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RESUMO 

 

Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo investigar como sete Estados da Federação (AM, 

CE, MA, BA, DF, SP e PR) obtiveram melhor desempenho na implementação do programa 

da CGU “Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania” e quais foram os fatores 

determinantes para uma maior adesão ao programa nesses Estados. Metodologia: Para o 

estudo selecionou-se os Estados responsáveis por 50% do total de crianças atendidas pelo 

programa, no período de 2014 a 2018. Após, realizou-se entrevistas com os servidores da 

CGU responsáveis pelas ações de implementação do programa nestes Estados onde percebeu-

se a necessidade de incluir na amostra alguns servidores envolvidos na formulação do 

programa para expandir melhor o entendimento sobre a fase da implementação. A abordagem 

de análise foi a top-down utilizando-se como instrumento o protocolo 5C definido por Najam 

(1995) que estabelece que a implementação de uma política sofre influência das variáveis: 

conteúdo do programa, contexto, capacidade institucional, compromisso e, clientes e 

coalizões. A partir daí foram classificadas as informações dos entrevistados nas cinco 

variáveis de forma a identificar quais foram aquelas determinantes para uma melhor adesão ao 

programa por parte dos entes subnacionais. Resultados: Foram constatados que apesar destes 

clusters serem interdependentes as variáveis compromisso e clientes e coalizões destacam-se 

como determinantes para uma maior adesão ao programa por parte dos entes subnacionais. A 

variável compromisso identificou a atuação dos servidores da CGU lotados nos Estados, 

denominados de Burocratas de Médio Escalão em papéis que exigiam atividades 

empreendedoras, inovadoras, de negociação e articulação junto aos entes subnacionais, além 

de outros parceiros não governamentais. Na variável clientes e coalizões percebeu-se um forte 

poder discricionário dos “clientes”, entendendo-se estes como os Secretários de Educação e 

professores, em aderir ou não ao programa e por isso muitas vezes o esforço de 

convencimento dos BME torna-se inócuo. A estratégia utilizada em alguns Estados foi inserir 

a participação de parceiros tanto de outros órgãos públicos como agentes privados indo ao 

encontro das ideias defendidas nos conceitos de “advocacy coalitions” (LIMA; D’ASCENZI, 

2013) e nos estudos de governança e arranjos institucionais (PIRES, 2016a; PIRES, 2016b; 

XIMENES, 2020). Limitações: Por ser uma pesquisa qualitativa há uma limitação quanto a 

generalizar os resultados aqui apontados para outros Estados que aplicaram o programa UPT e 

para outros programas de educação cidadã da própria CGU ou ainda, para outros programas 

públicos do governo federal. Por limitação de tempo não foi possível realizar pesquisa de 

forma a abranger os 26 Estados da Federação o que permitiria um mapeamento melhor das 



variáveis que influenciam a implementação do programa UPT. Contribuições da pesquisa: 

O resultado contribuirá para compreender a complexidade em torno da fase da implementação 

de um programa público utilizando como modelo de análise o Protocolo 5C. Espera-se, com 

isso, que a pesquisa estimule os formuladores de políticas e programas atentar-se para a 

identificação das principais variáveis que estarão envolvidas na execução dessas políticas de 

forma a buscar estratégias para mitigar problemas relacionados à fase de implementação e 

consequentemente um melhor desempenho na resolução dos problemas públicos.  

 

Palavras-chave:  1.Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela ética e Cidadania. 

2.Educação cidadão. 3.Governança. 4.Arranjos Institucionais.  



ABSTRACT 

 

Objective: This research aims to investigate how seven states of the Federation (AM, CE, 

MA, BA, DF, SP e PR) performed better in the implementation of the program da CGU “Um 

Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania” and what were the determining factors 

for greater adherence to the program in these States. Methodology: For the study, the States 

responsible for 50% of the total number of children served by the program were selected, in 

the period from 2014 to 2018. Afterwards, interviews were carried out with the CGU servers 

responsible for the program implementation actions in these States where it was noticed if the 

need to include in the sample some servers involved in the formulation of the program to 

better expand the understanding of the implementation phase. The analysis approach was top-

down, using the 5C protocol defined by Najam (1995) as an instrument, which establishes that 

the implementation of a policy is influenced by variables: program content, context, 

institutional capacity, commitment and, clients and coalitions. From there, the information 

from the interviewees was classified in the five variables in order to identify which were those 

determinants for a better adherence to the program by the subnational entities. Results: It was 

found that despite these clusters being interdependent, the variables commitment and clients 

and coalitions stand out as determinants for greater adherence to the program by subnational 

entities. The commitment variable identified the performance of CGU servers located in the 

States, called mid-level bureaucrats, in roles that required entrepreneurial, innovative, 

negotiation and articulation activities with subnational entities, in addition to other non-

governmental partners. In the variable clients and coalitions, a strong discretionary power of 

the "clients" was perceived, understanding these as the Secretaries of Education and teachers, 

in joining or not to the program and therefore the effort of convincing the MLB becomes 

innocuous. . The strategy used in some States was to include the participation of partners from 

both other public bodies and private agents, in line with the ideas defended in the concepts of 

“advocacy coalitions” (LIMA; D’ASCENZI, 2013) and in studies of governance and 

institutional arrangements (PIRES, 2016a; PIRES, 2016b; XIMENES, 2020). Limitations: 

As it is a qualitative research, there is a limitation in generalizing the results indicated here to 

other states that have applied the UPT program and to other citizen education programs of the 

CGU itself or even to other public programs of the federal government. Due to time 

constraints, it was not possible to carry out research in order to cover the 26 states of the 

Federation, which would allow a better mapping of the variables that influence the 

implementation of the UPT program. Contributions of the research: The result will help to 



understand the complexity surrounding the implementation phase of a public program using 

the 5C Protocol as an analysis model. It is expected, therefore, that the research encourages 

policymakers and programs to pay attention to the identification of the main variables that 

will be involved in the execution of these policies in order to seek strategies to mitigate 

problems related to the implementation phase and consequently a better performance in 

solving public problems. 

 

Keywords: 1.Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela ética e Cidadania; 2.citizen 

education; 3.governance; 4.institutional arrangements;. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Contextualização e Relevância do Problema  

 

A Lei 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

esclarece em seu art. 27 que os conteúdos curriculares da educação básica além das 

disciplinas tradicionais do conhecimento observarão ainda as diretrizes de difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 

comum e à ordem democrática (BRASIL, 1996). 

O Conselho Nacional de Educação, em seu Parecer nº 7/2010 ao tratar das formas 

de organização curricular retoma o entendimento quanto a inclusão no currículo de práticas 

educativas não-formais destacando que: 

Essa ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares pressupõe 
profissionais da educação dispostos a reinventar e construir essa escola, numa 
responsabilidade compartilhada com as demais autoridades encarregadas da 
gestão dos órgãos do poder público, na busca de parcerias possíveis e necessárias, 
até porque educar é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. 
(BRASIL, 2010, p. 22, grifo nosso).  

A partir de 2017, o Ministério da Educação estabeleceu a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) normatizando a elaboração dos currículos escolares e propostas 

pedagógicas para o ensino infantil, fundamental e médio. A versão recente da BNCC define 

que as aprendizagens essenciais devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 

competências gerais que se inter-relacionam “articulando-se na construção de conhecimentos, 

no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da 

LDB” (BRASIL, 2018a, p. 8-9, grifo nosso). 

Nesse sentido, dentro da ideia de transversalidade de temas que deverão ser 

tratados no ambiente escolar verifica-se que a Controladoria-Geral da União (CGU) criou o 

Programa Um Por Todos e Todos Por Um: pela ética e cidadania (UPT) em 2008 no intuito de 

levar, por meio das revistinhas da Turma da Mônica, assuntos relacionados à ética e cidadania 

para dentro das escolas. O material, atualmente, pode ser aplicado nos anos iniciais do ensino 

fundamental (1º ao 5º ano) e conforme trabalho de Constantin (2020), a CGU relacionou o 

objeto de cada revistinha com as competências requeridas pela BNCC e por isso consiste em 

um material metodologicamente adequado para o ambiente escolar (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Temas e competências gerais da BNCC desenvolvidas na Coleção de Revistas 

 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

REVISTA 

JUNTOS 

SOMOS 

MAIS 

TODOS SÃO 

IMPORTANTES 

SOMOS TODOS 

CIDADÃOS 

# EU 

PARTICIPO 

A ESCOLHA 

CERTA 

Tema 

Central 
Empatia Diálogo Autonomia 

Conscientização 

social 
Responsabilidade 

Tema UPT Integridade Ética Cidadania 
Participação 

Social 

Transparência e 

Lei de Acesso à 

Informação 

Competência 

Principal 

BNCC 

Empatia e 

Cooperação 
Argumentação 

Autoconhecimento 

e Autocuidado 
Conhecimento 

Autonomia e 

Responsabilidade 

Competência 

Acessória 

Repertório 

Cultural 
Comunicação Cultura digital 

Pensamento 

Crítico 
Autogestão 

Fonte: Constantin (2020, p. 9). 

 

Percebe-se pelo Quadro 1 que o material proposto pela CGU encontra respaldo 

legal dentro das diretrizes do Ministério da Educação podendo ser plenamente aplicado 

nas escolas. Ao adotar este material os professores estariam atendendo à BNCC sem se 

preocupar com a elaboração de material extracurricular, sendo este um dos grandes 

atrativos do programa para que as escolas e consequentemente os professores adotassem o 

material proposto pela CGU em sala de aula. 

O UPT foi formulado em parceria com o Instituto Maurício de Sousa (IMS) e 

contempla um conjunto de material didático-pedagógico, a ser aplicado nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), para trabalhar conceitos como autoestima, respeito 

e tolerância, inclusão e combate ao bullying, democracia, participação social, patrimônio 

público, meio ambiente, solidariedade e voluntariado, entre outros. O material foi 

desenvolvido de forma lúdica através de revistas e tirinhas da Turma da Mônica e conta 

tanto com conteúdo para as crianças como também material do professor e ainda, 

capacitações oferecidas aos docentes visando prepará-los para aplicação do programa em 

sala de aula (BRASIL, [2020c]). 

