso 

comum, para depois, definir o papel de cada um na conquista de objetivos 

definidos nacionalmente e, em seguida, possibilitar a responsabilização dos 

governos, com base no que foi ou não atingido.  

4.1.2. A constituição da assistência social como política pública 

Na área de assistência social, a construção de um sistema passa 

também por um aprimoramento na accountability.  Porém, nesse caso, a 

questão precede a existência de redes subnacionais, diferenciando-se da 

educação. Observe-se, como já descrito no Capítulo 3, que a trajetória do 

setor não constituiu uma rede estatal de prestação de serviços em nenhuma 

das esferas de governo, uma vez que a área sempre contou com uma grande 

participação privada na organização da assistência ofertada à população.  

 Nesse sentido, a construção do Sistema Único de Assistência Social, 

antes mesmo de esclarecer as funções que cabem a cada esfera de governo, 

teve um primeiro impacto ao afirmar que a assistência é uma função do 

Estado. Essa visão foi o ponto de partida de todos os gestores entrevistados, 

independentemente da esfera de governo à qual se encontram vinculados: 

Olha, primeiro é o seguinte. Até pouco tempo as ações na 
área de assistência social eram muito dispersas, 
desarticuladas, às vezes pontuais... e a idéia de constituir 
um sistema é você criar uma rede articulada de serviços 
sob o comando do Estado. A assistência social é 
historicamente muito marcada pela presença da sociedade 
civil e ausência do Estado. A assistência foi colocada como 
direito, compõem a seguridade social, direito do cidadão, 
entretanto ela era organizada muito por entidades 
filantrópicas, beneficentes, caridosas...muito organizado 
pela igreja, por instituições ligadas a várias religiões...e não 
havia...quer dizer, o Estado vem se organizando para 
prestar esse serviço (Jaime Rabelo Adriano, Coordenador 
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Geral de Regulação da Gestão Intergovernamental do MDS) 
(grifo nosso). 

A estruturação do Sistema segue, então, buscando fortalecer o papel 

do Estado na área, criando uma rede pública de atendimento, à semelhança 

do que já ocorre nas áreas de educação e saúde. Como compara o Presidente 

da representação municipal no setor: 

Na assistência, diferente da saúde e muito diferente da 
educação, a presença de uma rede filantrópica privada é 
muito grande, então isso esvazia muito a importância do 
Estado. O Estado acaba ficando em muitos momentos 
submisso à rede filantrópica. [...] É um processo demorado 
de consolidar um Estado responsável por uma política 
pública e não só financiador das organizações da 
filantropia. [...] O SUAS tem esse contraponto, ele vem 
afirmar a importância do Estado [...] O SUAS agrega força 
política para o Estado. Reafirma o tempo inteiro a 
importância do Estado na assistência social. [...] o 
problema é que o passado ainda nos pesa...(Marcelo Garcia, 
Presidente do CONGEMAS) (grifo nosso). 

A declaração do Presidente do CONGEMAS deixa claro a importância 

do SUAS na afirmação da assistência social como política pública, que deve 

ser conduzida pelo Estado. A comparação com as áreas de saúde e educação 

explicita a importância da diferença da trajetória que, conforme o gestor, 

ainda demonstra seu peso. A diferença, entretanto, não impediu que a 

assistência fosse buscar nas outras áreas de política social inspiração para sua 

estruturação, demonstrando que o Sistema parece se consolidar como opção 

de organização setorial na federação brasileira. A visão estadual é bastante 

semelhante, conforme exemplifica trecho do depoimento de Tânia Garib, 

Presidente do Fórum que representa os Secretários Estaduais de Assistência 

Social:  

Onde você vai procurar saúde básica? Numa unidade de 
saúde. Onde você vai procurar ensino fundamental? Numa 
escola municipal, não é? E onde você vai procurar 
assistência social... ah, não...então eu fiz uma promessa eu 
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ajudo as criancinhas, vi aquele idoso jogado, montei uma 
casa de idosos e eu sou assistente social. Existia muito 
isso...[...] [Hoje] a assistência social tem nome, tem 
endereço. Ela deixou de ser um espaço de todos, pra ser 
um espaço específico, de uma política que tem cara hoje, 
ela tem um objetivo, a proteção das famílias, a proteção do 
indivíduo, ela tem uma tipificação de serviços que define 
onde esses serviços de proteção serão executados, ela tem 
uma definição muito clara do papel das entidades não 
governamentais nessa rede de proteção social [...] ela 
buscou nas políticas públicas que estão mais organizadas, 
mas especificamente na saúde, o seu modelo, o que nos 
teríamos mais intenção de ser semelhante ao nosso...(Tânia 
Garib, Presidente do FONSEAS). 

O trecho do depoimento da Presidente do FONSEAS revela a 

inspiração da área no Sistema Único de Saúde e menciona a idéia de que a 

estrutura de um sistema “organizaria” melhor o setor. Essa organização, 

como mencionado, passa pela consolidação da assistência social como 

política pública, fortalecendo o Estado como responsável pela prestação dos 

serviços perante os cidadãos, em oposição ao predomínio da filantropia na 

área. Todavia, trazer a assistência para o âmbito estatal implica também 

diferenciar a área das demais políticas sociais, o que passa a se tornar mais 

claro, com a tipificação de serviços mencionada acima pela representante dos 

estados.  

A análise das atas de reunião da Comissão Intergestores Tripartite 

demonstra que a construção da tipificação dos serviços envolve diversas 

dificuldades e é um processo lento, que foi sendo pactuado ao longo dos 

anos. Em março de 2007, aparece como pauta a “consolidação do Sistema 

Único de Assistência Social/SUAS com destaque para [...] construir uma 

identidade própria para a Política Nacional de Assistência Social42. Mais 

tarde, em dezembro do mesmo ano, o MDS assume a tarefa de fazer uma 

proposta de tipificação dos serviços sócio-assistenciais e menciona que vai 

ser discutido se, para tanto, será necessário instituir uma Câmara Técnica da 

                                                
42 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 07/03/2007. 
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CIT43. Em dezembro de 2008, o Ministério informa às outras esferas de 

governo que “Sobre tipificação de serviços, o MDS realizou uma oficina que 

contou com vários especialistas, técnicos e acadêmicos. Há uma proposta 

sendo finalizada. O MDS proporá o debate da mesma em uma das próximas 

reuniões ordinárias da CIT”44. Alguns meses depois, em junho de 2009, o 

Ministério apresenta a tipificação na CIT e abre um prazo para sugestões de 

estados e municípios. Por fim, a tipificação é pactuada em dezembro de 

200945, quase três anos depois de iniciada a discussão na Tripartite.  

O que mais impressiona não são os três anos transcorridos entre a 

apresentação da pauta da tipificação e sua pactuação na Tripartite, mas o fato 

da especificação dos serviços sócio-assistenciais ter ocorrido apenas em 2010, 

isto é, dezessete anos depois da LOAS. Essa indefinição demonstra a 

dificuldade da área em afirmar sua identidade em meio aos outros setores de 

governo, ou seja, diferenciar seu escopo de atuação das demais áreas de 

políticas sociais. Um episódio que exemplifica essa fragilidade é a 

transferência das creches da área da assistência para a educação, narrada por 

Marcelo Garcia, Presidente do CONGEMAS:  

Eu costumo dizer que a pior reunião que eu já passei na 
minha vida foi uma reunião de Tripartite ampliada com a 
educação, para discutir a transição de educação infantil. [...] 
Parece que a gente está num limbo conceitual, cabe tudo, 
entendeu? Então, se a gente não afirma pra educação 
naquela disputa, que não, ela que tem que resolver o 
problema da creche comunitária, não somos nós, ia ficar pra 
gente. Uma vez a Senadora Lucia Vânia, na época Secretaria 
de Assistência, disse...tinha uma rubrica chamada 
enfrentamento à pobreza no orçamento da União e aí uma 
vez a gente conversou: mas o que é enfrentamento à 
pobreza? E ela me disse assim: tudo o que ninguém sabe o 
que é, coloca lá. Então, é nesse mundo que a gente vai 
convivendo (Marcelo Garcia, Presidente do CONGEMAS) 

                                                
43 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 06/12/2007.  
44 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 03/12/2008. 
45 A informação da pactuação é de Marcelo Garcia, Presidente do CONGEMAS, uma 

vez que as atas posteriores a junho de 2009 ainda não haviam sido disponibilizadas pelo 
Ministério.  
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O objetivo não é discutir em detalhes as características da área de 

assistência, mas apenas chamar atenção para o fato de que, mesmo dentro de 

suas peculiaridades, o sistema também se apresentou como solução para os 

atores envolvidos. Porém, não sem enfrentar dificuldades adicionais, 

principalmente de delimitação do campo de atuação do SUAS e do que se 

espera de uma atenção integral na área de assistência social: 

O equipamento assistencial não pode se satisfazer em fazer 
tudo. Nosso grande desafio é colocar esse usuário nas 
outras políticas, não é substituir as outras políticas. Mas a 
nossa cultura, nossa prática tende a querer fazer tudo o que 
os outros deixaram de fazer pelos pobres. Aí quer fazer 
educação pra pobre, saúde pra pobre, cultura pra pobre... 
(Marcelo Garcia, Presidente do CONGEMAS). 

Desta forma, a construção do SUAS passa pela afirmação da área de 

assistência como política pública e pela construção de uma identidade que, 

não obstante a necessidade de se articular com as demais áreas sociais, tem 

suas características e espaço próprio.  

A mesma questão aparece na reunião da CIT de fevereiro de 2009, no 

momento que o Ministério apresenta as características de uma parceria 

recém-constituída com a FIOCRUZ46. Foram firmados acordos para o 

desenvolvimento de três subprojetos: 1) levantamento do número de crianças 

em serviços de acolhimento; 2) elaboração de propostas para padronização 

nacional de registros de atendimento realizados por CRAS e CREAS; 3) 

elaboração de tecnologia para diagnóstico e monitoramento de risco e 

vulnerabilidade social em nível municipal.  

Sobre o terceiro subprojeto, que consiste na tentativa de chegar a um 

conjunto mínimo de indicadores de risco e vulnerabilidade social, o 

CONGEMAS questionou se a FIOCRUZ teria acúmulo suficiente para fazer o 

debate na área assistência social. A resposta do Ministério foi “que o 

                                                

46 Fundação Oswaldo Cruz, conhecida pelo extenso trabalho realizado na área de 
saúde.  
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acúmulo específico da assistência não existe em parceiro algum, mas que a 

referida Fundação tem acúmulo na área de estudos sobre indicadores, além 

de estar empolgada (sic) com a perspectiva desse trabalho”47. 

Outro exemplo, também mencionado na reunião da CIT, mostra a 

falta de articulação com a área da criança e adolescente que, apesar de muito 

próxima, conta também com uma estrutura própria de Conselhos e fóruns de 

discussão. Na reunião de setembro de 2007, a Diretora Interina do 

Departamento de Proteção Social Especial do MDS, distribuiu um 

questionário que seria utilizado para realização de um levantamento da 

gestão, com financiamento, por parte dos estados, das medidas 

sócioeducativas em meio aberto, e solicitou aos membros da CIT a leitura do 

questionário proposto e o encaminhamento de sugestões no prazo de alguns 

dias. Ao receber o questionário, a Secretária Estadual de Rondônia informou 

que este já havia sido encaminhado ao estado pelo CONANDA (Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente). O Ministério afirmou 

desconhecer tal informação e solicitou que a Secretaria encaminhasse o 

questionário para seu conhecimento48.  

Além da definição de suas atribuições enquanto setor integrante das 

políticas sociais, o SUAS também enfrenta a especificação das funções de 

cada esfera de governo na prestação desses serviços ofertados pelo Sistema. 

Como afirmou Tânia Garib, Presidente do FONSEAS, o Sistema atendeu uma 

demanda antiga: “O que nós precisávamos realmente era regulamentar a 

LOAS”.  