Referido programa pode ser executado em instituições de ensino público ou 

privado, sendo considerado de livre adesão por parte das escolas. A partir de 2018, por 

meio da Portaria nº 1.840/2018, a CGU permitiu que os próprios parceiros pudessem 



 

 
19 

custear a impressão e distribuição do material mediante assinatura de um termo de adesão 

(BRASIL, 2018b). O programa recentemente também foi disponibilizado no formato 

digital on-line e off-line facilitando o acesso de forma gratuita e em locais sem acesso à 

internet, segundo informações no sítio da CGU: 

Outra importante iniciativa da CGU, em parceria com o MEC, resultou na 
ampliação do Programa e na produção de Revistas em Quadrinhos, inclusive no 
formato digital por meio de aplicativos (Play e Apple Store), acompanhadas de 
Guias do Professor, Bancos de Atividades, Tirinhas e Histórias em Quadrinhos e 
ainda Vídeos de Animação, com a participação dos personagens da Turma da 
Mônica. Para participar é necessário assinar o Termo de Compromisso. 
(BRASIL, [2020b], não paginado). 

Em relação a temática apresentada no programa UPT esta encontra respaldo na 

própria Constituição Federal que salienta no art. 205 que a educação visa ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho (BRASIL, [2020a]). 

O ensino da ética, honestidade e cidadania dentro do espaço escolar tem 

suscitado estudos em vários campos do conhecimento, sociologia, psicologia e educação 

(LEPRE; FERREIRA, 2020; MENIN, 2002; PÁTARO; ALVES, 2011). No artigo 

apresentado pelos pedagogos Pátaro e Alves (2011), eles discorrem sobre o papel da 

escola que além de ensinar conteúdos curriculares precisa desenvolver práticas 

pedagógicas para ensinar sobre valores, pois instrução e formação para cidadania 

caminham juntas. Enfatizam que a escola contemporânea precisa trabalhar temas 

transversais e citam Araújo (2003, p. 31 apud PÁTARO; ALVES, 2011, p. 2) sobre o que 

seria a formação ética: 

[...] a busca pelo desenvolvimento de aspectos que dêem aos jovens e às crianças 
as condições físicas, psíquicas, cognitivas e culturais necessárias para uma vida 
pessoal digna e saudável e para poderem exercer e participar efetivamente da 
vida política e da vida pública da sociedade, de forma crítica e autônoma. 

A intenção da pesquisa ora proposta é buscar compreender por que o programa 

da CGU, Um Por Todos e Todos Por Um, que está alinhado à Lei de Diretrizes e Bases-

Lei nº 9.394/96 e à BNCC, inserido em uma abordagem atual de ensino e aprendizagem, 

atingiu, desde sua implementação em 2009 números pouco expressivos, apenas 5% dos 

alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental, considerando dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (BRASIL, 

2021c). Para fins desta pesquisa, a CGU disponibilizou planilhas eletrônicas com a 

relação do quantitativo de alunos atendidos, no período de 2014 a 2018, nos vinte e sete 

(27) Estados da Federação. Após análise, verificou-se que sete (7) Estados da Federação 

(Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Pernambuco (PE) e 
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Paraná (PR)) foram responsáveis por 50% do total de alunos atendidos nesse período. 

Desta forma questiona-se: Como esses sete Estados da Federação obtiveram melhor 

desempenho na implementação do programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela 

Ética e Cidadania e quais foram os fatores determinantes para uma maior adesão ao 

programa nesses Estados? 

 

1.2 Justificativa da escolha do tema   

 

Suborno e Corrupção ocupam o primeiro lugar na lista entre as formas mais 

comuns de crimes econômicos no Brasil, seguido pela Fraude contábil e Fraude cometida 

pelo consumidor, segundo Pesquisa Global sobre Fraudes e Crimes Econômicos 2020 

realizada pela PricewaterhouseCoopers Brasil (2020). Dentro dessa lista observa-se que os 

fraudadores tanto podem ser externos como internos às organizações públicas e privadas.  

Nosso noticiário, quase que diariamente, apresenta o resultado de operações 

realizadas por órgãos de controle no combate à corrupção e ainda que existam medidas de 

prisão ou ressarcimento de bens em pouco tempo os criminosos, principalmente os 

denominados de “colarinho branco”, estão soltos e de volta ao seu cotidiano incorrendo 

nas mesmas práticas corruptas. A complexidade de nosso arcabouço jurídico cria o 

pensamento generalizado que vivemos em um país onde a corrupção compensa, pois todos 

saem impune. Então, se a via repressiva é um caminho onde percebe-se poucos resultados 

para diminuir a corrupção em nosso país, questiona-se se as melhores políticas públicas 

não seriam aquelas que focam na prevenção desse tipo de crime, no estímulo a práticas de 

integridade, no empoderamento do controle social criando assim, uma cultura de pessoas 

avessas à desonestidade. Nesse sentido, o ensino da ética e cidadania nas escolas desde os 

anos iniciais do Ensino Fundamental pode ser um caminho promissor na busca de prevenir 

à corrupção.  

O Estado Brasileiro é constituído de vários órgãos de controle com a função de 

combater esse crime que dilacera as riquezas de nosso país, entre eles a CGU que possui 

tanto ações de combate como também de prevenção à corrupção. Na linha mais preventiva 

a CGU vem desenvolvendo ações de Educação Cidadã com atividades voltadas às crianças 

e adolescentes em parceria com as escolas e sociedade, estimulando as discussões sobre 

ética e cidadania de forma lúdica no ambiente escolar com temas que valorizam o 

comportamento íntegro e fazem refletir sobre direitos e deveres que todos devem ter ao 

viver em sociedade.  
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Nesse sentido, o Programa UPT foi criado pela CGU em parceria com o 

Instituto Maurício de Sousa, por meio do Termo de Parceria nº 20/2008, com o objetivo de 

desenvolver material didático-pedagógico a ser aplicado nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano), para trabalhar temas relacionados à ética e cidadania de forma 

lúdica. O material didático-pedagógico são alinhados aos objetivos gerais e específicos da 

BNCC (BRASIL, [2020c]). 

O conteúdo do programa oferecido pela CGU está alinhado às competências 

gerais da BNCC demonstrando tratar-se de temática transversal plenamente aplicável em 

todas as escolas do país. Conforme apresentado no artigo de Lepre e Ferreira (2020, p. 

1587), as psicólogas afirmam a importância em se trabalhar assuntos como honestidade no 

ambiente escolar: 

A escola como espaço de composição e reflexão de experiências importantes 
para a vida social do indivíduo contribui de modo expressivo para sua formação, 
em todos os aspectos do desenvolvimento humano visando à preparação do 
mesmo na construção de sua cidadania.  

Lepre e Ferreira (2020, p. 1587-1588), ao realizar pesquisa em sala de aula 

com 24 crianças do 3º ano do ensino fundamental, envolvendo o tema honestidade 

afirmaram que “as crianças desenvolveram e construíram gradativamente conceitos mais 

fortalecidos sobre este valor, principalmente no que se refere as ações coletivas, 

envolvendo a figura do outro”. 

Por ser um programa importante para o Brasil, onde um dos objetivos é 

“fomentar ações educativas que levem à formação ética e moral de todos os membros que 

atuam nas instituições escolares” (BRASIL, [2020c], não paginado), chamou a atenção o 

fato de em 10 (dez) anos de implementação (2009 a 2019) o UPT, conforme informações 

no sítio da CGU, ter sido implantado em 5.596 escolas atingindo 740.173 estudantes o que 

representa 5% de seu público alvo. De acordo com os dados do censo escolar de 2021, 

realizado pelo Inep, nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) foram 

registradas 14,5 milhões de matrículas e 106.761 escolas (BRASIL, 2022). 

Sabe-se que a fase da implementação de um programa público é tarefa 

complexa, principalmente quando envolve diferentes entes da federação que é o caso do 

UPT, pois envolve governo federal (CGU e Ministério da Educação) e governos 

subnacionais (Estados e Municípios). Por isso mesmo, esta dissertação busca investigar 

aspectos relacionados ao sucesso do programa em alguns estados brasileiros, 

compreendido como maior número de estudantes participantes. Busca-se investigar, 
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assim, os fatores determinantes para uma maior adesão ao programa em estados 

específicos. 

A importância em se analisar sua forma de implementação nos 07 (sete) 

Estados da Federação poderá oportunizar melhorias ao programa ou até mesmo 

diagnosticar caminhos que poderão ser percorridos por todos os Estados para uma maior 

eficácia do UPT. Espera-se que o estudo sirva para investigar as oportunidades e 

limitações da CGU quando da implementação do programa UPT e ainda apontar caminhos 

para re(orientar) este e até mesmo outros programas da própria CGU envolvendo a 

temática da educação cidadã. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Implementação de política pública 

 

O ciclo de políticas públicas no Brasil consiste em tema recorrente de interesse da 

academia na busca de melhor compreender o processo e atores envolvidos em cada uma de 

suas fases. A divisão dessas fases varia segundo a visão de cada autor, mas pode-se observar 

um certo consenso nas seguintes categorias: a) a identificação do problema; b) formação da 

agenda; c) formulação de alternativas; d) tomada de decisão; e) implementação; f) avaliação e 

g) extinção (SECCHI; COELHO; PIRES, 2019). Ou ainda, de forma resumida: formulação, 

implementação e avaliação (FREY, 2000). 

As pesquisas envolvendo a etapa da avaliação demonstrando muitas vezes que 

aquilo que foi proposto na formulação não atingiu o resultado esperado foi o impulso para que 

estudiosos se interessassem em abrir “a caixa preta da execução que, até então, supostamente 

funcionaria apenas como uma máquina para a execução de atividades previamente 

determinadas” (LOTTA, 2019, p. 14).  

Compreender a fase da implementação de uma política pública permite não 

somente identificar os obstáculos e erros que inviabilizaram o alcance dos objetivos 

pretendidos quando do desenho da política (formulação), mas também é uma oportunidade de 

identificar problemas anteriores à tomada de decisão permitindo reformular a política. 

(SECCHI; COELHO; PIRES, 2019). Alguns autores, como Ferrarezi e Rua (2018) estudam a 

fase da implementação como “formulação em processo” compreendendo que na dinâmica da 

execução o envolvimento de vários atores exige muita negociação que acaba por reconfigurar 

o desenho inicial da política.  

A obra seminal, citada em diversos estudos sobre implementação, é o livro 

Implementation: how great expectations in Washington are dashed in Oakland, de Pressman e 

Wildavsky, publicado em 1973” (LIMA; MEDEIROS, 2012; LOTTA, 2019). Segundo 

Secchi, Coelho e Pires (2019, p. 71), a síntese do livro é que os problemas da implementação 

não são apenas técnico-administrativo, “mas sim um emaranhado de elementos políticos que 

frustam os mais bem-intencionados planejamentos”. 

Pressman e Wildavsky (1973) abordaram a temática da implementação das 

políticas públicas dentro de um modelo de análise denominado top-down, que parte da ideia 

que o desenho da política (formulação) deverá ser claro, sem ambiguidades e a 

responsabilidade cabe aos agentes situados no topo do processo político (RUA, 2008) e o não 
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atingimento dos objetivos de uma política é atribuído aos atores envolvidos na implementação 

(MARQUES, 2022).  Segundo Secchi, Coelho e Pires (2019, p. 76), o modelo top-down 

“parte de uma visão funcionalista e tecnicista de que as políticas públicas devem ser 

elaboradas e decididas na esfera política e que a implementação é mero esforço administrativo 

de achar meios para os fins estabelecidos”. A abordagem de cima para baixo esclarece que 

uma vez que o desenho da política ou programa seja claro, definindo a atividade de cada ator 

restaria ao executor apenas seguir aquilo que foi prescrito. Acredita-se, no modelo top-down, 

que ao implementador não caberia qualquer tipo de decisão diferente daquela que foi proposta 

pelo formulador da política. 

Rua (1998), ao citar a abordagem do modelo top-down apresenta 10 (dez) pré-

condições estabelecidas por Pressman e Wildavsky (1973), para que uma política pudesse ter 

sucesso na implementação, atingindo assim, seus objetivos, segundo Ferrarezi e Rua (2018). 

Algumas dessas pré-condições, conforme exemplificado abaixo, não é possível atender 

atualmente diante de uma realidade complexa de se fazer políticas públicas e ainda, 

considerando países federativos onde muitas políticas e programas são financiados e 

normatizados pelo governo central ou federal e executados pelos estados e municípios 

(ARRETCHE, 2004) gerando diversas vezes problemas de coordenação, disputas e 

negociações no momento da implementação:  

a) deve haver uma só agência implementadora, que não depende de outras 
agências, se outras agências estiverem envolvidas, a relação de dependência 
deverá ser mínima em número e em importância; 

b) deve haver completa compreensão e consenso quanto aos objetivos a serem 
atingidos e essa condição deve permanecer durante todo o processo de 
implementação; 

c) é necessário que haja perfeita comunicação e coordenação entre os vários 
elementos envolvidos no programa. (FERRAREZI; RUA, 2018, p. 68). 

A abordagem top-down faz parte da primeira geração de estudos da fase de 

implementação (LOTTA, 2019; MARQUES, 2022) que por manter o foco apenas nas 

instâncias decisórias mostrou-se limitada estimulando outros autores analisar a 

implementação a partir dos implementadores de fato, surgindo a abordagem bottom-up ou de 

baixo para cima. Os autores dessa segunda geração verificaram que, por envolver dinâmicas 

complexas e vários atores, a fase da implementação também gera muitas decisões e por isso 

faz-se necessário analisar os atores da ponta denominados burocratas de nível de rua 

(professores, polícias, assistentes sociais) (LIPKY, 1980). Nessa segunda geração a 

responsabilidade pelo sucesso ou insucesso dependeria das habilidades dos executores 

(LIMA; MEDEIROS, 2012). Marques (2022) cita Berman (1980) que propôs considerar o 

contexto local no momento da implementação denominando-o de “micro implementação”, 
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sem considerar essa variável não é possível compreender todo o processo da implementação 

de uma política ou programa público. 

Evoluindo nos estudos, a terceira geração tentou buscar convergência entre as 

duas abordagens top-down e bottom-up e, segundo Lotta (2019), os modelos dessa geração, 

surgidos a partir de 1990, sugerem analisar a formulação e implementação como processos 

decisórios contínuos. Para Silva e Melo (2000, p. 9), na fase da implementação ocorrem 

“decisões cruciais” responsáveis por reformular a política e que esta fase “pode ser melhor 

representada como um jogo entre implementadores onde papéis são negociados, os graus de 

adesão ao programa variam, e os recursos entre os atores são objeto de barganha”. Najam 

(1995) sintetiza a literatura de implementação em cinco “clusters” ou variáveis críticas 

capazes de explicar o sucesso ou não na implementação da política, são elas: conteúdo do 

programa, contexto ou ambiente organizacional, capacidade administrativa, compromisso e 

clientes e coalizões.  

Na variável conteúdo do programa três elementos precisam ser analisados, de 

acordo com Najam (1995), quais são os objetivos da política, como é problematizada a teoria 

causal e o método escolhido para tratar o problema. A variável contexto estabelece que as 

políticas sofrem influência dos sistemas social, econômico, político e jurídico. No que se 

refere à variável capacidade administrativa, o autor alerta que não se tratam apenas de 

recursos financeiros, mas aborda como o Estado é capaz de “criar capacidades” para agir 

frente aos problemas públicos. A variável compromisso trata do comprometimento de todos 

os níveis desde a Alta Administração até o burocrata de nível de rua. Por fim, a variável 

clientes e coalizões define que os clientes podem retardar, parar e direcionar uma determinada 

política e que grupos de interesses formado por coalizões também podem interferir no 

processo de implementação. Ele sugere para esta última variável a necessidade em se mapear 

os atores estratégicos e que podem ser capazes de influenciar a eficácia da política. 

Najam (1995, p. 4) enfatiza que “a implementação é um processo dinâmico de 

negociação entre múltiplos atores operando em diferentes níveis e entre múltiplas 

organizações” e a identificação das cinco variáveis poderá auxiliar a análise do processo de 

implementação de uma política. O diagrama abaixo demonstra que as variáveis são 

interdependentes onde cada uma sofre influência das outras quatro (Figura 1): 
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Figura 1 – Variáveis do Protocolo 5C 

 
Fonte: Najam (1995, p. 5) 

 

Por depender de diversas condições a implementação nunca ocorrerá de forma 

perfeita (XIMENES, 2020) e a modelagem proposta por Najam (1995) poderá ser um ponto 

de partida para compreender qual variável ou quais variáveis são determinantes para o 

atingimento dos objetivos de uma determinada política ou programa público. No trabalho 

realizado para avaliar a implementação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), Zani e Costa (2014, p. 896) utilizaram a matriz 5C com o 

objetivo de identificar “as condições que propiciam ou entravam o processo de 

implementação” do programa. Os autores apresentaram suas conclusões apontando os 

avanços e deficiências do Pronaf levando em conta cada dimensão da proposta de Najam 

(1995). 

Conforme apresentado, o modelo de Najam (1995) pertence à terceira geração dos 

estudiosos da fase de implementação. Segundo Lotta (2019, p. 17), atualmente estamos na 

quarta geração de estudos que tem recebido contribuições de várias áreas e sofrido influências 

de temas envolvendo às novas formas de o Estado gerir a coisa pública como: “governança, 

instrumentos de ação pública, relação entre atores estatais e não estatais”.  

Seguindo a ideia desses novos temas envolvendo à Administração Pública, Pires 

(2016b, p. 69) destaca que alguns autores tem sugerido substituir o termo “política pública” 

por “ação pública” que engloba a ideia de que o Estado não é um ator unitário para resolver os 

problemas complexos da sociedade. Segundo ele, vários atores (burocratas, cidadãos, setor 

privado) estão envolvidos e/ou são afetados pelas decisões do setor público. Com essa ideia 

de que o público e o privado estão constantemente interligados, este autor esclarece que a 

“intersetorialidade precisa ser produzida. Ou seja, não se trata de algo natural ou diretamente 
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derivado da natureza dos problemas complexos, mas sim de uma dentre várias possibilidades 

de resposta governamental a esses problemas”.  

Dentro dessa perspectiva de políticas cada vez mais integradas, não só 

intra/intergovernamental, mas também com a iniciativa privada, estudos tem direcionado 

atenção para as novas formas de o Estado atuar na tomada de decisão e execução de 

programas (SCHNEIDER, 2005). Pires e Gomide (2016, p. 125) apontam que alguns autores 

“tem defendido que a intensificação das interações entre atores estatais e não-estatais na 

produção de políticas públicas pode resultar em complementariedades e sinergias, e não 

apenas substituição”. 

Alinhado à ideia de problemas complexos que perpassam mais de um órgão 

público, mais de um ente federado e agentes não governamentais a cadeia de atores 

envolvidos na implementação de um programa vai se desenhando como uma rede. Secchi, 

Coelho e Pires (2019, p. 163) conceituam rede de políticas públicas como “estrutura de 

interações, predominantemente informais, entre atores públicos e privados envolvidos na 

formulação e implementação de políticas públicas”, distinguindo-a em “redes temáticas” que 

se formam com atores interessados em um tema específico ou “coalizões de defesa” 

(SABATIER; JENKINS-SMITH, 1999 apud SECCHI; COELHO; PIRES, 2019, p. 164-165) 

que seriam atores públicos e privados que advogam na defesa de causas “coerentes com suas 

crenças básicas”. Lima e D’Ascenzi (2013, p. 108-109), ao sugerirem uma perspectiva 

analítica para a implementação de políticas enfatiza o conceito de coalizões de defesa 

(advocacy coalitions) para explicar que “as ideias e os valores dos atores executores de forma 

independente influenciam a conformação da trajetória da política pública e seus resultados”.  

Nesse emaranhado (redes de políticas públicas) de atores surgem questões como: 

de que forma deverão ser organizados e coordenados todos eles? Para responder esses 

desafios surgem os estudos sobre arranjos institucionais e governança. Na visão de Gomide e 

Pires (2014, p. 19), os arranjos definem quais são os atores envolvidos e o papel de cada um 

no momento da implementação da política, eles servem para dar “sustentação à 

implementação”. Segundo esses autores “são as regras, processos e mecanismos instituídos 

pelos respectivos arranjos de implementação que vão explicar o resultado alcançado por cada 

política pública”. Analisar esses arranjos é verificar o “modelo de governança implícito na sua 

implementação” (PIRES, 2016b, p. 73). 

Calmon e Costa (2013) tratam da governança de redes de políticas públicas e 

apresenta o Quadro 2 comparativo, desenvolvido a partir dos estudos de Kickert, Klijn e 
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Koppenjan (1999 apud CALMON; COSTA, 2013), demonstrando as diferenças de estratégias 

dentro da perspectiva tradicional top-down e a perspectiva da governança de redes: 

 

Quadro 2 – Perspectivas da Formulação de Políticas Públicas 

 

 Perspectiva tradicional top-down Perspectiva da Governança de Redes 

Objeto de análise 
Governo central atende diferentes 

segmentos da sociedade  

Redes de atores heterogêneos em 

diferentes níveis de governo e na 

sociedade 

Foco Principal Autoridade hierárquica Inter-relação entre atores heterogêneos 

Tipo de Relação Autoridade e controle Interdependência 

Implementação Implementação do planejado 
Interação com troca de informação, 

objetivos e recursos 

Critério de Sucesso 
Consecução das metas da política 

concebida centralmente 
Realização da ação coletiva 

Critério de Fracasso 
Falhas de controle, políticas mal 

definidas ou mal monitoradas 

Arranjo institucional deficiente 

dificulta ação coletiva 

Recomendações Centralização e coordenação 
Gestão do ambiente e da infraestrura de 

interação nas políticas públicas 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Kickert, Klijn e Koppenjan (1999 apud CALMON; COSTA, 2013). 
 