Com os níveis de proteção inicial, básica e plena, ficam definidos os 

principais conjuntos de serviços a serem ofertados49. Continuam vigorando 

os princípios de descentralização e cooperação estabelecidos na LOAS, 

cabendo, de maneira geral, aos municípios, a função de execução da política 

                                                
47 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 13/02/2009. 
48 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 26/09/2007.   
49 Conforme descrição do Capítulo 3. 
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de atenção básica, contando com apoio estadual e federal para tanto. Os 

estados devem responsabilizar-se pelos serviços de maior complexidade, 

com equipamentos muitas vezes regionais, em razão da grande quantidade 

de municípios de pequeno porte existentes no Brasil. E a União fica com as 

funções de normatização e o apoio a estados e municípios e mantém a 

responsabilidade pelo BPC, uma vez que a LOAS não foi alterada, apenas 

regulamentada pela NOB/SUAS. Jaime Rabelo Adriano, Coordenador do 

MDS assim resumiu a distribuição de atribuições no Sistema:  

No caso do município... o município é o lócus privilegiado 
da execução, é ali que se executa o serviço. Então é um ente 
extremamente importante no sistema. Agora, União e 
estados eles têm funções muito mais formulação, 
coordenação, articulação, monitoramento, de co-
financiamento (Jaime Rabelo Adriano, Coordenador Geral 
de Regulação da Gestão Intergovernamental do MDS). 

A afirmação acima deixa bem claro que a diretriz de descentralização 

significa, de fato, municipalização. Conforme apontamos no Capítulo 3, dada 

a desigualdade tanto financeira, quanto de capacidade administrativa entre 

os municípios, a função federal e estadual de apoio são essenciais para a 

efetividade do Sistema. No entanto, os gestores relatam a dificuldade dos 

estados de assumir um papel integrado ao desenho do Sistema e abandonar a 

execução direta de serviços, que tem maior visibilidade frente à população. 

Quando a gente radicaliza na descentralização pro 
município da execução, os estados ficam um pouco sem 
função. Agora, o estado tem uma função muito clara, muito 
útil, muito bem estabelecida no âmbito do sistema, das 
regulamentações. Em certo momento sempre se bate nessa 
tecla “Ah... porque ainda não está claro o papel do estado”. 
O papel do estado está claríssimo, claro, transparente e 
muito bem definido. Entretanto, cabe ao estado assumir 
seu papel. A gente tem feito um esforço enorme aqui 
porque a gente entende que o estado tem um papel 
fundamental no Sistema num país desse tamanho, com as 
características federativas que nós temos e com as 
diferenças regionais que nós temos e...dimensão territorial, 
nós não podemos deixar de contar com o estado com um 
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papel fundamental de organização do SUAS regional. 
Entretanto os estados, como estamos numa República 
Federativa, então estado e município tem autonomia... então 
a adesão do estado à nova concepção em fazer assistência 
social, como se preconiza na política do SUAS,  não é uma 
coisa muito fácil. Tem estados que avançam bastante e 
outros não. Depende muito da vontade política e da 
capacidade técnica do estado dar conta de seu papel (Jaime 
Rabelo Adriano, Coordenador Geral de Regulação da 
Gestão Intergovernamental do MDS). 

A dificuldade técnica dos municípios aparece em algumas situações 

relatadas nas reuniões da CIT. Como exemplo, menciona-se um informe do 

Ministério sobre a elaboração de projetos para o repasse de recursos federais, 

dado na reunião de novembro de 2007. No que se refere à proteção social 

básica – atribuição municipal – foram recebidos 943 (novecentos e quarenta e 

três) pré-projetos relativos à estruturação da rede (recursos de custeio e de 

investimento). Destes, 232 (duzentos e trinta e dois), ou seja, um quarto dos 

projetos apresentados, foram desclassificados por não cumprirem o edital. 

Os principais motivos mencionados pelo Ministério para a não aceitação dos 

pré-projetos foram problemas técnicos simples, como planilhas erradas, 

estratégias indefinidas e sem especificações, falta de objetivos claros e 

concretos, não identificação do público-alvo e justificativas não aceitas como 

plausíveis. Apenas com esse exemplo percebe-se uma oportunidade de ação 

estadual de capacitação e assessoria a municípios que poderia colaborar para 

a implementação do Sistema.   

A dificuldade de envolver os estados na lógica do SUAS pode ser vista 

também ao longo das reuniões da CIT, que é o fórum no qual as habilitações 

ao Sistema são homologadas. A idéia inicial da NOB/SUAS era de que os 

estados deveriam habilitar-se diretamente na modalidade de gestão plena, 

uma vez que devem operar equipamentos e serviços de média e alta 

complexidade. Entretanto, a posição do CONGEMAS foi que os estados 

deveriam estar automaticamente habilitados ao SUAS, independentemente 
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de adesão, uma vez que não seria possível aos municípios implementar as 

diretrizes de descentralização sem o apoio dos estados.  

A posição dos municípios foi acolhida e definiu-se, então, que a 

adesão dos estados seria formalizada por meio de um Pacto de 

Aprimoramento de Gestão, a ser apresentado a cada dois anos, 

demonstrando “compromissos e responsabilidades com o processo de 

implantação e implementação do SUAS” e o cumprimento do artigo 30 da 

LOAS50. A ata da reunião Tripartite de março de 2007 registra que:  

O plenário regulamentou, por meio da Resolução/CIT nº 5, 
de 15 de setembro de 2006, o Pacto de Aprimoramento da 
Gestão Estadual, que objetiva dar um salto de qualidade na 
gestão estadual. Até essa data somente os Estados de 
Minas Gerais e Pará enviaram ao MDS as propostas de 
pacto (CIT, Ata da reunião de 07/03/2007) (grifo nosso).  

Na avaliação do Presidente de Marcelo Garcia, representante dos 

municípios havia muita resistência dos estados em elaborar o Pacto. Nesse 

caso, considerando a importância do papel municipal no Sistema (conforme 

já ressaltado por Jaime Rabelo, Coordenador do MDS) o CONGEMAS 

utilizou sua força para pressionar, por meio da CIT, uma posição dos 

estados: 

Esse primeiro documento era pra ter sido entregue em 2006. 
A resistência dos estados em fazer era terrível. E a 
justificativa de 2006: o governo está acabando. Aí só o 
governo de Minas entregou. Quando começou 2007, a 
justificativa: o governo está começando. Então, se o 
CONGEMAS não inviabilizasse reunião de CIT, não tinha 
pacto. Em meados de 2007 a gente disse: ou entrega pacto, 
ou então, a reunião, a gente não dá quorum. E aí foi que os 
estados entregaram os documentos (Marcelo Garcia, 
Presidente do CONGEMAS) (grifo nosso). 

                                                

50 O artigo 30 da LOAS estabelece que é condição para os repasses, aos Municípios, 
aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata a lei, a efetiva instituição e 
funcionamento dos Conselhos de Assistência Social; dos Fundos de Assistência Social, com 
comprovação de destinação de recursos próprios; e dos Planos de Assistência Social. 
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De fato, pouco tempo depois, na reunião da CIT de agosto de 2007, 

registrou-se que 24 estados já haviam entregado o Pacto de Aprimoramento 

de Gestão Estadual. A Presidente do FONSEAS analisa que é muito difícil 

envolver os estados na política de assistência social. Uma das razões seria o 

fato da assistência raramente contar com uma pasta própria, envolvendo 

vários assuntos – como trabalho, renda, desenvolvimento etc. - em uma 

mesma Secretaria. Além disso, os cargos de Secretário seriam quase sempre 

dados à coalizão, em troca de apoio político:  

Normalmente se busca para os cargos de Secretários dos 
Estados, por conta das articulações políticas, pessoas 
políticas. Eu dei a secretaria tal, pro partido que foi meu 
aliado tal e tal... É isso que eu digo, no município, como se 
bate à porta do Prefeito, do Vereador, do Secretário, o 
Prefeito que não escolher uma pessoa que tenha aptidão 
com a área, ou pelo menos se propõe a estudar rapidamente 
pra começar a trabalhar, ele se dá mal de cara. O estado é 
uma figura mais distante, como é a União. Via de regra, 
muitos Secretários não são técnicos da área [...] pela troca 
constante deles é difícil o envolvimento com a política 
(Tânia Garib, Presidente do FONSEAS).  

Observe-se que a gestora retoma o problema da accountability com a 

afirmação de que “o estado é uma figura mais distante” da população. Se, 

por um lado, essa posição não facilita a responsabilização estadual pelo não 

investimento, por outro lado, os governos estaduais que decidem investir na 

área também são dificilmente reconhecidos em seu esforço de apoio à 

estruturação dos serviços municipais. Para a Secretária, isso ocorre porque:  

O estado é uma figura meio que ensanduichada (sic) na 
política de assistência social, como também nas demais 
políticas. Mas na educação ela tem um papel claro na 
política, na saúde idem, mas na assistência social o estado 
tem seu papel nas atividades meio, de co-financiamento, 
capacitação, monitoramento e avaliação e a execução em 
algumas situações de proteção especial. Então muitas vezes 
o estado é cobrado pelos municípios de aumentar seu papel. 
[...] Nós repassamos 11 milhões para os Fundos municipais 
aqui no estado. Mas se não é o estado que vai lá e diz que 
parte do dinheiro que está sendo repartido pras entidades é 
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do estado, as prefeituras muitas vezes omitem essa 
informação [...] temos ainda muito que trabalhar a 
compreensão de que num Sistema todos fazem parte da 
política (Tânia Garib, Presidente do FONSEAS). 

O que foi possível perceber por meio das entrevistas é que gestores 

das três esferas de governo concordam tanto com a necessidade de uma 

atuação estadual para a consolidação do Sistema, quanto na constatação de 

sua ausência. Esse fato prejudicaria fortemente a pactuação do financiamento 

na área da assistência, bem como o funcionamento de uma articulação 

subnacional por meio das Comissões Intergestores Bipartite, que devem ser 

instaladas em âmbito estadual e coordenadas pelo Secretário Estadual de 

Assistência Social. Conforme o Presidente do CONGEMAS, os estados 

dificilmente comprometem-se com investimento de recursos e não costumam 

reunir-se com os municípios, esvaziando os fóruns de articulação 

intraestadual:  

Na reunião da CIT de pactuação da NOB/SUAS que a gente 
estava fechando a questão do financiamento, chegou-se a 
aventar a hipótese dos estados saírem da sala, porque eles 
não aceitavam a idéia de amarrar a discussão de co-
financiamento. O estado quando co-financia parece que está 
fazendo uma graça. Eles contam isso não como se fosse uma 
obrigação [...] 

As CIBs, tem estado que fica sem fazer. Por que vai pactuar 
o quê? Não tem recurso no estado, o gestor estadual não é o 
coordenador de CIB na maioria das vezes. O que é uma 
coisa curiosa. A coordenação de CIT sempre foi o Secretário 
Nacional [...] no caso das CIBS não. Às vezes é o terceiro 
escalão da secretaria que é o coordenador de CIB (Marcelo 
Garcia, Presidente do CONGEMAS). 

Os estados apenas constituíram as CIBs diante da ameaça de 

suspensão de repasses, pactuada na CIT, por insistência dos representantes 

dos municípios. A CIT, na reunião de março de 2007, manifestou sua 

preocupação com a falta de designação e publicação da composição de 
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diversas CIBs e o conseqüente não funcionamento desses fóruns. Diante 

disso, pactuou-se a elaboração de um Ofício/CIT, assinado pelos 

representantes dos três órgãos gestores, solicitando às Secretarias de Estado 

de Assistência Social o envio à Secretaria Técnica da CIT de cópia da 

publicação de nomeação dos membros da CIB, bem como comprovação de 

seu funcionamento, sob pena do Estado não participar da partilha de 

recursos em 2007. A ata da reunião ressalta que “O funcionamento da CIB é 

uma exigência normativa e de grande importância para o modelo de gestão 

do SUAS, que é pactuado”51. Mesmo assim, transcorrido o prazo, três estados 

não cumpriram. Segundo Marcelo Garcia, Presidente do CONGEMAS “aí 

houve um clamor do governo federal que nos retirássemos o veto. E nos não 

retiramos”. Diante disso, o repasse a esses estados foi efetivamente cortado.  

Em suma, a análise das entrevistas dos gestores do novo Sistema, bem 

como das atas das reuniões tripartites realizadas, nos mostram que a questão 

da accountability ainda enfrenta três principais problemas na área de 

assistência social. O primeiro deles é caracterizar o Estado como responsável 

pelo serviço perante a sociedade; o segundo, é construir uma identidade para 

a política dentro do próprio Estado, diferenciando-se das demais áreas de 

políticas sociais; e o terceiro, implementar a distribuição de atribuições 

desenhada na LOAS e detalhada na NOB/SUAS, tendo como principal 

desafio trazer os estados para o sistema, preenchendo a lacuna do necessário 

apoio à municipalização da política.  

Apesar de todas as dificuldades apresentadas, a opinião dos gestores 

deixa claro que a estrutura de um sistema tem contribuído muito nesse 

processo. Porém, não obstante os avanços percebe-se que há ainda um longo 

caminho a seguir, caminho este que, na visão dos atores da área, deve 

percorrer os passos do Sistema Único de Saúde, que constitui um modelo 

para a assistência social.   

                                                
51 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 07/03/2007. 



 163 

4.1.3. A saúde como modelo original  

A saúde é, sem dúvida, o modelo para o qual as áreas de educação e 

assistência social se voltam ao constituírem seus sistemas. Constituído há 

mais tempo, o sistema já conta com uma definição mais clara do que deve ser 

feito por cada esfera de governo. A prestação dos serviços, principalmente de 

atenção básica, fica a cargo dos municípios; para os estados foi dada a tarefa 

de apoio aos governos locais, bem como organização de serviços em nível 

regional e de maior complexidade; e à União, cabem majoritariamente as 

funções de normatização, financiamento e também de apoio à execução dos 

serviços.  

No que se refere à normatização federal, esta é fundamental para a 

definição de como cada serviço deve ser ofertado – o que a área de 

assistência social chamou de tipificação de serviços, cuja construção 

descrevemos na seção anterior.  São tantos os parâmetros estabelecidos que, 

segundo Miranda (2003)52, alguns gestores de governos subnacionais 

argumentam haver um excesso de regulamentação na área, que é assim 

justificada pelo Ministério da Saúde: 

Então eu acho que não há excesso de normatização, eu acho 
que num determinado período, eu diria que no primeiro 
ano da nossa administração do Ministério, eu acho que 
tinha tanta coisa atrasada que houve realmente um grande 
volume de textos de normativas e portarias, resoluções, 
uma série de coisas e acho que foi, era uma necessidade pra 
tentar organizar minimamente as coisas (Dirigente 
ministerial, apud MIRANDA, 2003, p. 124). 

Essas normatizações conferem unidade ao Sistema, estabelecendo um 

padrão de serviços que deve ser ofertado em todo o país, independentemente 

de qual ente federativo gerencia o equipamento. A declaração de Silvany 

                                                

52 Tese de doutorado sobre a Comissão Intergestores Tripartite do SUS, que traz uma 
série de depoimentos de gestores das três esferas de governo.  



 164 

Lemes Cruvinel Portas, Coordenadora de Planejamento de Saúde do Estado 

de São Paulo exemplifica a questão: 

Existem algumas normatizações do Ministério que nós 
temos que seguir porque são definições nacionais. Por 
exemplo, como é que se credencia uma UTI? Ela tem que ter 
tudo aquilo que o Ministério definir que tem que ter. Aí eu 
mando por Ministério e eu só posso faturar a partir da 
autorização do Ministério. 

Nesse sentido, a principal função de normatização é assumida pelo 

Ministério da Saúde, que estabelece os critérios técnicos mínimos para o 

funcionamento dos equipamentos em âmbito nacional. É a partir desses 

critérios que se define o credenciamento de uma unidade de atendimento ao 

sistema para que, após credenciada, seja possível efetuar o pagamento dos 

serviços prestados com recursos federais, transferidos aos fundos estaduais e 

municipais de saúde. 

Além da padronização de serviços a normatização federal, 

principalmente as NOBs, desempenhou um importante papel na definição 

das funções de cada esfera de governo no âmbito do Sistema. A criação de 

níveis de gestão com graus diferenciados de complexidade e de repasses de 

recursos federais vinculados à oferta de serviços pelos governos nacionais, 

mostrou-se, como já comentado no Capítulo 3, uma estratégia eficaz que 

promoveu a adesão massiva dos governos subnacionais ao Sistema. 

Entretanto, as entrevistas realizadas, apontam no sentido de uma evolução 

do mecanismo das NOBs, rumo a uma cooperação mais intensa, que teria um 

novo marco no Pacto pela Saúde:   

Você citou aí as Normas Operacionais [...] esse tempo das 
normas operacionais já está superado...quase superado. 
Porque hoje o que está regendo a política de saúde é o Pacto 
pela Saúde. [...] Não existe isso mais um ‘check list’ que o 
estado tem que fazer isso, isso, aquilo outro pra se tornar 
pleno [...] Esse ‘check list’ foi considerado uma coisa 
cartorial, como reflexo daquilo que eu te falei, da ditadura, 
dessa coisa normatizadora [...]. Tem lá no pacto os eixos e 
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todas as responsabilidades do gestor municipal, que já estão 
postas pela Constituição, o Pacto veio organizar essas 
responsabilidades [...] Então quer dizer, o município hoje 
assina um Termo de Compromisso de Gestão que vem 
todas as responsabilidades que o gestor deve ter. A 
diferença desse tempo normatizador da NOB, NOAS, 
enfim, é que ele assina, mesmo que ele não esteja realizando 
quase nada [...] Então se eu não estou fazendo isso, [explico] 
porque eu não estou fazendo e me comprometo com um 
prazo para fazer. (Denise Maria da Fonseca, assessora 
técnica da Secretaria Técnica da CIT, Ministério da Saúde). 

Nesse caso, a partir do Pacto pela Saúde (que é composto pelo Pacto 

pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão) estabelecido por 

portaria federal em 2006, cada ente federativo se compromete com metas, 

que não são pré-estabelecidas, mas sim pactuadas. Devem ser definidas e 

negociadas entre gestores federais, estaduais e municipais, e incluídas nos 

Termos de Compromisso assinados por cada ente federativo. 

Responsabilizando por resultados, não é possível segmentar totalmente a 

rede, definindo o que é municipal, estadual ou federal. Por isso, a definição 

das metas municipais deve acompanhar a discussão do planejamento 

regional de serviços, organizado em âmbito regional, com ajuda do estado; 

do mesmo modo, as metas estaduais devem observar a distribuição nacional 

de serviços de saúde. As metas devem acompanhar os Planos municipal, 

estadual e federal de saúde, que devem apontar todos para uma mesma 

direção, funcionando os Termos de Compromisso de Gestão como 

articuladores dos compromissos intergovernamentais. 

Dados do Ministério da Saúde de março de 201053 mostram que todos 

os estados já aderiram ao Pacto e celebraram Termo de Compromisso. 

Quanto aos municípios, a adesão já atinge 60%, isto é, 3.345 (três mil 

trezentos e quarenta a cinco) Termos de Compromisso pactuados. Trata-se 

da implementação de um modelo de gestão por resultados na área da saúde, 

                                                

53Fonte: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/adesoes_estaduais_220310.pdf  
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em âmbito nacional54, que institui uma nova forma de responsabilização e 

pactuação dentro do Sistema.  

Segundo Denise Maria da Fonseca, assessora técnica do Ministério da 

Saúde, a adesão só não foi maior em razão da fragilidade técnica de alguns 

estados e municípios. Os estados com adesão mais baixa são 

predominantemente do Norte e Nordeste do país. Considerando essa 

avaliação, o Ministério realizou uma reunião com representantes dos estados 

onde a adesão mais avançou e onde a adesão menos avançou, para redefinir 

uma estratégia de encaminhamento. Segundo a gestora:  

A idéia do pacto vem através de uma relação intergestores 
qualificada, que melhora a qualidade de gestão dos estados 
e municípios [...] Em alguns estados do Norte e Nordeste foi 
pura falta de compreensão e fragilidade técnica para 
conduzir o processo. Fragilidade de recursos humanos e 
materiais. Tem município que nem internet tem [...] você vê 
que eles têm vontade, mas não deram conta, essa foi a 
avaliação. Então, precisa de ajuda, e a ajuda será tripartite, é 
o que ficou combinado (Denise Maria da Fonseca, assessora 
técnica da Secretaria Técnica da CIT, Ministério da Saúde). 

Nessa condição, o papel dos governos estaduais de apoio aos 

governos locais se torna ainda mais importante. O Pacto prevê que o estado 

participante organize os Colegiados de Gestão Regional, que são fóruns 

regionais intraestaduais, dos quais participam todos os municípios do estado 

e onde devem ser discutidas e pactuadas as metas dos Termos de 

Compromisso. Desta forma, reforça-se o papel estadual de regionalização e 

apoio à municipalização, conforme relata o depoimento abaixo:  

Nós [Estado de São Paulo] temos um volume de serviços 
muito grande, dessa forma a gente tem ainda uma 
característica prestadora importante no SUS. Entretanto, 
nós fomos modificando a nossa condição de gestão. Hoje 
nós somos mais arquitetos do SUS do que mestre-de-obras 
do SUS, que está vinculado diretamente à construção da 

                                                
54 Para mais informações sobre gestão por resultados ver TROSA (2001).  
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prestação de serviços. Arquiteto do SUS por força da 
municipalização enquanto estratégia ter avançado. Então, 
foi mudando nosso papel. E da mesma forma o município, 
também, os técnicos se qualificando pro exercício dessa 
questão da prestação, da autonomia (Nilson Paschoa, 
Secretário Adjunto de Saúde do Estado de São Paulo).  

Observe-se que o Secretário aponta a transformação do papel do 

estado ao assumir uma função que não seja a de prestação direta dos 

serviços. A função estadual de apoio à municipalização, tão fundamental à 

efetividade do Sistema, parece ser conseqüência de seu amadurecimento ao 

longo desses mais de 20 anos – situação, como vimos, ainda muito 

complicada na área de assistência social. De toda a maneira, como menciona 

o próprio Secretário, o estado conta com a responsabilidade da rede 

hospitalar, que é uma prestação de serviço bastante visível aos olhos da 

população, diferentemente da rede de serviços de média e alta complexidade 

na assistência social. 

Para o governo federal o foco do Sistema deve ser a rede e não o nível 

de atenção, de forma segmentada. Por isso, os gestores das três esferas de 

governo são gestores do SUS e não da atenção básica ou de alta 

complexidade: 

A idéia hoje é a gente fortalecer a discussão de redes de 
atenção e não se hospital está de um lado, atenção básica 
está do outro, entendeu? Então tudo tem que ser colocado 
no mesmo contexto. A questão primária como porta de 
entrada do sistema. Se a atenção primária for fortalecida, 
evita-se que a indústria da doença seja fortalecida. Gasta-se 
muito dinheiro com atenção hospitalar porque a atenção 
básica ainda não está suficientemente estabelecida. (Denise 
Maria da Fonseca, assessora técnica da Secretaria Técnica da 
CIT, Ministério da Saúde). 

Porém, essa concepção ainda não está totalmente incorporada pelos 

gestores subnacionais, que acabam priorizando a rede de atendimento que 
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está diretamente sobre sua responsabilidade, como sugere a exposição da 

gestora estadual: 

A atenção básica é um problema? Nos já reconhecemos que 
é. É responsabilidade dos municípios. Mas o estado o ano 
passado criou um grupo de profissionais com conhecimento 
na área, profissionais já do estado, criou um incentivo pra 
eles e denominamos de articuladores das ações básicas. 
Cada um deles faz apoio técnico para um grupo de 
municípios. Vai lá, vai ver se o pré-natal está adequado, vai 
orientar como é que ele está gastando o dinheiro...se a 
atenção básica que ele faz é uma atenção básica que 
realmente tem a população com vínculo. Isso é um 
investimento que custa pra gente ( Silvany Portas, 
Coordenadora de Planejamento de Saúde do Estado de São 
Paulo). 

A declaração nos mostra que o estado estruturou um apoio e está de 

fato fazendo seu papel junto aos municípios. Mas, logo de início deixa-se 

claro que, apesar disso, a responsabilidade por esse tipo de atendimento 

continua sendo do município e não do sistema como um todo.  

O que se percebe, ao final, é que o SUS avança na questão da 

accountability com os Termos de Compromisso, instituindo uma nova 

modalidade de responsabilização por resultados. Esses termos, entretanto, 

ainda são muito recentes e é necessário aguardar algumas rodadas de 

avaliação para observar seu impacto.  

Por outro lado, também se observa que, em um serviço estruturado 

por uma rede hierarquizada e regionalizada, no qual descentralização 

significa municipalização, a accountability sobre o papel estadual ainda é um 

desafio. Nesse sentido, à medida que se aprofunda a cooperação no sistema e 

estabelece-se o foco na rede e não “naquilo que é estadual ou municipal”, a 

dificuldade de accountability aumenta. A existência de uma rede hospitalar, 

de responsabilidade estadual, certamente torna a questão mais fácil do que 

na área de assistência social, onde o estado aparece como “uma figura mais 

distante”. Entretanto, a função estadual de apoio aos municípios, tão 
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importante para a efetividade do sistema, ainda permanece pouco visível e 

de difícil responsabilização.   