Interessante observar que diante do que já foi apresentado sobre implementação 

de política pública, desde os primeiros estudos dentro de uma abordagem top-down até o 

momento atual no qual a execução de uma política é cada vez mais complexa por envolver 

diversos atores tanto público como privado, o Quadro 2, ao citar como critério de fracasso a 

possibilidade de um arranjo institucional deficiente, sugere como já observado por vários 

estudos (BONAMINO et al., 2019; PIRES, 2016a) que analisar esses arranjos e por 

conseguinte sua governança é a chave para compreender porque algumas políticas e 

programas tem um funcionamento tão diferente e por conseguinte terão resultados distintos a 

depender do local onde foi executado (SANDIM; ASSIS, 2019). 

Ainda sobre arranjos e governança cabe citar a definição de Governança 

Relacional “é um conceito que conecta a atuação dos principais atores da comunidade de 

políticas públicas a partir das instâncias de atuação ancorados em algum nível de arranjo 

institucional de implementação” (XIMENES, 2020, p. 14). Para construir essa governança o 

autor sugere dentre outras questões saber: a) quais são os atores sociais, políticos e 
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econômicos a serem considerados na implementação; e b) como se configuram os arranjos 

institucionais.  

Sendo assim, diante do que foi visto nas propostas da terceira e quarta geração de 

estudos sobre implementação sugere-se nesta pesquisa uma análise do programa UPT 

identificando o comportamento das variáveis do protocolo 5C (NAJAM, 1995) e ainda, os 

tipos de arranjos institucionais criados para implementá-lo.  

 

2.2 Implementação de política educacional 

 

Em se tratando de implementação de políticas na área de educação algumas 

especificidades e singularidades merecem ser destacadas por aumentarem os desafios no 

momento da execução de programas e políticas nessa área social. Neste tópico serão feitas 

algumas considerações apenas para dar um panorama de que programas que envolvem a 

educação podem ter mais entraves em razão da forma como o legislador tratou a 

descentralização da matéria educacional na Constituição Federal de 1988. Coube à União a 

competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional mas os 

Estados e municípios também podem legislar. Desta forma, há uma sobreposição de funções 

entre os entes, em que pese o art. 214 estabelecer que o Plano Nacional de Educação será 

realizado em regime de colaboração por meio de ações integradas entre as diferentes esferas 

federativas (BRASIL, [2020]). Em estudo recente, Segatto e Abrucio (2016) entenderam o 

termo “regime de colaboração” como “cooperação”. 

O legislador constituinte também definiu que aos municípios, com auxílio 

financeiro da União e Estados, cabe a manutenção de programas de educação infantil e ensino 

fundamental e os Estados devem atuar no ensino fundamental e ensino médio. Para fins deste 

estudo o foco será no ensino fundamental, anos iniciais 1º ao 5º ano, mas como mostram os 

dados do Relatório do Inep-2021, a educação básica é ofertada pelos três entes onde o 

município tem prevalência tanto na oferta total da educação básica com quase 50% de 

matrículas e também se destaca com um maior número de matrículas nos anos iniciais do 

ensino fundamental com quase 70% das matrículas nessa faixa (Gráficos 1 e 2) (BRASIL, 

2021c). 
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Gráfico 1 – Quantidade de matrículas na educação básica  

 

 

Fonte: Brasil (2021c, p. 17) 

 

Gráfico 2 – Quantidade de matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental 

 

 

Fonte: Brasil (2021c, p. 26) 

 

Um dificultador para o governo federal conseguir adesão dos entes subnacionais 

às políticas nacionais é que aquele não é o principal financiador dos recursos gastos nessa 

área, diferente por exemplo da área de saúde ou saneamento, limitando assim sua coordenação 

para que os entes subnacionais adotem objetivos nacionais (ARRETCHE, 2004). Poderia-se 
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resumir dentro dos achados desta autora que na área educacional os estados e municípios tem 

maior autonomia e o governo federal pouco poder de enforcement. 

Segatto e Abrucio (2016, p. 413) realizaram estudo para verificar a cooperação 

entre Estados e Municípios na área de educação. Os pesquisadores observaram uma grande 

diferença na relação intergovernamental ao analisar a forma de cooperação entre seis estados, 

“alguns estados realizam programas com os municípios, em outros há fóruns federativos e, na 

maior parte não há coordenação”. As conclusões desta pesquisa servem para se ter um 

panorama dos problemas a serem transpassados pelo governo federal ao tentar implementar 

políticas nos municípios, pois se para alguns Estados que estão mais próximos dos entes 

municipais não existe cooperação fazer com que os municípios façam adesão a programas 

federais pode se tornar tarefa quase impossível. 

No entanto, cabe citar como referência de estudo sobre implementação de 

programa na área de educação o Programa Estadual do Ceará chamado Programa de 

Alfabetização na Idade Certa (Paic) por convergir com as ideias apresentadas no tópico 

anterior em relação às redes e arranjos institucionais. Referido programa tem sido objeto de 

estudo (BONAMINO et al., 2019; SEGATTO, 2012) demonstrando a diferença de 

implementação entre os municípios ceareses em razão da “discricionariedade das Secretarias 

Municipais de Educação” (SEGATTO, 2012, p. 1) como também sobre o destaque dado ao 

Burocrata de Médio Escalão como um ator principal na “mediação, mobilização e circulação 

das relações entre formulação e a implementação”. (BONAMINO et al., 2019, p. 194). As 

lições apreendidas na execução desse programa poderão servir de bússola orientadora para 

que o governo federal também consiga implementar seus programas nos municípios. 

 

2.3 Burocratas de médio escalão 

 

Ollaik e Medeiros (2011) destacaram que ainda que pré-condições pudessem ser 

garantidas tais como: recursos suficientes e tempo adequado; comunicação perfeita e 

coordenação perfeita entre outros, “o ponto-chave de qualquer implementação é acima de 

tudo o comportamento humano” (HOGWOOD; GUNN, 1984 apud OLLAIK, MEDEIROS, 

2011, p. 1947). Nessa mesma linha discorreu Rua (2008, p. 19), “a implementação deve ser 

vista sob uma perspectiva interativa, na qual as ações individuais em pontos estratégicos 

influenciam consideravelmente os resultados obtidos”. Sendo assim, tentando relacionar com 

os cinco “clusters” apresentado por Najam (1995) entende-se que a variável “compromisso” 
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dos atores envolvidos na implementação deverá ter um olhar e uma análise mais acurada 

dentro de todo o processo de execução. 

Estudos recentes tem observado que na implementação de algumas políticas e 

programas do governo federal existe um ator estratégico denominado pela literatura como 

Burocrata de Médio Escalão (BME) que é responsavel por fazer o “elo” (LOTTA; PIRES; 

OLIVEIRA, 2014) entre os formuladores da política e os Burocratas do nível de rua 

(LIPSKY, 2019) e exercem muitas vezes o papel de traduzirem as decisões políticas em 

operação (CAVALCANTI; LOTTA, 2015). Nesse papel de intermediário entre o formulador 

e o executor, o BME tem autonomia para (re) interpretar o desenho e direcionar o curso da 

política, atuando como “um ator chave no processo de policymaking” (FREIRE; VIANNA; 

PALOTTI, 2015, p. 57). Ainda dentro do papel de mediador, cabe citar a contribuição de 

Schabbach (2020), ao falar da figura do “fixer” que seria um ator responsável não só por fazer 

a articulação entre os outros atores, mas ainda por interpretar e ajustar a política para que de 

fato seja implementada: 

Para Sabatier e Mazmanian (2007), ainda, fixer seria uma espécie de ‘mediador’, 
que pode ser um importante legislador, ou um funcionário executivo que controla 
recursos atrativos para os atores cruciais, e que tem o desejo e o pessoal necessários 
para acompanhar de perto o processo de implementação, e intervir de maneira quase 
permanente nele (SABATIER; MAZMANIAN,2007, p. 354). e expertise sobre os 
marcos normativos da política, e gozam de autoridade e legitimidade para, quando 
julgarem necessário, interferirem na política municipal por meio de orientações e 
recomendações direcionadas aos gestores locais. (SCHABBACH, 2020, p. 360). 

Considerando o conceito de fixer é possível identificar na atuação de alguns 

Burocratas de Médio Escalão a figura de um fixer (BONANINO et al., 2019). Lotta, Pires e 

Oliveira (2014) propõem três principais perspectivas para compreender de que forma o 

Burocrata de Médio Escalão atua: perspectiva estrutural, de ação individual e relacional.  

A perspectiva estrutural considera o BME como um ator dentro de uma estrutura 

burocrática onde são definidas suas atividades, “o comportamento de burocratas não 

dependeria das características, inclinações ou paixões dos agentes que habitam tais 

organizações, mas, sim, seria produto das normas e estruturas formais que definem as 

organizações nas quais atuam” (LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014, p. 477) Nesse campo de 

análise não haveria margem para muita discricionariedade, o servidor atuaria em 

conformidade com as atividades pré-estabelecidas para sua função, a interação do BME seria 

cumprir normas. 

Já a perspectiva da ação individual trata o burocrata como um agente ativo no 

processo de implementação podendo apresentar ideias inovadoras para atender os objetivos da 

política. Essa perspectiva “permite um olhar para os BMEs que destaca seu poder de iniciativa 
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e potencial empreendedorismo” (LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014, p. 479). Na ação 

individual convém acrescentar as ideias de Lima e D’ascenzi (2013, p. 109) que 

acrescentaram na análise de implementação de políticas públicas as variáveis “ideias e valores 

dos executores” entendendo que estas influenciam o processo da “trajetória da política pública 

e seus resultados”. Nesta perspectiva a interação dos BME estaria voltada para inovações e 

empreendedorismo (LIMA; MEDEIROS, 2012; OLIVEIRA; LOTTA, 2015). 

A última perspectiva, denominada de perspectiva relacional compreende as 

interações entre os agentes estatais, privados e sociais que influenciam a ação do Estado e 

“está ancorada nas ideias de governança e redes sociais” (LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014, 

p. 480). Os BMEs teriam o papel de articuladores e negociadores com os demais atores “da 

burocracia pública, políticos e membros da sociedade” (FREIRE; VIANNA; PALOTTI, 2015, 

p. 92). Nessa mesma linha de dar enfoque às interações entre os diferentes atores responsáveis 

pela implementação, Ximenes (2020) apresenta o conceito de governança relacional como 

estratégia “para lidar com os desafios de coordenação e de implementação em ambientes 

complexos, dinâmicos e incertos”. Essa ideia de governança, relação de agentes estatais e 

privados faz parte da quarta geração de estudos sobre implementação, conforme explicado na 

seção 2.1 (LOTTA, 2019). 