4.2. Os sistemas de políticas públicas e o federalismo executivo 

A estrutura do sistema, tal qual concebida na saúde e na assistência 

social, contém as Comissões Intergestores, que reúnem gestores estaduais e 

municipais (no caso da Bipartite) e gestores das três esferas de governo (no 

caso da Tripartite). Participam desses fóruns, os ministérios de cada pasta e 

entidades de representação territorial dos setores: na saúde o Ministério da 

Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Saúde (CONASS) e 

o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS); na 

assistência social o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 

o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social (FONSEAS) 

e o Conselho Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social 

(CONGEMAS). Na educação não existem tais fóruns, mais há uma 

articulação horizontal ativa nos municípios, por meio da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME) e uma articulação estadual 

que forma o CONSED (Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de 

Educação).  

A dinâmica desses fóruns assemelha-se à descrição do federalismo 

executivo feita por Watts (1989), que conta com uma série de conferências e 

comitês, dos quais participam membros do Executivo das diferentes esferas 

de governo, para tomar decisões sobre políticas públicas compartilhadas. A 

única ressalva é que no modelo de Watts, apenas as federações 

parlamentaristas incorreriam nessa prática, uma vez que no modelo de 

presidencialismo por ele observado – os Estados Unidos – a discussão se 

daria não entre membros dos Executivos, mas em comissões do Congresso. 

Conforme discutimos no Capítulo 2, há estudos que relatam tal prática, 

mesmo no federalismo norte-americano.  
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No caso brasileiro, a análise das atas das reuniões da CIT-SUS e da 

CIT-SUAS, bem como as entrevistas com representantes das três esferas de 

governo que participam dessas reuniões, confirma que as Comissões são, de 

fato, fóruns permanentes de decisão sobre aspectos de regulamentação e de 

gestão, nas áreas da saúde e assistência social.  

No caso da educação, a UNDIME e o CONSED também se mostram 

ativos, porém, a falta de um fórum institucionalizado de discussão faz com 

que a influência dessas duas entidades na política nacional se dê de maneira 

pontual e mais fragmentada. Segundo a Secretária Executiva do Consed, o 

relacionamento com o governo federal se faz por meio de: 

Solicitação de audiência com o próprio Ministro ou com a 
Secretaria envolvida do MEC pra discutir o assunto em 
questão. Não existe uma institucionalização dessas 
reuniões. Tanto o próprio Ministério da Educação solicita, 
se ele quer discutir, por exemplo, ensino médio. Se é o 
contrário também, o Consed solicita o agendamento (Nilce 
Rosa da Costa, Secretária Executiva do Consed) 

O principal impacto federativo das Comissões Intergestores no âmbito 

do SUS e do SUAS está no fato de trazerem para a pactuação a esfera 

municipal de governo. A Constituição Federal trouxe a diretriz de 

municipalização das políticas públicas e elevou o município ao status de ente 

federativo, mas não criou nenhum espaço de representação política nacional 

no qual os municípios tenham assento. Os estados têm garantido seu lugar 

no Senado e, ainda, nas bancadas estaduais da Câmara dos Deputados. Os 

municípios, por seu turno, apesar de serem, como vimos, atores essenciais na 

execução das políticas sociais, não tiveram garantida pela Constituição sua 

participação em âmbito nacional. O que se percebe, observando o 

funcionamento das Comissões Intergestores, é que o município passa, enfim, 

a participar das definições nacionais no âmbito dessas políticas sociais.  

Na seção anterior, ao discutirmos o papel do estado na assistência 

social, mencionamos dois momentos onde a participação do CONGEMAS na 
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CIT-SUAS foi fundamental para fazer valer a posição dos municípios na 

política nacional. A primeira foi no momento em que defendeu que os 

estados não precisariam se habilitar ao sistema, uma vez que já deveriam ser 

considerados preparados a atuar na lógica do SUAS, principalmente no que 

se refere à atribuição de apoiar os municípios na execução da política. Em um 

segundo momento, mencionamos a posição dos representantes dos 

municípios exigindo dos estados a organização das CIBs e pressionando para 

que a ameaça da suspensão de repasses fosse de fato cumprida àqueles 

estados que não observaram o prazo.  

Na área da saúde, é possível observar a incorporação da visão 

municipal a partir das posições do CONASEMS em diferentes trechos, 

retirados das atas das reuniões da CIT. Na reunião de fevereiro de 2008, por 

exemplo, o CONASEMS, manifestou-se contrariamente à centralização da 

compra de equipamentos, cuja justificativa seria a ineficiência dos 

municípios menores para a realização de tal atribuição. A ata registra que “O 

presidente do CONASEMS discordou da maior eficiência de compras 

centralizadas e solicita estudos que apontem evidência científica desse 

processo, citando exemplo de Minas Gerais e São Paulo55”. Em março do 

mesmo ano, o CONASEMS discutiu valores de repasse via convênio, 

apontando a necessidade de adaptação aos pequenos municípios e 

discordando do critério de convênio somente para valores acima de R$ 

100.000,00 (cem mil reais)56. Como último exemplo, vale mencionar a reunião 

de fevereiro de 2009, na qual o mesmo Conselho propõe alteração em 

portaria ministerial, solicitando aumento no repasse para os municípios. A 

ata registra a “Portaria pactuada com a incorporação de alterações propostas 

pelo CONASEMS, sendo remetida ao GT de Vigilância em Saúde para 

análise do impacto financeiro da proposta de incremento dos recursos 

federais”57.  

                                                
55 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 14/02/2008. 
56 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 13/03/2008. 
57 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 12/02/2009. 



 172 

Outra característica que se percebe nesses fóruns é que boa parte das 

decisões tomadas nas Comissões Intergestores pertencem, de fato, ao âmbito 

da gestão e, portanto são essencialmente funções do Executivo. A Comissão 

se torna um espaço de gestão compartilhada, onde são discutidos aspectos 

cotidianos da implementação dos sistemas.   

Um trecho da ata da reunião de março de 2007 da CIT-SUS 

exemplifica a relação direta entre gestores de diferentes esferas de governo: 

“O presidente do CONASEMS solicitou ao Secretário de Estado da Saúde 

do Amazonas a promoção de uma reunião com o Secretário de Manaus para 

pactuar a certificação do município conforme demanda da CIT na reunião de 

fevereiro passado” 58 (grifo nosso). Em outra reunião, de abril do mesmo ano, 

o diretor do Departamento de Atenção Básica do MS que apresentou os 

dados referentes às transferências para os Cadastros das equipes do 

Programa de Saúde da Família (PSF) destacou os estados que estão mais 

atrasados no processo e “solicitou ao CONASS e CONASEMS uma 

mobilização para que no final de maio de 2007 os municípios não tenham 

seus recursos referentes ao PACS [Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde] e PSF suspensos”59. Um terceiro exemplo, relatado na reunião de 

outubro de 2007, demonstra que é possível, com interlocução direta, resolver 

rapidamente problemas pontuais que podem ocorrer em razão do 

compartilhamento da gestão: “Após apresentação pelo Ministério da situação 

atual da Política de Planejamento Familiar, os representantes do 

CONASEMS reclamaram o não recebimento dos anticoncepcionais que o 

MS é responsável pela distribuição. O diretor responsável disponibilizará 

para a diretoria do CONASEMS a planilha com os dados das distribuições”60 

(grifo nosso). 

Na assistência social há também diversos exemplos de discussão e 

pactuação de questões diretamente ligadas à gestão da política. Na reunião 

                                                
58 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 08/02/2007. 
59 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 26/04/2007. 
60 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 25/10/2007. 
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CIT-SUAS de março de 2007, por exemplo, “O MDS propôs uma resolução 

da CIT pactuando os procedimentos a serem adotados e também o modelo 

de requerimento da carteira de idoso, além do modelo da própria carteira do 

idoso. Após longo debate o plenário pactuou, com alterações, citados 

documentos”61. Da mesma forma, as discussões podem também envolver 

partilha de recursos, como exemplifica o trecho retirado da ata da reunião de 

novembro de 2007:  

[No que se refere à] expansão dos serviços de alta 
complexidade (acolhimento de crianças e adolescentes e 
idosos): a proposta é incluir novos municípios e aumentar o 
valor do piso deste serviço. Não se incluiu, neste momento, 
qualquer serviço estadual uma vez que a proposta foi 
direcionada aos municípios. Depois de longo debate o 
plenário da CIT pactuou a manutenção dos 50 novos 
municípios e incluir os estados com perspectiva de 
reordenamento na partilha, baixando os recursos dos 
municípios. Portanto, o reajuste será percentualmente 
menor do que o previsto inicialmente62 (grifo nosso).  

Um último exemplo ilustra como são debatidas questões muito 

simples de gestão do sistema, mas que podem se tornar um problema, dada a 

necessidade de articulação intergovernamental para sua realização:  

A Subsecretária de Minas Gerais informou que o estado 
enviou sua proposta de Pacto há um ano e que o MDS 
solicitou a revisão recentemente, em 30 dias, prazo esse 
coincidente com as Conferências no Estado. Assim mesmo 
fará os detalhamentos e enviará ao MDS até 30 de setembro. 
O MDS esclareceu que não foi pactuado um prazo final para 
a revisão, mas que 30 de setembro é uma sugestão razoável. 
As planilhas solicitadas, referidas pela Subsecretária de 
Minas Gerais, são uma tradução em metas quantitativas do 
que foi pactuado na CIT e objetivam facilitar o 
acompanhamento do Pacto63. 

                                                
61 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 07/03/2007. 
62 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 13/11/2007. 
63 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 26/09/2007. 
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Na área de educação, a dualidade das redes não proporciona o 

compartilhamento da gestão. Houve menção apenas por Cleuza Repulho, 

Presidente da Undime da Região Sudeste, de que se discute uma vez ao ano, 

os valores das diferentes modalidades de ensino incluídas no FUNDEB. De 

fato, o Fundo parece ser o ponto mais forte de compartilhamento entre as 

redes estaduais e municipais:  

Quem define os valores das modalidades do FUNDEB é um 
Conselho UNDIME, CONSED e MEC. Quanto cada aluno 
vai receber por ano, por modalidade. Todo o ano a gente 
decide e nunca é calma essa discussão (Cleuza Repulho, 
Presidente da Undime da Região Sudeste) 

Na saúde e na assistência social, entretanto, a força da pactuação entre 

os Executivos muitas vezes supera questões cotidianas de gestão e se torna 

regulamentação, como pudemos observar na importância das NOBs em 

ambos os setores, já ressaltada no Capítulo 3.  

No caso da saúde, a literatura ressalta a discussão e alteração de 

algumas portarias federais na CIT, demonstrando que o poder normatizador 

da União é muitas vezes compartilhado e pactuado entre as três esferas de 

governo. O depoimento de um Secretário estadual sobre as disposições 

contidas na NOAS 2001 exemplifica a questão: “Se você pegar o documento 

publicado NOAS e pegar os primeiros esboços, são coisas absolutamente 

diferentes. E o que é que aconteceu? Nós fomos construindo pactos, 

construindo consensos, esse é o papel da Comissão” (Secretário estadual de 

saúde apud MIRANDA, 2003, p. 140).  

No caso da assistência social, a relação entre executivos, 

diferentemente da saúde, atinge a própria estrutura do Sistema, uma vez que 

este foi constituído por meio de uma Norma Operacional Básica. Como alerta 

o Presidente do CONGEMAS:  

Na IV Conferência Nacional, em 2003, de repente surge a 
história do SUAS [...] a gente tratou o SUAS na Conferência 
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Nacional, aprova, em 2003; depois vai para o Conselho 
Nacional aprovar a Política Nacional em 2004 e aí por fim, a 
gente redige a NOB SUAS de 2005. Nada passa pelo 
Congresso Nacional. Então é tudo entre nós. É como se o 
nosso universo particular desse conta dessa questão. Até 
que se descobriu que não deu. O PL SUAS vai ser 
encaminhado para o Congresso em 2008 [...] e ainda tramita 
no Congresso [até hoje] (grifo nosso) (Marcelo Garcia, 
Presidente do CONGEMAS)  

A exemplo da saúde, a área de assistência utilizou o instrumento das 

NOBs federais para se organizar. A diferença, entretanto, é que o SUS já se 

encontrava previsto na Constituição de 1988 e também nas duas leis 

promulgadas na década de 1990. No caso da assistência tem-se a LOAS, que 

marca a presença do Legislativo na definição das diretrizes gerais da política 

(estabelecendo os princípios de descentralização, regionalização etc.), mas 

não menciona o Sistema Único de Assistência Social. O projeto ao qual o 

Presidente do CONGEMAS faz referência é o Projeto de Lei nº 3077/2008, 

que tramita atualmente na Câmara dos Deputados e propõem alterações no 

texto da LOAS, criando legalmente a figura do Sistema Único de Assistência 

Social.  

Essa situação fragiliza o Sistema, mesmo entre os atores que compõem 

a área, na opinião e Marcelo Garcia, Presidente do CONGEMAS: “Quando 

um assunto desinteressa algum setor da assistência, a primeira coisa que eles 

falam é: nada disso aqui é lei. Então quando o assunto está muito tenso eles 

sabem vir com isso. (Marcelo Garcia, Presidente do CONGEMAS) 

Na área da educação, na qual a articulação entre Executivos é menor, a 

presença do legislativo é mais percebida. Porém, em algumas vezes, não é 

vista de maneira positiva pelos gestores, principalmente, em situações nas 

quais intermedia o repasse de recursos:  

O Fundef trouxe uma lógica importante de não ser mais um 
financiamento a partir de força política e da negociação no 
balcão: quem tinha mais força política vinha a Brasília e 
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conseguia financiamento. (Nilce Rosa da Costa, Secretária 
Executiva do Consed) (grifo nosso) 

Quando a gente fez o PAR essa relação melhorou 200%, 
porque aí deixa de ter a figura do intermediário, seja 
deputado, seja senador pra questão de financiamento da 
educação. [...] [Hoje] você manda, espera a aprovação e não 
precisa mais daquela coisa de um deputado, um senador, 
ficar lá pedindo, pedindo, pedindo.( Cleuza Repulho, 
Presidente da Undime da Região Sudeste) (grifo nosso).  

O PAR, instrumento ao qual a gestora faz menção, é o Plano de Ações 

Articuladas.  A partir do lançamento do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), em 2007, todas as transferências voluntárias e assistência 

técnica do MEC aos municípios, estados e Distrito Federal passaram a estar 

vinculadas à adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e 

à elaboração do PAR. Nesse caso, a relação se torna direta entre os 

Executivos. Interessante observar que, na visão dos atores, a idéia de Sistema 

envolve esse fortalecimento de relação entre os Executivos das três esferas de 

governo, como ilustra o trecho abaixo: 

Voltar à política de solta edital e salve-se que puder, isso, 
em educação, no Brasil, não se concebe mais. A saúde 
avançou nisso há mais de uma década porque tem um 
sistema único.  (...) Ninguém tem mais medo de ser 
município pequeno e não ter dinheiro (...) basta ele aderir ao 
PDE, fazer o PAR e cumprir as metas, ter a documentação, 
pronto, é isso que se sobrepõe ao lobby político (Cleuza 
Repulho, Presidente da Undime da Região Sudeste).  

Enquanto o fortalecimento do Executivo se identifica com o 

argumento do uso de “critérios técnicos”, a politização (ou partidarização) 

das relações entre as entidades representantes de municípios e estados é tida 

como um empecilho ao desenvolvimento da política. A questão fica clara ao 

compararmos saúde e educação, que parecem ser, conforme relatos dos 

entrevistados, dois extremos entre técnica e politização. Nesse caso, a 

partidarização na educação não é apontada apenas como característica do 
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Legislativo, mas do próprio Executivo, chegando a influenciar na relação 

entre secretários estaduais e municipais da área.  

O trecho abaixo é a transcrição de uma fala da Coordenadora de 

Planejamento de Saúde do Estado de São Paulo que exemplifica a idéia de 

uma CIT técnica:  

Políticas, que determinam alguns investimentos, custeio, 
elas são pactuadas na tripartite. Mas antes de ir pra 
tripartite ela passa por avaliações técnicas e discussões 
técnicas nos grupos técnicos da tripartite que tem a 
participação também dos estados e municípios. (Silvany 
Portas, Coordenadora de Planejamento de Saúde do Estado 
de São Paulo) 

Observe-se que a idéia de “técnica” aparece três vezes em uma frase 

curta, cujo objetivo era explicar o funcionamento do Sistema e não responder 

a uma questão específica sobre a competência técnica na gestão do SUS. De 

outro lado, na educação, a partidarização apareceu em diversos momentos, 

como um problema que dificulta a cooperação intergovernamental na área 

da educação:  

[A relação Consed Undime] Eu acho que depende muito se 
o presidente tiver uma forte vinculação partidária ele 
mistura muitas vezes os interesses políticos e joga isso, às 
vezes, pra dentro da entidade. Isso normalmente pode 
acontecer. Undime é mais vinculado normalmente aos 
movimentos de esquerda. Consed é mais visto como um 
movimento dos governadores, tem mais autonomia. Então 
pode haver tensões. (Mozart Neves Ramos, Ex-presidente 
do CONSED e membro do CNE) (grifo nosso) 

O que nunca ficou explicitado é o que significa regime de 
colaboração. Esse é o problema. Infelizmente no Brasil hoje 
a gente ainda vive o regime partidário de colaboração. Se a 
sua prefeitura é do partido do governo do estado as suas 
coisas saem mais rápido do que outros lugares. (Cleuza 
Repulho, Presidente da Undime da Região Sudeste) (grifo 
nosso).    
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Além da relação entre executivos, não se pode deixar de mencionar a 

existência, na três áreas, de estruturas de participação da sociedade civil que  

integram a estrutura dos sistemas. Dessa forma temos as Conferências 

nacionais, estaduais e municipais, nas três áreas, além de Conselhos 

instalados nas três esferas de governo, nas três políticas. Os conselhos têm 

caráter deliberativo, com competência para aprovação de diversos assuntos 

no âmbito da gestão das três políticas. Já as Conferencias, constituem um 

momentos importantes nas áreas, nos quais a sociedade civil discute 

diretrizes mais amplas para as políticas e inserindo novos temas na agenda 

governamental64.  

A existência desses fóruns minimiza a principal crítica da literatura 

comparada ao federalismo executivo, que é a decisão de membros dos 

gabinetes, a portas fechadas, de costas para a população (CAMERON; 

SIMEON, 2002). Além disso, deve-se registrar a presença do Legislativo em 

momentos fundantes das três áreas: na aprovação das leis que definiram as 

diretrizes gerais das três áreas (Lei Orgânica da Saúde; Lei Orgânica da 

Assistência Social e Lei de Diretrizes e Bases da Educação); na aprovação das 

emendas constitucionais e posterior legislação que regulamentou o FUNDEF 

e o FUNDEB; na aprovação da emenda constitucional 29/2000, que vinculou 

receitas à saúde e nas diversas leis que regulamentam o Programa Bolsa 

Família.  

Em suma, a estruturação e fortalecimento dos sistemas de políticas 

públicas de fato fortalecem o executivo na discussão das políticas sociais, 

com decisões que podem variar desde questões cotidianas de gestão 

compartilhada, até regulamentações que promovem maior impacto na 

estrutura dos sistemas. Porém, o Legislativo continua participando da 

definição das diretrizes mais gerais das políticas, não se verificando o mesmo 

                                                

64 O objetivo não é aprofundar a discussão sobre o papel das Conferências e dos 
Conselhos de Políticas Públicas, uma vez que nosso interesse no sistema tem o enfoque 
federativo e não de participação popular no governo. Para essa discussão em sistemas de 
políticas públicas ver Fleury e Ouverney (2007).  
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insulamento decisório observado pela literatura comparada65 (CAMERON; 

SIMEON, 2002). Observou-se ainda que esses fóruns conseguem, finalmente, 

incorporar a representação municipal na discussão da política nacional por 

meio dos colegiados setoriais que representam os secretários municipais.  

4.3. Os sistemas de políticas públicas e o federalismo 

coercitivo 

Retomando os três principais dilemas de cooperação elencados por 

Watts (2006) – dificuldade de accountability, configuração de um federalismo 

executivo e surgimento de um federalismo coercitivo – resta-nos a análise do 

último tópico, ou seja, explorar em que medida o aprofundamento da 

cooperação trazido pela organização das políticas sociais em sistemas traz 

para a federação brasileira um padrão que tende mais à coerção, do que à 

cooperação.  

Retomando de forma resumida parte da discussão teórica realizada no 

segundo Capítulo, o formulador da hipótese de que o aumento do 

compartilhamento poderia levar à coerção foi Kincaid, para quem o 

federalismo coercitivo representa um fortalecimento do poder federal, em 

detrimento dos governos subnacionais, originando uma relação hierárquica 

entre as esferas de governo. Segundo o autor, o governo central promoveria 

coerção por meio de três instrumentos: federal preemption (regulação federal 

sobre governos subnacionais); unfunded mandates (programas não 

completamente financiados pelo governo federal, que impõem gastos aos 

governos estaduais); e a estratégia federal de deslocar sua atuação política 

from places to persons transferindo recursos diretamente à população, sem 

passar pelos governos subnacionais.  

A argumentação de Kincaid (1990) encontra forte correspondência 

com o debate brasileiro sobre federalismo e políticas públicas que, conforme 

                                                
65 Agradeço ao Fernando Abrucio por ter me chamado atenção para essa questão. 
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mencionado no primeiro Capítulo, tem-se estruturado em torno dos 

conceitos de centralização e descentralização. Nesse caso, o movimento pós-

Constituição de 1988 teria sido caracterizado como descentralização, 

enquanto o momento posterior, marcado por ações do governo federal no 

sentido da nacionalização de políticas sociais, seria um momento de uma 

nova centralização, ou, nos termos de Kincaid, a configuração de um modelo 

coercitivo de federalismo.   

Almeida (2005) desenvolve a ideia de recentralização ao referir-se ao 

aumento da atuação federal em programas de transferência de renda, ou seja, 

à expansão do Programa Bolsa Família: “As novas iniciativas dirigidas aos 

segmentos mergulhados na pobreza extrema re-introduziram a centralização 

da decisão, recursos e implementação na esfera federal” (ALMEIDA, 2005, 

p.38). Observe-se que, o Programa Bolsa Família, transferindo recursos 

diretamente à população mais pobre, sem a intermediação de estados ou 

municípios, configura exatamente o que Kincaid denominou de change from 

places to persons.   

No que se refere aos sistemas de políticas públicas, é possível 

observar, em parte da literatura, o argumento de que sua evolução teria 

promovido não o aprofundamento da cooperação, mas na mesma direção da 

afirmação de Kincaid, teria levado a um modelo coercitivo com predomínio 

federal. Segundo Arretche (2007) o processo de mudança nas políticas 

sociais, ocorrido a partir de meados da década de 1990, teria consistido na 

afirmação de um modelo centralizado, característico do federalismo 

brasileiro. Esse modelo estaria baseado na “concentração de autoridade no 

governo federal [que] caracteriza os sistemas nacionais de políticas 

setoriais, pois à União cabem os papéis de principal financiador, bem como 

de normatização dos programas a serem implementados” (ARRETCHE, 

2007, p.22) (grifo nosso).  

Nessa abordagem, as funções de financiamento e regulamentação 

federais constrangeriam fortemente a autonomia dos governos subnacionais 
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nas decisões sobre prioridades de políticas públicas e alocação de recursos. 

Nesse sentido, ao se estabelecer como grande indutor do processo de 

descentralização, o governo federal estaria, necessariamente, suprimindo 

margens de autoridade dos governos subnacionais. Essa centralização seria a 

continuidade de um modelo de Estado cujas origens remontam à Era Vargas, 

sem nenhuma grande ruptura, nem mesmo pela Constituição de 1988. Nas 

palavras da autora:  

Este formato centralizado de Estado federativo não é 
resultado de qualquer reforma implementada no pós-88. 
Antes, é uma continuidade do modelo de Estado 
Desenvolvimentista, que centralizou recursos e autoridade, 
modelo este cujas características centralizadoras foram 
aprofundadas pelo regime militar e mantidas pelas 
diferentes reformas descentralizadoras. Estas em nada 
alteraram este modelo previamente centralizado de 
organização do Estado nacional brasileiro. Ao contrário, o 
modelo de descentralização brasileiro consistiu em  
transferir a implementação das políticas para os governos 
territoriais, preservando o papel da União nas funções de 
financiamento e de normatização (ARRETCHE, 2007, p.23). 