Na visão de Lotta, Pires, Oliveira (2014, p. 483), a “análise da atuação dos BMEs 

se insere em movimentos maiores de análise da própria atuação do Estado” que segundo 

Coelho (2019), a nova administração pública, após reformas administrativas, alterou a visão 

do gestor que antes estava focado nos processos (eficiência e eficácia) dentro de uma lógica 

de mercado, para ter um olhar mais voltado para resultados (efetividade) levando o gestor 

público a trabalhar em redes. 

Portanto, investigar de que forma os BME estão inseridos no processo de 

implementação e como interagem com os vários atores, articulando suas redes (instituições, 

pessoas) e desenvolvendo governança para alcançar os objetivos pré-concebidos pelos 

formuladores é uma forma de obter respostas sobre a diferença de desempenho de uma 

mesma política pública entre os estados da federação ou ainda, de compreender de que forma 

o BME pode atuar para melhor influenciar o resultado da política pública. 

 

2.4 Estrutura da CGU na implementação do Programa UPT 

 

A CGU criada inicialmente por meio da Lei nº 10.683/2003 teve sua estrutura 

regimental aprovada em 2006 por meio do Decreto nº 5.683/2006, onde além das áreas 
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finalísticas voltadas para o controle e fiscalização houve a criação da Secretaria de Prevenção 

da Corrupção e Informações Estratégicas (SPCI), que atualmente denomina-se Secretaria de 

Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC) (BRASIL, 2006). Compete a esta Secretaria 

entre outras atribuições “propor, fomentar e realizar ações e projetos de promoção da 

participação social entre crianças e jovens por meio da valorização do comportamento íntegro 

e do pleno exercício da cidadania”. (BRASIL, 2022a, não paginado). 

Visando atender esse dispositivo foi que a CGU passou a desenvolver ações de 

Educação Cidadã com atividades voltadas às crianças e adolescentes em parceria com as 

escolas e sociedade, estimulando as discussões sobre ética e cidadania de forma lúdica no 

ambiente escolar com temas que valorizam o comportamento íntegro e fazem refletir sobre 

direitos e deveres que todos devem ter ao viver em sociedade.  

Esses programas e ações são formulados pela STPC e envolvem na sua execução 

tanto o Órgão Central em Brasília como as Controladorias Regionais da União nos Estados 

(CGU-R) por meio de seus Núcleos de Ações de Ouvidoria e Prevenção (Naop) existentes nos 

26 Estados da Federação (Figura 2).  

 

Figura 2 – Estrutura da CGU na formulação e implementação do programa UPT 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da pesquisa 

 

Desde que foi criada a STPC criou diversas iniciativas para Educação Cidadã 

(BRASIL, 2021c) estimulando crianças e jovens no debate de assuntos como ética, cidadania 

e corrupção, são eles: Concurso de Desenho e Redação; Game da Cidadania; Um Por Todos e 

Todos Por Um-Pela Ética e Cidadania e ainda, Turma da Cidadania. Estes são programas que 

podem ser trabalhados de forma lúdica em parceria com as escolas, públicas e privadas, para 

crianças do Ensino Fundamental I (entre 7 a 11 anos) e Ensino Fundamental II (12 e 13 anos). 
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O foco desse estudo de caso é compreender a implementação do programa UPT (BRASIL, 

[2020c]). 

Atualmente, a regulamentação do UPT encontra-se na Portaria nº 1.840, de 10 de 

julho de 2018 e, segundo o art.1º tem como objetivos principais: 

I - promover ações educativas que auxiliem na formação ética e moral de todos que 
atuam nas instituições de ensino; 
II - formar estudantes para serem cidadãos conscientes, conhecedores de seus 
deveres e capazes de lutar por seus direitos; 
III - desenvolver a democracia e a convivência social nas instituições de ensino e na 
comunidade; 
IV - promover autoestima, condição essencial para ser um cidadão pleno; 
V - promover a valorização das diferenças e a igualdade de oportunidades para todas 
as pessoas; 
VI -construir valores sociais permanentes, laços comunitários e responsabilidades 
sociais; 
VII - desenvolver a consciência de uma cidadania universal, na qual o indivíduo se 
preocupe com a preservação do planeta e a paz entre os povos; e 
VIII - desenvolver, conforme necessário, assuntos transversais e correlatos à ética e 
à cidadania, no intuito de desenvolver a consciência cidadã nos estudantes. 
Referido normativo trata no art. 3º das atividades necessárias para a efetiva 
realização do Programa definidas da seguinte forma: 
I- financiamento: provisão de recursos financeiros necessários para o custeio das 
diferentes etapas de implementação do Programa; 
II - captação: seleção de rol de instituições de ensino que aplicarão o Programa de 
acordo com o estabelecido no respectivo Termo de Adesão; 
III- impressão: etapa de pesquisa, contratação e acompanhamento da produção 
gráfica do material didático a ser trabalhado por estudantes e professores/mentores 
na etapa de aplicação do Programa; 
IV - logística: armazenamento e distribuição do material impresso do Programa para 
as instituições de ensino captadas; 
V - aplicação: período de execução do Programa em ambiente de aprendizado no 
âmbito das instituições de ensino captadas, no qual os professores/mentores fazem o 
curso de formação disponível em plataforma digital e, posteriormente, os estudantes 
realizam as leituras e atividades propostas nos diferentes módulos do material, 
acompanhados pelos respectivos professores/mentores; e 
VI - monitoramento: verificação de resultado da aplicação, por meio de 
questionários respondidos por professores/mentores, coordenadores pedagógicos, 
diretores e estudantes. (BRASIL, 2018b, p. 62). 

Das entrevistas realizadas percebe-se que a parte de financiamento, impressão e 

logística são de responsabilidade da STPC. A parte de captação das escolas é transferida para 

as 26 CGU-R para que viabilizem junto aos Estados e Municípios a adesão ao programa e 

também pelo órgão central no caso do Distrito Federal. A aplicação do programa que seria a 

implementação propriamente dita é responsabilidade das escolas/professores e por último, o 

monitoramento é realizado pela STPC, com auxílio dos servidores das CGU-R que se 

deslocam até as escolas selecionadas por amostra, visando obter informações sobre a 

execução do programa.  

De forma resumida, as informações apresentadas nas entrevistas com os 

servidores da CGU demonstraram as seguintes etapas e atores envolvidos na implementação 

do programa no período de 2014 a 2018 (Figura 3). 
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Figura 3 – Etapas e atores envolvidos na implementação do programa UPT-2014 a 2018 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados da pesquisa 

 

De acordo com o Relatório de Execução do Programa, o Fluxo de execução nos 

anos de 2016 e 2017, foi o seguinte (Figura 4) (BRASIL, [2018]): 

 
Figura 4 – Fluxo de execução do programa anos 2016 e 2017 

 

 
Fonte: Brasil ([2018], p. 3). 

 

Observa-se na Figura 4 que nesse período a CGU firmou parceria com o 

Ministério da Justiça. Por meio das entrevistas foi esclarecido que referido órgão indicou os 

municípios onde o programa deveria ser implementado utilizando o critério de 
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vulnerabilidade realizado quando do levantamento do Pacto Nacional pela Redução de 

Homicídios onde foi mapeado as cidades e locais mais violentos no país.  

O foco desta pesquisa está na fase da “captação das escolas”, por ser este um dos 

momentos cruciais para a implementação do programa, pois não adianta a STPC conseguir 

recursos para imprimir o material, viabilizar a entrega nos Estados se as escolas não aderirem 

ao programa.  

E é exatamente nessa fase fundamental do fluxo que entram os servidores das 

regionais atuando na operacionalização e instrumentalização da implementação do programa, 

indo ao encontro da pesquisa de Koga e Viana (2020, p. 137), que destacou a atuação dos 

Burocratas do Poder Executivo Federal como policy work. “Para além de apenas executar 

atividades técnico-analíticas, os burocratas, em seu trabalho, interagem e estabelecem relações 

com outros atores...tomam decisões e desempenham atividades as quais produzem efeitos nas 

políticas públicas”. Os autores apresentam um diagrama onde estabelecem as atividades dos 

burocratas e o relacionamento destes com o público externo e interno (Figura 5). 

 

Figura 5 – Trabalho de política pública como resultante de capacidades políticas e pressões 

relacionais  

 

 

Fonte: Koga e Viana (2020) 

 

Diante a ferramenta proposta, pode-se sugerir que as atividades técnicas dos 

servidores da CGU, os BME lotados na STPC responsáveis pela formulação do programa 
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com os atores externos estão no quadrante de Assessoramento Estratégico. Quanto ao 

relacionamento interno (técnico) tanto os servidores da STPC como os lotados nas 

Controladorias Regionais atuariam de forma mais operacional e analítico. Do lado das CGU-

R o contato com os Estados e Municípios no momento de captação das escolas exigiria um 

“trabalho relacional que necessita de habilidades mais políticas” (KOGA; VIANA, 2020, p. 

159) e as tratativas internas entre STPC e CGU-R para negociar a forma de captação, 

quantidade de escolas e comunicação sobre a execução do programa envolve funções de 

coordenação interna.  
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3 PROBLEMÁTICA  

 
O organismo Transparência Internacional elabora anualmente o Índice de 

Percepção da Corrupção (IPC) atribuindo nota de 0 (altamente corrupto) a 100 (muito íntegro) 

para 180 países. Considerado hoje como o principal indicador de corrupção do mundo é por 

ele que muitos estudiosos realizam a comparação entre países e acompanham a pontuação 

recebida pelo Brasil o qual, no ano de 2020 e 2021, recebeu a pontuação 38, ocupando a 94ª 

posição e 96ª posição respectivamente. Comparando-a aos países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com 64 pontos e até mesmo à média 

regional da América Latina com 41 é considerada muito ruim (Figura 6) (TRANSPARÊNCIA 

INTERNACIONAL BRASIL, 2021). 

 

Figura 6 – Evolução do IPC no Brasil nos últimos oito anos 

 

 
Fonte: Transparência Internacional Brasil (2021) 

 

A CGU pertence a um conjunto de órgãos responsáveis pelo combate à corrupção, 

mas também por realizar ações que auxiliem na prevenção desse crime que tanto atua para 

aumentar a desigualdade da sociedade brasileira. 

Nessa linha de controle preventivo a CGU criou diversas iniciativas para 

Educação Cidadã estimulando crianças e jovens no debate de assuntos como ética, cidadania e 

corrupção, dentre eles o programa Um Por Todos e Todos Por Um-Pela Ética e Cidadania que 

pode ser aplicado às crianças do Ensino Fundamental I (entre 7 a 11 anos) nas escolas 

públicas e privadas. 
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A escolha do programa Um Por Todos e Todos Por Um-Pela Ética e Cidadania foi 

em razão de sua criação ter contado com a parceria do Instituto Maurício de Sousa o qual 

dispensa comentários quanto à aceitabilidade de suas revistinhas junto ao público infantil e 

mesmo após 10 anos da criação do programa o percentual de crianças atendidas ainda é baixo 

(740 mil alunos) considerando a quantidade de alunos matriculados (aproximadamente 15 

milhões de aluno) nos anos iniciais do ensino fundamental I em todo país (BRASIL, [2020b]; 

BRASIL, 2021c). 

Espera-se com o auxílio da literatura sobre implementação de políticas e 

programas públicos obter respostas de quais tem sido os desafios enfrentados e ainda oferecer 

caminhos alternativos para a auxiliar a CGU a disseminar o conteúdo do programa para um 

número cada vez maior de estudantes. 

A partir dos dados fornecidos pela CGU demonstrando o quantitativo de alunos 

atendidos pelo programa UPT, no período de 2014 a 2018, observou-se que sete Estados da 

Federação (AM, BA, CE, PE, DF, SP e PR) foram responsáveis por 50% do total de alunos 

beneficiados pelo programa. Considerando que nessa lista, à exceção dos Estados de São 

Paulo e Distrito Federal, não necessariamente estão contemplados os Estados com maior 

número de alunos situação que poderiam explicar a abrangência maior de alunos beneficiados 

pelo UPT, considerando que na seleção acima existem três estados do nordeste chamando a 

atenção por ter sido a única região com mais de um estado em destaque, questiona-se: como 

sete Estados da Federação obtiveram melhor desempenho na implementação do 

programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania e quais foram os 

fatores determinantes para uma maior adesão ao programa? 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Investigar quais os aspectos influenciaram no sucesso de implementação do 

programa UPT, compreendendo sucesso como a maior adesão ao programa por parte dos 

entes subnacionais.  

 

3.2 Objetivos específicos  

 

a) Levantar a quantidade de alunos participantes do programa UPT por Estado da 

Federação, período 2014 a 2018; 
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b) Analisar os aspectos internos atinentes à CGU enquanto gestor do programa 

que influenciaram a eficácia da adesão ao Um Por Todos e Todos Por Um! 

Pela Ética e Cidadania, no período de 2014 a 2018; 

c) Buscar compreender como foram realizadas a divulgação e articulação junto 

aos gestores estaduais para captar as escolas e o que levou, na percepção dos 

gestores federais do UPT, a maior adesão e participação por parte de alguns 

estados; 

d) Identificar quais os fatores determinantes para uma maior adesão ao UPT na 

percepção dos gestores federais nos sete Estados com maior percentual de 

participantes, buscando analisar semelhanças e especificidades entre esses 

gestores. 

 

3.3 Definição dos limites do problema  

 

A CGU disponibilizou dados da execução do programa UPT apenas a partir de 

2014 e por isso não foi possível realizar pesquisa para o período compreendido entre o 

lançamento do programa em 2009 até 2013. 

O escopo da pesquisa também foi limitado até 2017, em razão de ter havido 

reformulação na forma de execução do programa em 2018 e 2019, transformando o material 

para plataforma digital e ainda, em função da pandemia em 2020 o programa deixou de ser 

aplicado na grande maioria dos Estados da Federação.  
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4 MÉTODO DE PESQUISA  

 

4.1 Procedimentos de coleta de dados 

 

Esta pesquisa foi classificada como exploratório-descritiva (GIL, 2002) no intuito 

de descrever o processo de implementação do programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela 

ética e cidadania utilizando como variáveis explicativas o modelo proposto por Najam (1995) 

denominadas de Protocolo 5C. O objetivo é tentar, por meio dessas cinco variáveis, identificar 

e analisar os fatores que influenciaram a eficácia do programa nos Estados de São Paulo, 

Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia e Paraná.  

A abordagem qualitativa foi escolhida para compreender e descrever as 

circunstâncias e os atores responsáveis pela execução do referido programa público, dentro da 

perspectiva de que cada ator envolvido nesta execução sofre influência e interage com o 

contexto e ambiente onde vive e cada aspecto dessas interações serve como pontos de 

referência teórica da implementação do programa (FLICK, 2009). 

O estudo de caso foi a técnica de pesquisa selecionada tendo em vista o objetivo 

de compreender “como” e “porque” alguns Estados da Federação conseguiram melhor 

resultado na implementação do programa UPT fazendo com que o programa chegasse a um 

número maior de crianças quando comparado a outras UFs (YIN, 2015). 

Foram utilizadas como técnicas de coleta de dados: análise documental, 

entrevistas semi-estruturadas e análise de conteúdo dessas entrevistas. 

Preliminarmente, este estudo baseou-se na abordagem de análise da 

implementação do programa compreendida como top-down (PRESSMAN; WILDAVSKI, 

1973), tendo em vista o desenho do programa UPT que foi desenhado pela CGU, órgão 

federal, para execução nas escolas estaduais e municipais e a intenção foi verificar de que 

forma a CGU capta e induz os entes federativos a aplicarem o programa, haja vista ser este 

um programa de adesão voluntária. Dentro da abordagem top-down espera-se compreender 

como a CGU enquanto formuladora desse programa pode controlar e fazer com que os entes 

subnacionais executem o programa UPT obtendo assim sucesso na implementação. 

Segundo trabalho de Ferrarezi e Rua (2018), Pressman e Wildavski (1973) 

apontam 10 (dez) pré-condições necessárias para que uma intervenção governamental atinja 

seu objetivo. Nesse sentido, buscou-se investigar se as citadas pré-condições para que haja 

uma implementação perfeita em uma política pública estavam presentes nos sete Estados 

selecionadas na amostra. Para isso, elaborou-se questionário semi-estruturado (APÊNDICE 
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A) aplicando-o aos servidores da CGU responsáveis pela execução do programa, lotados tanto 

no Órgão Central em Brasília como também nas Superintendências Regionais dos Estados de 

São Paulo, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia e Paraná.  

Ao iniciar a fase de entrevistas, verificou-se a necessidade de incluir em alguns 

Estados mais de um servidor entrevistado em razão de que o atual responsável pelo programa 

não trabalhava na área no período do escopo desta pesquisa, qual seja, de 2014 a 2018. Para 

fins de anonimização os 11 (onze) entrevistados foram codificados da seguinte forma: A1, B1, 

C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, L1. Como em alguns estados só existe um servidor 

responsável pelo programa optou-se por não identificar o entrevistado e o estado onde está 

lotado, mas para fins de identificar a quantidade de respostas por Estado segue a 

discriminação do Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Quantidade de entrevistas e Estado da Federação 

 

Estado da Federação Quantidade de servidores 

Distrito Federal 4 

Amazonas 1 

Ceará 1 

Bahia 2 

Pernambuco 1 

São Paulo 1 

Paraná 1 

 Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora. 

 

 

4.2 Escolha do período e Estados da Federação 

 

Após análise do material disponibilizado pela CGU, em relação aos dados 

quantitativos de escolas e alunos atendidos pelo programa em todo o país, percebeu-se que 

haviam informações em planilhas apenas para o período de 2014 a 2018, conforme Tabela 1: 
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Tabela 1 – Quantitativo de alunos atendidos no período de 2014 a 2018 

 

ANO Nº DE ESTUDANTES PARTICIPANTES 

2014 90.556 

2016 147.592 

2017 92.940 

2018 2.449 

TOTAL 333.537 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela STPC da CGU. 
 

Referidos dados apresentavam o quantitativo de alunos atendidos por Unidade da 

Federação. Ao classificar por unidade federativa (UF) percebeu-se que os seguintes Estados 

foram responsáveis por aproximadamente 50% (170.568/333.537) do total de alunos 

atendidos nos 04 (quatro) anos (Tabela 2):  

 

Tabela 2 – Quantitativo de alunos atendidos por UF nos anos de 2014, 2016, 2017 e 2018 

 

UF TOTAL % % acumulado 

SP 32.524 9,75 9,75 

AM 27.706 8,31 18,06 

CE 25.059 7,51 25,57 

PE  23.654 7,09 32,66 

DF 21.963 6,58 39,25 

BA 21.284 6,38 45,63 

PR 18.378 5,61 51,14 

TOTAL 170.568   

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela STPC da CGU. 

 

Ao classificar os sete estados por região do Brasil, percebe-se que ao menos uma 

região foi selecionada na amostra onde o Nordeste se destacou com três estados que tiveram 

um maior número de adesões ao programa UPT, no período de 2014 a 2018 (Figura 7). 
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Figura 7 – Localização dos Estados selecionados para pesquisa 

 

 

Região 1: AM 

Região 2: PE, CE, BA 

Região 3: DF 

Região 4: SP 

Região 5: PR 

 

Fonte:  Elaboração da autora a partir do mapa disponibilizado em Regiões... (2021) e planilhas eletrônicas 
disponibilizadas pela CGU. 

 

 

4.3 Procedimentos de análise de dados 

 

A CGU disponibilizou o processo que deu início às tratativas de cooperação entre 

a Secretaria de Transparência e o Instituto Maurício de Sousa o qual foi fundamental para a 

redação do capítulo sobre o histórico e origem do Programa Um Por Todos e Todos Por Um: 

Pela ética e cidadania! 

Com o material colhido nas entrevistas e a identificação de diversas dificuldades 

na implementação do UPT, apresentadas pelos gestores federais, entendeu-se pertinente 

retornar à literatura de implementação para verificar quais seriam os fatores que influenciam a 

implementação de uma política ou programa público, e ainda outros modelos além do top-

down que ajudariam a compreender melhor a realidade da implementação do UPT. Desta 

forma, decidiu-se agregar à análise dos dados o modelo proposto por Najam (1995) 

denominado de protocolo 5C (conjunto das variáveis conteúdo; contexto; compromisso; 

capacidade; clientes e coalizões) e conforme Quadro 4 foi possível relacionar os conceitos 

deste autor e as dez pré-condições de Pressman e Wildavski (1973) que serviram de subsídio 

para elaboração do questionário: 
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Quadro 4 –  Relação das variáveis do Protocolo 5C e as dez pré-condições para uma 

implementação perfeita 

 

Variáveis explicativas para compreender 
implementação – Najam (1995) 

Dez pré-condições de Pressman e Wildasky (1973) 

Content – conteúdo do programa. 
Variáveis embutidas: 

a) Os objetivos 
b) Teoria causal 
c) Métodos  

1.  A política a ser implementada deve ser baseada numa 
teoria adequada sobre a relação entre a causa (de um 
problema) e o efeito (de uma solução que está sendo 
proposta); 

 

2.  Essa relação entre causa e efeito deve ser direta e, se 
houver fatores intervenientes, esses devem ser mínimos;  

 

Context - ambiente institucional: 

a) Principais atores que influenciam ou 
que são influenciados no processo, 

b) Traçar os interesses e as relações de 
poder interno e externo à instituição, 

c) Reconhecer características 
institucionais como - influenciadas 
pelos aspectos social, econômico, 
político e jurídico em que operam. 