Para a autora, portanto, a nacionalização de políticas sociais e a 

consolidação dos sistemas de políticas públicas não configuram um processo 

de cooperação, como temos sustentado, mas sim a continuidade de uma 

centralização decisória presente, tanto no histórico da construção das 

políticas sociais no Brasil, quanto na própria Constituição Federal de 1988, ao 

garantir ao governo federal prerrogativas de normatização sobre assuntos 

subnacionais.   

Observe-se que os argumentos da autora para sugerir o movimento de 

centralização, baseados nas “funções [federais] de normatização e 

financiamento” são os mesmos que, segundo Kincaid (1990) conduzem o 

federalismo do padrão cooperativo para o competitivo: a normatização 

federal sobre assuntos de interesse subnacional, que corresponde à regulação 

chamada pelo autor de federal preemption; e o financiamento que insere as 
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prioridades federais na agenda subnacional, denominado por Kincaid de 

unfunded mandates.  

Observando o mesmo processo, Abrucio (2000; 2005; 2010) propõe a 

idéia de coordenação federativa, como alternativa à dicotomia centralização 

versus descentralização. Segundo o autor, a coordenação seria uma solução 

para os dilemas de shared decision making naturais das federações, 

principalmente, no contexto de expansão das políticas sociais que 

caracterizou o recente desenvolvimento dos Estados modernos. Nessa 

dinâmica, seria natural o crescimento do papel dos governos centrais, 

sobretudo em federações como a brasileira, marcadas pela desigualdade em 

meio aos entes subnacionais – disparidade não apenas financeira, mas, 

também, de estrutura administrativa. Nas palavras do autor:  

Vale aqui frisar o sentido do conceito de coordenação 
federativa. Em primeiro lugar, sua adoção significa sair da 
dicotomia entre centralização e descentralização, que leva 
mais ao jogo do cabo de guerra do que a práticas 
colaborativas que respeitam a autonomia dos entes, sem 
perder de vista as necessidades nacionais de uma 
Federação. Além disso, a visão coordenadora que vem se 
instalando em várias políticas públicas não significa dar 
poder à União para se voltar ao modelo centralizador 
anterior. Ao contrário, na atual situação vigora, em maior 
ou menor medida, uma negociação mais constante com 
estados e municípios mais autônomos, tanto na elaboração 
quanto na implementação dos programas governamentais, 
de modo que toda ação federal tem de levar isso em conta 
(ABRUCIO, 2010, p. 11) (grifo nosso).  

Retomando o debate teórico apresentado no Capítulo 1 é exatamente a 

presença de negociação federativa que caracteriza o federalismo cooperativo, 

tal qual definido por Elazar (1987). Nesse sentido, os sistemas de políticas 

públicas agregam um elemento fundamental à discussão: as Comissões 

Intergestores nas áreas de saúde e assistência social; e os conselhos de 

representação horizontal na educação.  
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As atas das CIT-SUS e CIT-SUAS trazem inúmeros exemplos que 

indicam que esses fóruns são, de fato, espaços de negociação e não de 

coerção. Em muitas ocasiões há discussão e pactuação de portarias 

ministeriais, demonstrando que o fato da maioria das normas que 

regulamentam os sistemas serem emitidas pelo governo federal (como é o 

caso das NOBs na saúde e na assistência) não reflete um poder centralizador 

e normatizador do governo central. Muitas dessas normas são previamente 

discutidas e pactuadas nas reuniões das Comissões Intergestores.  

Para citar alguns exemplos, na reunião CIT-SUS de novembro de 2008 

registra-se a “Apresentação de nove portarias para serem pactuadas” e a 

informação de que apenas uma não contou com consenso. Nesses casos, o 

que não foi pactuado segue para um Grupo de Trabalho (GT) técnico e 

também tripartite, que vai discutir alternativas, até atingir-se um consenso e 

reapresentar a portaria ao plenário da CIT. A Assessora Técnica da Secretaria 

Técnica da CIT, do Ministério da Saúde, comenta o processo:  

Por exemplo, eu acompanho o GT de Atenção. Tem uma 
pauta lá, duas que eu lembrei... genética clínica e algumas 
questões sobre cirurgias eletivas. Tem três anos que o 
negócio está...vai pro grupo de trabalho, discute, mas ainda 
fica alguma discordância. Às vezes o CONASS não 
concorda com o CONASEMS ou um deles não concorda 
com o Ministério, entendeu? Mas aí eles têm aquela 
maturidade, a coisa tem amadurecido cada vez mais no 
sentido de que eles discutem, discutem até que se chega a 
um consenso... É...democracia dá trabalho (Denise Maria da 
Fonseca, assessora Técnica da Secretaria Técnica da CIT, 
Ministério da Saúde).  

Outro exemplo demonstra a discussão da revisão de uma portaria 

federal: “Revisão da Portaria 2.474/04 que regulamenta os repasses dos 

recursos para formação dos ACS [Agentes Comunitários de Saúde]. 

Aprovada no mérito, condicionada à revisão da redação e do orçamento. 

Caso haja alteração no conteúdo a questão voltará para nova pactuação na 
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CIT”66. E, ainda sobre essa mesma portaria a ata registra que “CONASS e 

CONASEMS reclamaram da não pactuação, considerando os processos de 

formação em andamento nos Estados e Municípios e que não devem ser 

interrompidos. Ficou acordado que a Portaria 2.474/04 continuará em 

vigência até a publicação de sua revisão sem interrupção dos processos em 

andamentos”. 

Na reunião de outubro de 2007 foi pactuada a Política Nacional de 

Gestão Participativa: “Ficaram acordadas alterações, na redação, de alguns 

itens, propostas pelo CONASS. O CONASEMS enfatizou que as alterações 

propostas devem incluir questões referentes à humanização no SUS”67 (grifo 

nosso). Em maio de 2008, o CONASEMS obstruiu a aprovação de uma 

minuta de portaria que fixaria critérios para um Programa em parceria com a 

educação cuja execução seria predominantemente municipal:  

O CONASEMS apresentou como motivo, para não pactuar 
a proposta, considerando que na aprovação do mérito do 
projeto, já havia apontado necessidade de alterações como: 
critérios que não colocassem restrições a adesão (IDEB e 
cobertura de ESF), embora estes municípios pudessem ser 
prioridades; a existência de uma série de políticas já 
pactuadas e sem recursos financeiros que garantam sua 
efetivação e com impacto na Atenção Básica: 1.as 
especificidades regionais; 2.a indefinição quantitativa e de 
composição quanto aos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família; 3.a não correção dos valores referentes aos 
incentivos do PACS; 4. O aumento do PAB Fixo; 4.os 
valores dos tetos da Vigilância em Saúde, em especial e 
defasagem dos valores para o controle da dengue. Além 
disso, o momento de indefinição quanto à regulamentação 
da EC 29, requer austeridade na aprovação de novas 
políticas para que a sustentabilidade e credibilidade do 
sistema de saúde sejam garantidas. O CONASS 
acompanhou a posição do CONASEMS e a proposta não 
foi pactuada68 (grifo nosso).  

                                                
66 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 13/03/2008. 
67 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 25/10/2007. 
68 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 29/05/2008. 
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Esses são apenas alguns exemplos do que é rotina nas reuniões 

tripartites do SUS. As atas contêm o resumo de várias discussões, seguidas 

de alteração ou encaminhamento ao Grupo de Trabalho, e posterior 

pactuação. Na assistência social acontece o mesmo procedimento, sendo os 

assuntos enviados para discussão em Câmaras Técnicas também tripartites, 

em caso de dissensos, como ilustra o trecho da reunião da CIT–SUAS:  

A Diretoria do CONGEMAS, em reunião ampliada em 25 
de setembro, com a presença de representantes de 25 
estados, manifestou-se unida e decidiu contrariamente a 
qualquer tipo de prorrogação de prazos, em relação aos 
planos de ação de 2007 e demonstrativos financeiros de 
2006, sobretudo para os municípios. O CONGEMAS 
sugeriu a criação de uma Câmara Técnica da CIT para 
discutir e propor para pactuação do plenário, a regulação da 
desabilitação de municípios prevista na NOB SUAS. A 
Presidente do FONSEAS, considerou necessária a 
instalação da Câmara Técnica pois mostra-se preocupada 
com a desabilitação de municípios com conseqüente 
sobrecarga para as Secretárias Estaduais. Solange Bentes, 
Secretária de Estado de Alagoas, também mostrou 
preocupação com a situação e citou a desabilitação de 
Maceió, já efetivada. Há falta de estrutura do Estado de 
Alagoas, que não possui pessoal suficiente para atender 
todas as responsabilidades do Estado, devido à nova 
situação existente69 (grifo nosso).  

No que se refere ao SUAS, Marcelo Garcia, Presidente do 

CONGEMAS foi claro ao mencionar que a regulamentação do sistema é toda 

pactuada na CIT:  

Uma verdade seja dita. O governo federal do Ministro 
Patruz – eu estou lá desde o início de 2004 – ele nunca foi 
trator em portaria, ele nunca publicou portaria sem 
pactuação dos três gestores e sempre acatou mudanças. É 
claro que o governo federal às vezes impõe um certo 
terrorismo: ou é isso, ou é nada...se não for publicado logo, 
não vai ter...isso acontece, Mas que há um respeito e uma 
seriedade sobre a necessidade de CIT há (grifo nosso) 
(Marcelo Garcia, Presidente do CONGEMAS) 

                                                
69 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUAS de 26/09/2007. 
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O depoimento do representante dos municípios demonstra que o 

poder de normatização da União não consiste em coerção, uma vez que 

passa pela pactuação intergovernamental. Por outro lado, a parte final de sua 

fala nos mostra que o Ministério vai utilizar dos recursos que dispõe – no 

caso, principalmente financeiros – para pressionar (com “terrorismo”) os 

municípios e estados a aceitarem sua proposta – o que, também, não significa 

coerção. A teoria do federalismo cooperativo de Elazar menciona que cada 

ente federativo vai utilizar dos recursos que possui no jogo federativo, mas 

isso não significa que o resultado já está dado. O depoimento de Tânia Garib, 

Presidente do FONSEAS deixa isso bastante claro: 

Eu sinceramente valorizo muito a CIT porque ela é um 
espaço de negociação e num espaço de negociação nem 
sempre você ganha, às vezes você perde, não é? E você tem 
que compreender que às vezes você perde alguma coisa pra 
ganhar outra para um número maior de pessoas ou um 
número maior de estados e que às vezes você perde alguma 
coisa para tentar depois, mais pra frente, negociá-la (grifo 
nosso).  

Na área da saúde, o depoimento da gestora estadual vai no mesmo 

sentido: 

É lógico que é uma negociação difícil e muitas vezes mesmo 
tendo vários argumentos dos gestores tanto estaduais como 
municipais contra uma política, muitas vezes ela acaba indo 
pra você conseguir negociar uma outra coisa. Se aquilo não 
é tão importante você acaba fazendo uma 
negociação...olha...passa isso pra garantir que eu consiga 
aquilo.(Silvany Portas, Coordenadora de Planejamento de 
Saúde do Estado de São Paulo).  

Outro recurso federal, este mencionado pelos entrevistados da área da 

saúde, é o poder do Ministério de elaboração das pautas das reuniões da CIT, 

conforme explica a Silvany Portas:  

Quem faz a pauta é o Ministério. A gente recebe a pauta na 
véspera. É até uma correria... a gente fala, olha, vamos 
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checar pra ver se tem problema... porque uma política 
começa a ser discutida, às vezes passa dois três meses no 
grupo técnico tal...de repente ela aparece na pauta, muitas 
coisas ainda não foram fechadas. Mas na Assembléia [do 
CONASS, que ocorre previamente às reuniões da CIT] os 
secretários se posicionam e aí fecham uma posição dos 
estados e aí eles fazem até uma previazinha ali, “petit 
comitê” alguém dos estados, alguém dos municípios pra 
tentar acertar pra ir mais pactuado (grifo nosso).  

Enquanto o Ministério utiliza seu poder de pauta, estados e 

municípios articulam-se previamente para chegar à reunião com 

posicionamento fechado. As atas das reuniões registram freqüentemente que 

CONASS e CONASEMS apresentam pautas próprias para serem incluídas, 

como uma forma de contraposição aos assuntos priorizados pelo Ministério. 