3. Deve haver uma só agência implementadora, que não 
depende de outras agências para ter sucesso; se outras 
agências estiverem envolvidas, a relação de dependência 
deverá ser mínima em número e em importância;  

 
4. Ao avançar em direção aos objetivos acordados, deve ser 

possível especificar, com detalhes completos e em 
sequência perfeita, as tarefas a serem realizadas por cada 
participante;  

 
5.  É necessário que haja perfeita comunicação e coordenação 

entre os vários elementos envolvidos no programa;  
 
6.  Os atores que exercem posições de comando devem ser 

capazes de obter efetiva obediência dos seus comandados 
 
 

Commitment – compromisso dos 
responsáveis pela implementação 
(compromisso de todos os envolvidos do 
topo à ponta) 

7. deve haver completa compreensão e consenso quanto aos 
objetivos a serem atingidos e essa condição deve permanecer 
durante todo o processo de implementação;  
 

Capacity – capacidade administrativa  

a) Recursos financeiros, 
b) Carga de trabalho e pessoal 

capacitado, 
c) Tempo disponível, 
d) Instalações físicas (edifícios 

suprimentos e tecnologia) 

8.  O programa deve dispor de tempo e recursos suficientes; 
 
9.  Não apenas não deve haver restrições em termos de 

recursos globais, mas também, em cada estágio da 
implementação, a combinação necessária de recursos deve 
estar efetivamente disponível. 

Clients and Coalitions – apoio clientes e 
coalizões  

a) Catalogar atores-chave, grupos que 
podem influenciar o processo de 
implementação  

10. As circunstâncias externas à agência implementadora não 
devem impor restrições que a desvirtuem. 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos textos de Ferrarezi e Rua (2018, p. 68) e Najam (1995)  
 

Para analisar o conteúdo das entrevistas, segundo técnica de Bardin (2011), foi 

criada matriz de categorias com os elementos do Protocolo 5C: conteúdo, contexto, 
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capacidade, compromisso, clientes e coalizões. Entretanto é pertinente as seguintes 

ponderações a respeito das variáveis “Clientes e Coalizões” e “Compromisso”: 

Na categoria “Clientes e Coalizões” entendeu-se como clientes as prefeituras ou 

estados e Secretarias de Educação, além de entidades do terceiro setor a exemplo do sistema S 

que aderiu ao programa. Quanto às coalizões buscou-se identificar na fala dos entrevistados 

quais seriam os diversos atores envolvidos na implementação do programa e tentar 

compreender suas interações utilizando a literatura de intersetorialidade (PIRES, 2016b) e 

arranjos institucionais (GOMIDE; PIRES, 2014) e ainda a forma de governança (CALMON; 

COSTA, 2013; XIMENES, 2020) existente entre esses atores para que a CGU conseguisse 

atingir seu objetivo principal que é levar a temática de ética e cidadania às crianças do ensino 

fundamental I.  

Quanto à variável explicativa “Compromisso” e considerando que o programa 

UPT funciona dentro uma “lógica federativa” (OLIVEIRA; LOTTA, 2015), partiu-se para 

agregar às discussões a teoria dos Burocratas de Médio Escalão (CAVALCANTE; LOTTA, 

2015), pois identificou-se na construção do processo de implementação a atuação dos 

servidores localizados nas regionais como uma variável chave no processo de adesão ou não 

por parte dos entes subnacionais. Dentro dessa teoria buscou-se categorizar as falas dos 

entrevistados dentro das três perspectivas propostas por Cavalcante e Lotta (2015), 

considerando as seguintes ideias e atitudes existentes na atuação dos servidores durante o 

processo de implementação do programa (Quadro 5): 

 

Quadro 5 – Categorias das três perspectivas da atuação do BME 

 

Ideias e comportamentos  Perspectiva 

Cumprem normativos, regras, metas Perspectiva Estrutural – P.E 

Empreendedores e Inovadores Perspectiva da Ação Individual – P.AI 

Negociadores e Articuladores Perspectiva Relacional – P.R 

Fonte: Lotta, Pires e Oliveira (2014). 
 

Optou-se por utilizar o Software Atlas.ti como ferramenta para organizar os dados 

das entrevistas realizando-se uma análise dedutiva a partir dos temas e categorias definidas 

nas literaturas acerca de Implementação de Políticas Públicas e Burocrata de Médio Escalão.  
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5 ESTUDO QUALITATIVO: resultados da pesquisa 

 
5.1 Formulação do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela ética e cidadania 

 

5.1.1 Inclusão na agenda da CGU 

 

Entrevistas com os servidores da CGU idealizadores e líderes da área de fomento 

à prevenção da corrupção vinculada à então Secretaria de Prevenção da Corrupção e 

Informações Estratégicas explicaram o momento ou o contexto no qual a instituição estava 

inserida que permitiu a criação do Programa Um Por Todos e Todos Por Um: Pela ética e 

cidadania! 

Um dos entrevistados explicou que a então Secretaria fora criada em 2006, em um 

momento onde a CGU vinha pautando suas ações observando as diretrizes dos organismos 

internacionais a exemplo do United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc) que apoia os 

países na implementação de várias convenções da ONU entre elas a Convenção contra a 

Corrupção (Uncac). Referida convenção estabelece em seu art. 5º que o país “formulará e 

aplicará ou manterá em vigor políticas coordenadas e eficazes contra a corrupção que 

promovam a participação da sociedade” (NAÇÕES UNIDAS CONTRA DROGAS E 

CRIME, 2007, p. 9). 

O servidor da CGU destacou que por ter sido naquela época uma das Secretarias 

mais novas do Órgão precisava “desbravar, desenvolver e criar novos projetos” (L1) visando 

atender os organismos internacionais. L1 informou ainda, que na área de fomento do controle 

social o órgão criou o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltado para o fortalecimento 

da gestão pública com capacitações para cidadãos e conselheiros, “mas já se via a necessidade 

de atingir os professores, educadores, né? O público infanto-juvenil”. 

Além dessa aderência às orientações de organismos internacionais o entrevistado 

apontou outro contexto envolvendo mudança do coordenador da área como um fator 

propulsor na formulação do programa: 

Não tínhamos material na época...uns poucos materiais também tratando desse tema. 
E com um tema até um tanto árido, entendeu? Para se levar para o público 
infantojuvenil, a gente precisava de uma estratégia para tornar isso mais palatável, 
mais fácil de ser compreendido e de ser debatido, né? E a gente é recebeu há época, 
não é? um novo coordenador geral, estava vindo da regional...um colega nosso da 
carreira... e esteve à frente da coordenação por uns aproximadamente 2 anos, e foi 
por iniciativa dele, né? Assim como, pensando nos projetos, ele sugeriu, olha, por 
que a gente não pode fazer uma cartilha, né? Ou um gibi com a Turma da Mônica? 
(L1). 
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Percebe-se no relato acima que o contexto envolvendo a assunção no cargo de 

coordenador influenciou o compromisso deste NAJAM, 2015) abrindo espaço para uma 

atuação empreendedora do servidor, característica dos Burocratas de Médio Escalão apontada 

na literatura quando se analisa a atuação destes sob a perspectiva da ação individual. 

(CAVALCANTE; LOTTA, 2015; SPINK, 2006 apud LIMA; MEDEIROS, 2012) 

5.1.2 Construção do programa UPT 

 

A partir dessa ideia inicial foram realizados contatos com o IMS que já tinha 

experiência em realizar por meio das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica 

campanhas, como por exemplo de prevenção ao meio ambiente e combate às drogas. Quando 

a CGU apresentou a demanda ao IMS, segundo o entrevistado, partiu do próprio Instituto 

elaborar algo além de um gibi “um gibi, é muito pouco para a gente tratar desse conteúdo. A 

gente precisa fazer algo muito mais abrangente e muito mais completo, usando mais 

recursos... envolvendo também o professor, a criança e a família. Então essa tríade.” (L1). 

A parceria entre a CGU, órgão público e o IMS, entidade do terceiro setor 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip)) trouxe para o desenvolvimento 

do programa toda expertise já desenvolvida por aquele ente privado em projetos de caráter 

social indo ao encontro da literatura que define essas interações horizontais na construção de 

políticas públicas como Governança Pública (SECCHI; COELHO; PIRES, 2019). Ollaik e 

Medeiros (2011, p. 1948) também abordaram essa nova forma de governar destacando que o 

governo central não tem mais o “uso exclusivo da gestão direta” e por isso surgem novas 

formas de governança “que misturam o público, privado e terceiro setor”. Najam (1995) 

aborda essas parcerias dentro da variável clientes e coalizões onde acredita que o poder 

público precisa identificar quais são os atores-chave capazes de influenciar a implementação 

de uma política. Outros atores denominam essas parcerias como advocacy coalitions ou 

coalizões de defesa como necessárias para alavancar a implementação de políticas públicas 

(LIMA; D’ASCENZI, 2013; SABATIER; JENKINS-SMITH, 1999 apud SECCHI; 

COLEHO; PIRES, 2019).  

Durante a entrevista o servidor lembrou que ao longo das tratativas de concepção 

do material do UPT a diretora do Instituto explicou que iria usar como referência o projeto de 

preservação do Rio São Francisco onde mais que apresentar conceitos é preciso fazer a 

sociedade pensar sobre como lidar e enfrentar os problemas que surgem na comunidade. O 

entrevistado relatou o episódio dessa construção que merece ser descrita:  
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A tônica de todos os projetos de preservação ambiental era dar uns comandos 
diretos, né? Falou assim, ó, não jogue o lixo no Rio, não desmate a mata ciliar, não 
polua o Rio, e nesse projeto nós estamos na contramão, a gente desenvolveu com a 
sociedade, conversou com todos eles e fizemos com que todos concebessem sua 
visão de projeto, como é que seria uma comunidade vivendo integrada com o Rio. 
Bem, é com o Rio preservado, e dando, todos os benefícios que ele pode dar para ... 
todo o bem-estar que ele pode proporcionar e aí eles por conta própria começam a 
intuir e saber o que que precisam fazer para que essa situação se se estabeleça. Essa 
foi a tônica da criação do projeto, falou assim. Então não vamos falar diretamente 
prevenção da corrupção, mas vamos falar de uma sociedade em que as pessoas 
cooperem para a construção do bem comum. (L1). 