Como exemplo, pode-se mencionar a reunião de maio de 2007 na qual se 

destacou: “CONASS e CONASEMS estão relacionando itens de uma agenda 

inconclusa, de interesse tripartite. Os dois conselhos estão trabalhando no 

sentido de criar uma agenda única, que será enviada até 28 de maio ao MS, 

para discussão em Câmara Técnica Tripartite, a se realizar no dia 31 de 

maio70” (grifo nosso). O tema da atualização da agenda inconclusa retorna na 

reunião de fevereiro de 2008 e em junho do mesmo ano, a ata da reunião 

registra uma série de “Pendências citadas por CONASS e CONASEMS, as 

quais não constavam na pauta da reunião”.  

Ainda sobre essa questão, vale mencionar a declaração da Presidente 

do CONASS, registrada na ata da reunião de julho de 2008:  

Beatriz Dobashi/CONASS informa que nas Assembléias do 
CONASS, preparatórias à CIT, é constante a reclamação 
dos Secretários em função de atrasos nos repasses de 
recursos ou no credenciamento de serviços e implantação 
de políticas já pactuadas, a exemplo do SAMU, Eletivas, 
Oncologia. Salienta a importância de se discutir o papel da 
CIT nesse contexto e propõe alteração na ordem da pauta, 
discutindo o Regimento Interno da CIT e passando, em 
seguida, para o debate sobre essa questão orçamentária. 

                                                
70 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 23/05/2007. 
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Márcia Bassit propõe que nas reuniões da CIT seja rotina 
a discussão de prioridades e orçamento das três esferas de 
governo. Solicita que o CONASS apresente as questões e 
somente depois de encerrado esse debate, iniciariam com 
a pauta da reunião71 (grifo nosso). 

Assim como o governo federal detém o poder sobre a elaboração da 

pauta das reuniões e, mais importante, domina boa parte dos recursos 

financeiros que alimentam tanto o SUS, quanto o SUAS, os municípios 

também possuem um recurso fundamental à efetividade das políticas 

públicas, que é o poder de implementação. Parece haver um consenso, 

mesmo no âmbito federal, de que as políticas desenhadas nacionalmente 

devem se adaptar à capacidade municipal de implementação, uma vez que é 

essa a esfera de governo responsável pela execução da política. A declaração 

da Assessora Técnica da Secretaria Técnica da CIT, do Ministério da Saúde 

resume bem a questão:  

Muitos erros já foram cometidos porque quem está aqui no 
nível central não conhece completamente as necessidades e 
a realidade de quem está lá num município de 3 mil 
habitantes no interior da Paraíba. Então, pra isso é que 
existe o Conasems, que representa esses 5 mil e não sei 
quantos secretários municipais espalhados em cada canto 
desse país, os secretários estaduais representam os estados, 
quer dizer, eles são porta-vozes das necessidades da 
população que está lá (...) é por isso que a coisa tem que ser 
equilibrada aqui dentro. O Ministério tem aqui sua 
avaliação, seu diagnostico que, a principio, faz isso da 
melhor forma possível, mas isso é balizado depois porque 
chega o representante do CONASEMS e diz: isso aqui que 
está sendo posto é difícil pro município cumprir, por 
causa disso, disso, disso e daquilo, a coisa tem que ser 
assim, assado. Aí o Ministério escuta, o CONASS escuta, 
ai vai se lapidando as políticas pra que elas reflitam aquilo 
que realmente precisa numa ponta e não uma pessoa num 
gabinete aqui (grifo nosso).  

                                                
71 Fonte: Ata da reunião da CIT-SUS de 01/07/2008. 
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A passagem transcrita deixa clara a importância dos municípios na 

efetividade das políticas sociais, dentro do desenho descentralizado da 

federação brasileira. Retomando a análise de Agranoff (2001), que discorda 

fortemente da abordagem de Kincaid (1990) para o federalismo americano, 

não se pode entender a dinâmica federativa observando apenas a 

normatização e os recursos federais. A implementação é um ponto essencial e 

revela que a idéia de coerção não se sustenta no cotidiano das relações 

intergovernamentais. 

Mesmo no que se refere ao Programa Bolsa Família, que na visão de 

Kincaid se encaixaria perfeitamente no modelo coercitivo - ou mesmo 

centralizado como argumenta Almeida (2005) - o papel exercido pelo 

município fez com que o governo federal descobrisse a necessidade de uma 

melhor comunicação com os governos locais: 

A necessidade surge de uma constatação que é até meio 
senso comum na verdade. De uma coisa que é repetida 
assim quase como um mantra... da heterogeneidade da 
capacidade dos municípios de implementar as políticas 
descentralizadas. A gente sabia muito bem quando o IGD 
foi criado que o município tinha um papel protagonista 
nesse tipo de programa e que pra desempenhar esse papel a 
gente não pode simplesmente supor no governo federal que 
nos vamos propor os desafios e que os municípios têm 
condições de prover sozinhos nesse tipo de situação (Tereza 
Cotta, Coordenadora da Assessoria de Gabinete da 
SENARC) (grifo nosso).  

A opinião do Coordenador Geral de Regulação da Gestão 

Intergovernamental do MDS, que atua no âmbito do SUAS, vai na mesma 

direção:  

O sucesso do Bolsa só foi possível quando se percebeu que é 
necessário fazer uma intensa articulação com estados e 
municípios pra implementação do sistema. De outra forma 
não é possível. 
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Na área da educação observa-se uma situação diferente. Como já 

mencionado, o peso das redes subnacionais e a dificuldade de se estabelecer 

um regime de colaboração produzem um cenário menos cooperativo e mais 

dual. Além disso, a área não conta com fóruns intergovernamentais de 

pactuação onde MEC, CONSED e UNDIME discutam políticas comuns. Os 

depoimentos da Presidente da UNDIME da Região Sudeste e da Secretária 

Executiva do CONSED confirmam a falta de pactuação na área, à época de 

criação do FUNDEF, afirmando que o novo fundo surpreendeu a maioria 

dos gestores estaduais e municipais:  

Se você pensa o Secretário de Educação que tinha noção do 
impacto das matrículas no FUNDEF... não tinha, assim, na 
minha opinião não tinha, a não ser um ou outro que era 
mais estudioso, mais envolvido com o assunto (Nilce Rosa 
da Costa, Secretária Executiva do CONSED).  

Eles [estados e municípios] não fizeram parte da discussão! 
(Cleuza Repulho, Presidente da UNDIME da Região 
Sudeste) 

Sano (2008) observa que a existência do FUNDEF teria gerado uma 

maior organização no setor, de maneira que, no momento em que o prazo do 

fundo expira, estados e municípios se organizam na defesa de seus 

interesses, buscando incorporá-los nas regras do novo fundo. Essa 

articulação, entretanto, não se deu de maneira a construir uma visão nacional 

sobre a educação básica no Brasil, no mesmo sentido que caminham as 

discussões dentro das Comissões Intergestores na saúde e na assistência. Na 

discussão do FUNDEB, estados e municípios discordaram, cada um na 

defesa de mais recursos para suas redes:  

O CONSED se envolveu muito na discussão do FUNDEB e 
inclusive, a questão com a UNDIME teve momentos 
ácidos. Em relação à inclusão ou não da creche que o 
CONSED não concordava com a inclusão da creche porque 
achava que não tinham que ser recursos só da educação, 
mas recursos da área social, da área da assistência. Então eu 
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sei que o CONSED atuou muito. Fez inúmeras reuniões com 
os estados, com o CONFAZ, participação nas próprias 
audiências públicas no Congresso, onde estava CONSED, 
UNDIME e CNM, e aí sim, nesse momento do FUNDEB o 
nível de conhecimento de noção de impacto do 
financiamento, da importância mesmo do financiamento da 
garantia de recursos para a educação já era uma coisa mais 
consciente, inclusive por parte dos indicadores (Nilce Rosa 
da Costa, Secretária Executiva do CONSED). 

Na discussão do FUNDEB eu era da Direção e Finanças da 
UNDIME, era o meu papel fazer conta e mostrar que os 
municípios vinham perdendo sistematicamente.... essa 
briga foi boa! Os estados queriam passar a creche para a 
assistência. O MEC chamava e mediava, na verdade o MEC 
foi um mediador importante. E como o MEC tem o INEP, 
facilitava uma discussão qualificada. 

O que os depoimentos mostram é que na contenda por mais recursos 

prevaleceu a defesa de cada uma das redes e o Ministério, sem ter uma rede 

significativa no ensino básico, funcionou como uma espécie de mediador. A 

defesa de recursos para as redes pautou uma discussão que poderia ter 

apontado para a construção de uma visão comum sobre o destino da 

educação no país, o que não ocorreu. Afinal, como ressaltou Cleuza Repulho, 

Presidente da UNDIME da Região Sudeste: “Uma coisa é discutir projeto 

pedagógico...outra coisa é discutir dinheiro”.   

4.4. Conclusão 

Este capítulo procurou discutir como a estrutura dos sistemas de 

políticas públicas, enquanto arranjo que aprofunda a cooperação federativa 

nas políticas sociais, enfrenta os dilemas de cooperação apontados pela 

literatura comparada.  

No que se refere à accountability, observou-se que o principal problema 

levantado na área de educação é a definição de um regime de colaboração, 

que defina a responsabilidade de cada ente federativo na melhoria da 

educação do país e supere a idéia isolada das redes estaduais e municipais. 
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Na saúde e na assistência social fica claro a necessidade de definir melhores 

formas de accountability para a função estadual de apoio à municipalização 

dos serviços que, apesar de mencionada como extremamente relevante pelos 

atores, permanece pouco visível dentro do todo.  

Quanto ao federalismo executivo, a periodicidade e conteúdo 

decisório das Comissões Intergestores na saúde e na assistência social, 

confirmam a predominância do Poder Executivo na gestão e, certas vezes, na 

normatização existente no âmbito dos sistemas. Por outro lado, foram 

ressaltadas duas características que amenizam o insulamento apontado pela 

literatura comparada nos casos de federalismo executivo: os fóruns de 

participação social, tais como as Conferências e os Conselhos; e a 

participação do Legislativo na definição das diretrizes mais amplas, por meio 

de emendas constitucionais e legislação infraconstitucional, que orientam a 

produção de normas pelo executivo. Além disso, ressaltou-se a importância 

tripartite desses fóruns que passam a incluir os municípios no processo de 

compartilhamento decisório da federação.   

No que tange ao federalismo coercitivo, as atas das CITs e os 

depoimentos dos atores deixam claro que há uma constante negociação 

intergovernamental no âmbito dos sistemas de saúde e assistência social, 

afastando a hipótese de uma coerção centralizadora. Entretanto, a 

cooperação não significa, tal qual já alertara Elazar (1994), que haja total 

harmonia entre os entes federativos nesse compartilhamento.  

Nesse sentido, observou-se que cada esfera de governo utiliza dos 

recursos de poder que possui para obter o maior número de vantagens para 

si. Nesse caso, ressaltou-se o poder de pauta do Ministério nas reuniões 

Tripartite, bem como seu maior poder financeiro, que lhe conferem certa 

capacidade para liderar a definição do ritmo das decisões e a priorização de 

sua própria agenda – porém, não sem reação dos estados e municípios, que 

se organizam para fazer valer suas pautas próprias.  No caso dos municípios, 

fica evidente a importância do poder de implementação, que lhes dá certa 
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capacidade de negociação, à semelhança do que observou Agranoff (2001) no 

federalismo norte-americano.  

Na educação, entretanto, a ausência de tais fóruns de negociação 

intergovernamental prejudica a interação entre as esferas de governo e faz 

com que estas se reúnam apenas para discutir questões ligadas ao 

compartilhamento de recursos, por força da existência do FUNDEB. Nesse 

caso, a constituição de um sistema na área talvez ajude os atores a enfrentar a 

necessidade da operacionalização do tão citado regime de colaboração, que 

pode, por sua vez, auxiliar na construção de uma visão comum sobre como 

deve ser a educação no país. 
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5. Conclusão 

 

Conforme descrito na introdução deste trabalho, a tese buscou atingir 

dois objetivos principais: o primeiro consistiu na construção de um 

referencial teórico que possibilitasse a análise dos sistemas de políticas 

públicas sob o prisma federativo, propondo uma abordagem alternativa à 

dicotomia entre centralização e descentralização; e o segundo, concentrou-se 

no estudo dos sistemas de políticas públicas de forma a possibilitar uma 

melhor compreensão sobre seu funcionamento e observar a função desse 

novo arranjo no contexto federativo e na organização setorial das políticas 

sociais brasileiras. 

A partir da exposição das principais teorias de federalismo no 

Capítulo 1, adotou-se como referencial a teoria do federalismo como pacto e, 

como seu desdobramento, a teoria do federalismo cooperativo, desenvolvida 

por Grodzins e Elazar. Dessa forma, em vez de centralização e 

descentralização, buscamos utilizar o referencial de não-centralização, 

operacionalizado na figura da matriz federativa, que compatibiliza 

autonomia e interdependência em federações. A imagem da matriz nos 

permite observar o compartilhamento como uma característica não apenas 

natural, mas essencial às federações. Nesse sentido, o padrão federativo não 

será o isolamento, mas uma constante interação entre os diferentes entes, 

baseada não na centralização ou descentralização, mas na negociação.  

A idéia de negociação prioriza a análise do processo de 

compartilhamento federativo. Como alerta Elazar, nos diferentes jogos de 

negociação processados no âmbito da matriz, cada ente federativo vai 

utilizar dos recursos que dispõe para obter o melhor para si. O que dá 

sentido federativo a essa lógica, não é apenas o resultado do jogo, mas 

principalmente a continuidade da negociação. Dessa forma, as categorias de 

descentralização e centralização parecem adaptar-se melhor à análise da 
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política pública, como resultado de um processo, enquanto a figura da matriz 

nos permite olhar para o processo em si, como uma forma de negociação 

contínua entre entes que são autônomos, mas que estão em constante 

interação. A análise do funcionamento das Comissões Intergestores parece 

confirmar a lógica da matriz, uma vez que os atores que dela participam 

legitimam essas arenas como fóruns de negociação, admitindo, como 

mencionou uma das entrevistadas, “perder em um momento, para conseguir 

algo de maior interesse em outro”.  

Além da noção fundamental de negociação, os elementos da matriz 

parecem bastante adequados à analise da estrutura dos sistemas de políticas 

públicas como um todo: a moldura ou “esqueleto” formado pelas normas 

constitucionais; as linhas que cortam a matriz, que constituem os arranjos 

institucionais (que representam as normatizações e os próprios fóruns de 

negociação federativa) e os vínculos de comunicação, ou seja, as relações 

intergovernamentais que, como “nervos”, dão vida ao sistema. Observados 

sob esse prisma, os sistemas de políticas públicas seriam mais do que 

Normas Operacionais Básicas, ou fundos intergovernamentais. Delimitados 

por normas constitucionais; constituídos por diferentes arranjos 

institucionais (dentre os quais as próprias Comissões Intergestores); e 

movidos por relações intergovernamentais, os sistemas podem ser analisados 

como uma matriz federativa setorial existente no âmbito de cada uma das 

políticas analisadas, ainda que com diferentes trajetórias.  

Diante disso, acredita-se que a figura da matriz federativa constitui 

um referencial adequado à análise dos sistemas, de forma alternativa à 

dicotomia entre centralização e descentralização. Entretanto, a matriz 

enquanto figura que operacionaliza a idéia de não-centralização, não é capaz 

de captar a dimensão histórica que a abordagem neo-institucionalista de 

Obinger, Leibfried e Castles (2005) revela na análise da relação entre 

federalismo e Estado de Bem-Estar Social. 
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Nesse sentido, a noção de reciprocidade no tempo entre a 

nacionalização de políticas sociais e o modelo de federalismo brasileiro é 

fundamental para compreender a transformação da dinâmica federativa, 

entre o período imediatamente posterior à Constituição de 1988 e a 

replicação do modelo de sistema da saúde, para os setores de assistência 

social e educação.  

O desenho constitucional de 1988 combinou descentralização com 

compartilhamento sem definir, contudo, como essa cooperação 

intergovernamental deveria se dar. A conseqüência foi um período de 

isolamento ou competição entre as esferas de governo que levou, no âmbito 

das políticas públicas, à afirmação de um municipalismo autárquico incapaz 

de lidar com os problemas sociais enfrentados pelo país. Na segunda metade 

da década de 1990, ações federais nas áreas de saúde e educação, 

promovendo diretrizes de universalização de políticas sociais, promoveram 

também um padrão de relações intergovernamentais mais cooperativo, em 

termos de entrelaçamento. Os sistemas de políticas públicas ganham sentido 

nesse contexto, conciliando a nacionalização de políticas sociais, com 

descentralização e negociação federativa.  

Dessa forma, os sistemas se tornam uma alternativa de organização a 

diferentes setores de políticas sociais porque mantém a negociação 

federativa, mesmo com a nacionalização de políticas. E nesse sentido, 

parecem ser uma fórmula criada pela federação brasileira para conciliar a 

tensão entre federalismo e Estado de Bem-Estar Social apontada pela 

literatura comparada.  

Todavia, como alerta a literatura sobre federalismo, a cooperação 

trazida pela nacionalização de políticas sociais apresenta alguns dilemas 

importantes para as federações, dentre os quais abordamos: a dificuldade de 

accountability; a primazia do Poder Executivo nas relações 

intergovernamentais; e a emergência de um federalismo coercitivo.  
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No que se refere à falta de accountability percebeu-se que apesar dos 

sistemas trazerem normatizações e pactuações que auxiliam uma melhor 

definição do modelo de compartilhamento proposto pela Constituição, a 

posição dos estados é ainda muito pouco accountable. Considerando que a 

execução se torna prioritariamente municipal, a função estadual de apoio aos 

municípios é muito pouco visível aos olhos do cidadão, o que parece 

dificultar não apenas a responsabilização pelos eleitores, mas a própria 

decisão dos governos estaduais de assumir de fato esse papel, no âmbito dos 

sistemas. 

Quanto a um modelo de federalismo executivo, observamos que ele 

de fato se verifica no funcionamento das Comissões Intergestores, que 

constituem fóruns intergovernamentais de gestão e normatização compostos 

por membros do Poder Executivo. Todavia, a problematização que a 

literatura comparada traz para essas instâncias não parece se aplicar ao caso 

brasileiro por duas razões. Uma delas é a existência, no âmbito dos sistemas, 

de espaços com participação de representantes da sociedade civil, tais como 

os conselhos de políticas públicas e as conferências setoriais, ambos presentes 

nas três esferas de governo. A outra é a participação do Legislativo em 

momentos fundantes das políticas, como na aprovação de leis que 

regulamentaram as diretrizes constitucionais durante a década de 1990, bem 

como na aprovação de emendas constitucionais que criaram os fundos na 

educação e a vinculação de recursos na saúde.  

Dessa forma, o modelo brasileiro não demonstra o mesmo grau de 

insulamento sugerido pela literatura comparada que analisa os casos de 

federalismo executivo nos países parlamentaristas. Ademais, deve-se 

ressaltar que a existência desses fóruns constitui uma arena decisória 

tripartite que, de maneira inovadora, inclui o município na negociação e 

pactuação federativas.  

Por fim, no que se refere à possibilidade de um federalismo coercitivo 

centralizador, o funcionamento das Comissões Intergestores nos mostrou, 
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pelo menos de acordo com os atores que delas participam, que há de fato 

possibilidade de negociação e não se configura um padrão coercitivo. Além 

disso, ao colaborarem para a implementação da diretriz constitucional de 

descentralização, os sistemas de políticas públicas auxiliam no progressivo 

fortalecimento dos municípios, que passam a ser cada vez mais considerados 

figuras-chave na efetividade das políticas públicas, ainda que desenhadas em 

âmbito federal, como o caso do Programa Bolsa Família. Nesse sentido as 

hipóteses de Agranoff (2001) para o caso norte-americano, parecem 

confirmar-se também no federalismo brasileiro.  

Entretanto, cabe uma ressalva importante, que não foi investigada 

nessa tese. O grau de heterogeneidade entre as unidades federativas 

brasileiras certamente exerce um impacto relevante tanto sobre as relações 

intergovernamentais, quanto sobre a nacionalização das políticas sociais. A 

problematização dessa questão demanda novos estudos cuja comparação se 

estruture não pelo critério setorial, mas a partir do território, observando 

como se manifestam nesses fóruns de negociação, as demandas de estados e 

municípios com diferentes capacidades financeiras e administrativas, além 

de diferentes demandas de política pública.   

Ao final, o estudo nos revelou que a hipótese de pesquisa, levantada 

na introdução com base na posição que predomina na literatura nacional, 

não se confirma ao final da tese. Acreditamos que a discussão de um 

referencial teórico mais amplo, bem como a compreensão sobre o 

funcionamento dos sistemas de políticas públicas, principalmente de seus 

fóruns de negociação federativa, nos permitem sustentar que não houve 

centralização. Diferentemente disso, o federalismo brasileiro tem, desde 

meados da década de 1990, pelo menos no que se refere às políticas de saúde, 

educação e assistência social, caminhado progressivamente rumo a uma 

maior cooperação, com negociação, nos termos delineados por Daniel Elazar.  
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Anexo 1 – Lista de entrevistados 

 

NOME ÁREA CARGO 

Denise Maria da 
Fonseca 

Saúde 

Assessora Técnica da Secretaria Técnica 
da Comissão Intergestores Tripartite e 
membro do Grupo de Trabalho Tripartite 
de Atenção Básica (governo federal) 

Nilson Ferraz 
Paschoa 

Saúde 

Secretário Adjunto de Saúde do Estado de 
São Paulo. Em nome do Secretário, 
coordena a Comissão Intergestores 
Bipartite do Estado de São Paulo e o 
Conselho Estadual de Saúde 

Silvany Lemes 
Cruvinel Portas 

Saúde 

Coordenadora de Planejamento de Saúde 
do Estado de São Paulo. Acompanha o 
Secretário às reuniões da Comissão 
Intergestores Tripartite e o Secretário 
Adjunto nas reuniões da Comissão 
Intergestores Bipartite 

Jaime Rabelo 
Adriano 

Assistência 
Social 

Coordenador Geral de Regulação da 
Gestão Intergovernamental do MDS. 
Participa de todas as reuniões da Comissão 
Intergestores Tripartite  

Tereza Cristina 
Silva Cotta 

Assistência 
Social 

Coordenadora da Assessoria de Gabinete 
da Secretaria Nacional de Renda e 
Cidadania (SENARC) 

Tânia Garib 
Assistência 
Social 

Presidente do Fórum Nacional de 
Secretários Estaduais da Assistência 
Social (FONSEAS) 

Marcelo Garcia 
Assistência 
Social 

Presidente do Colegiado Nacional dos 
Gestores Municipais da Assistência 
Social (CONGEMAS) 

Mozart Neves 
Ramos 

Educação 

Membro do Conselho Nacional de 
Educação e Ex-presidente do Conselho 
Nacional de Secretários da Educação 
(CONSED)  

Nilce Rosa da 
Costa 

Educação 
Secretária Executiva do Conselho 
Nacional de Secretários da Educação 
(CONSED)  

Cleuza Repulho Educação 
Presidente da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME) da Região Sudeste 
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Anexo 2 – Roteiro de Entrevista 

 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a partir de um roteiro 

com perguntas abertas. Considerando as repostas dos entrevistados, foram 

porpostas novas perguntas, específicas de cada área, com o objetivo de 

detalhar informações mencionadas pelo entrevistado no decorrer de suas 

falas. Essas perguntas não constam do roteiro abaixo apresentado, mas 

podem ser consultadas nos arquivos de transcrição das entrevistas, que 

foram todas gravadas. A cada entrevistado foi perguntado apenas sobre a 

área de política pública na qual atua.  

 

1. O que representa a idéia de um sistema na saúde/ assistência 

social/ educação? 

2. Como funciona a articulação federativa na área? Qual o papel 

do Ministério (Saúde/ Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome/ Educação), das entidades que representam os estados 

(CONASS/ FONSEAS/ CONSED) e que representam os 

municípios (CONASEMS/ CONGEMAS/ UNDIME)? 

3.  Qual o papel das Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite 

na área? (apenas para saúde e assistência social) 

4. Como é feita a articulação entre governos federal, estadual e 

municipal na educação? Há algum fórum que reúna as três 

esferas de governo? (apenas para a educação) 

5. Há possibilidade de adaptação local de diretrizes nacionais? 

Como isso ocorre?  

  