A parceria foi concretizada por meio do Termo de Parceria nº 20/2008, publicado 

no Diário Ofícial da União, em 19 de dezembro de 2008, entre a Controladoria-Geral da 

União e o Instituto Cultural Maurício de Sousa, entidade sem fins lucrativos, qualificada 

como Oscip, para que este elaborasse a metodologia e as peças de campanha envolvendo os 

temas transparência, controle social e cidadania dentro do universo lúdico dos personagens da 

Turma da Mônica (BRASIL, [2020b]). 

Outro fato marcante no conteúdo da entrevista (L1) novamente atrelado à 

perspectiva da ação individual na atuação do servidor – BME (CAVALCANTE; LOTTA, 

2015) foi o seu envolvimento pessoal na construção e elaboração das peças. A equipe, à 

época, da Coordenação de Fortalecimento da Gestão e Controle Social (GFOCO) da 

STPC/CGU esteve envolvida com os roteiristas e desenhistas do IMS, segundo relato do 

servidor: 

E é para mim, foi até um pouco de realização pessoal, porque eu, eu gosto de 
desenhar, sempre desenhei e quando criança ...eu tinha...sempre li muito gibi...a 
gente chegou lá pra conversar, falar, você conhece todos os personagens de todas as 
histórias? Isso porque consumi muito, eu fiz meu curso, eu fiz uma escola técnica, o 
meu curso técnico de desenho industrial, né? trabalhei bastante com isso. Eu fazia 
quadrinhos para escola, cheguei a publicar quadrinhos na época do colégio. Então, 
pra mim, isso era um projeto de vida, mas acabei mudando o curso e aí na CGU lá 
na frente me permitiu depois, pô, ver como é que os caras constroem storyboard, 
como é que faz interferir na história ... desenhar o roteiro junto com eles. Então 
algumas histórias é, poder contribuir com isso também foi sim, bastante gratificante. 
(L1) 

Cavalcante, Lotta e Yamada (2018) afirmam que vários estudiosos identificaram 

as variáveis de “aptidões técnicas e especializadas” assim como “sensibilidade de entender, 

objetivamente, o contexto estratégico da organização”, dentre outras, como características dos 

BME que influenciam a tomada de decisão. As informações trazidas pelo entrevistado L1 ao 

descrever a aderência das ações da CGU às convenções de organismos internacionais e ainda, 

sua experiência profissional antes de entrar na CGU confirmam os estudos sobre os 

Burocratas de Médio Escalão. (CAVALCANTE; LOTTA; YAMADA, 2018, pg.26) 
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Segundo a proposta do IMS o projeto envolvendo a parte de criação, metodologia 

e direitos autorais foi avaliado em R$ 840.400,00, mas por “se tratar de causa nobre e também 

por estar de acordo com nossas finalidades, que neste projeto é a promoção da ética e 

cidadania [...]” o Instituto iria ceder os direitos autorais e parte dos custos de criação, restando 

o valor final do projeto para a CGU pagar a quantia de R$ 206.300,00, não envolvendo a 

impressão e distribuição do material. Ao final do projeto o custo real foi de R$ 194.524,23 

(BRASIL, 2008b, p. 20). 

Conforme Nota Técnica nº 2.328/2008/GFOCO/DPC/SPCI/CGU-PR, o projeto 

tinha a previsão de execução em dois anos envolvendo três fases (BRASIL, 2008a): 

a) 1ª fase: informação e sensibilização em sala de aula, onde alunos e professores 

devem propor um trabalho de campo que irradiará o conhecimento adquirido 

para a comunidade; 

b) 2ª fase: a partir de um levantamento dos principais locais onde o trabalho 

poderá ser desenvolvido, os alunos atuam na comunidade, questionam, 

formulam pesquisas e convidam para atividades conjuntas; e 

c) 3ª fase: os alunos voltam à sala de aula e assimilam a experiência, reciclam 

conceitos e adquirem posturas que só serão possíveis a partir de sua reflexão do 

trabalho prático. 

Concluindo a Nota Técnica nº 2.328/2008 a CGU esclarece: 

Ao transformar alunos em agentes multiplicadores de valores éticos no interior de 
suas famílias e comunidades, o âmbito de alcance do projeto se amplia e se converte 
num espaço de prática democrática renovadora de atitudes, de troca de ideias e 
experiências e, principalmente, de aplicação de uma cultura cidadã. (BRASIL, 
2008a, p. 4). 

Até 2018 o material consistia no Kit para os alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental e após 2018, já com a reformulação do programa para o meio digital o material 

foi ampliado para contemplar também revistinhas que atendesse os alunos do 2º, 3º e 4º ano. 

Aqui evidencia-se a implementação do programa como as pesquisadoras Ferrarezi e Rua 

(2018) denominaram de “formulação em processo”. Após implementar o programa no 

período de 2009 a 2017 apenas para uma etapa do Ensino Fundamental, a CGU com o 

aprendizado da implementação ao longo do tempo (SILVA; MELO, 2000) e com “os 

instrumentos “postos à prova” (FERRAREZI; RUA, 2018, p. 64) modificou não só o 

instrumento de execução do programa, onde o material físico passou a ser também digital, 

mas ampliou o programa para abranger todas as séries do Ensino Fundamental I. A 

remodelagem do UPT demonstra que a fase da implementação é o momento onde o gestor 
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“experimenta” o instrumento escolhido na fase da formulação e vai ajustando-o para melhor 

atender o fim desejado (FERRAREZI; RUA, 2018). 

O material didático-pedagógico produzido, conforme disponibilizado no sítio da 

CGU, é composto de: Kit para 5° ou 6° ano do Ensino Fundamental – composto de manual do 

professor, caderno do estudante, revistas e jogos; coleção de revistas para 1º ao 5º ano (uma 

revista para cada ano escolar) – acompanhadas de guia do professor e banco de atividades e 

materiais complementares – série de vídeos, tirinhas e histórias em quadrinhos (Figura 8). 
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Figura 8 – Material didático-pedagógico 

 

 

 
Fonte: Educação Cidadã, conforme Brasil (2021a) 

 

 

5.1.3 Processo de Implementação do programa UPT de 2009 a 2018 

 

Após finalizar o material didático que seria aplicado nas escolas, os Núcleos de 

Ações de Prevenção (NAP), hoje Naop, localizados nas Superintendências Regionais da CGU 

nos 26 Estados da Federação foram capacitados para compreender o projeto UPT e foram 

estimulados a buscar escolas para a implantação do programa dentro de um piloto em 2009, 

inicialmente com a participação de 61 escolas em todo o Brasil. Na média cada Estado ficou 

responsável por conseguir duas escolas, uma na capital e outra no interior (BRASIL, 2008a). 

As primeiras tiragens do material foram custeadas com recursos da CGU. O 

material foi aplicado em várias séries do Ensino Fundamental 1, o piloto foi o momento de 
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experimentar o conteúdo e a partir da avaliação foi possível especificar o 5º ano como a idade 

mais adequada para a aplicação do programa (BRASIL, 2008a; L1). 

Nesse documento disponibilizado pela CGU, consta o Relatório de Execução do 

Projeto apresentado pelo Instituto Cultural Mauricio de Sousa onde foram trazidos os 

resultados das pesquisas realizadas com professores e coordenadores pedagógicos sobre a 

implementação do projeto no ano de 2009 em 61 escolas envolvendo 18 mil alunos e 600 

professores (BRASIL, 2008a). 

As pesquisas envolveram três fases onde na primeira fase o questionário teve o 

objetivo de verificar a situação inicial da comunidade em relação aos objetivos propostos e as 

metas a serem alcançadas; a segunda fase o questionário foi aplicado durante a execução do 

projeto visando entender os problemas surgidos no momento da implementação e a terceira 

fase, fase final, o questionário teve o objetivo de avaliar os resultados obtidos.  

No questionário inicial 55 escolas responderam aspectos relacionados à estrutura 

física, recursos humanos, envolvimento com as famílias e escola e comunidade. Em geral as 

escolas que participaram tinham ótimas ou boas condições físicas, investiam em capacitações 

aos professores, bom envolvimento com pais e familiares para discutir sobre saúde, higiene e 

proposta pedagógica, já haviam desenvolvido ações envolvendo ética e cidadania, embora 

52,72% tenham respondido nunca ter recebido material didático ou de apoio para trabalhar 

essa temática.  

Já para o questionário intermediário apenas 22 escolas encaminharam suas 

respostas. Não obstante uma amostra pequena os resultados trouxeram informações valiosas 

como uma ótima aceitação por parte dos alunos e dos professores durante a execução e ainda 

uma avaliação pormenorizada de cada tema trabalhado, onde destaca-se aqui, para fins dessa 

dissertação que quanto ao conteúdo sobre Valores e Participação “muitos tiveram pouca 

compreensão do que é transparência e controle social”. Outro fator apontado pelos professores 

foi a falta de tempo para aplicar o material, pois este foi entregue em outubro, no último 

bimestre escolar, nesse sentido o relatório sugere que o material (apresentação e treinamento) 

deverá ser aplicado no início do ano, no máximo em abril. Esses dois aspectos mencionados, 

“conteúdo” e “falta de tempo” são mencionados nas pré-condições definidas por Pressman e 

Wildavsky (1973) e por Najam (1995) como variáveis que influenciam a implementação de 

uma política pública e serão melhor detalhadas no tópico específico sobre a implementação do 

UPT e o Protocolo 5C. 

O relatório conclui afirmando que: “Um por todos e todos por um – Pela ética e 

cidadania será um projeto único, que efetivamente poderá levar as crianças, a escola e a 
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sociedade a se aproveitarem de valores imprescindíveis para a construção de uma sociedade 

mais justa e participativa” (BRASIL, 2008a, p. 180). 

Em relação ao terceiro questionário, consta no processo que após receber as 

respostas no primeiro semestre de 2011 seria possível fechar esta etapa da pesquisa. Em que 

pese não ter sido localizado esse documento no processo, referida informação não afetou a 

compreensão do processo de implementação do programa UPT. 

A CGU criou uma comissão à época, por meio da Portaria nº 2.156 de 17 de 

outubro de 2011, para avaliar os resultados do Termo de Parceria nº 20/2008. O relatório da 

comissão apontou que após análise parcial do projeto piloto o projeto seria reestruturado 

sendo segmentado por diferentes faixa etárias, ensino fundamental II, ensino médio e novas 

peças para o 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Concluindo que o projeto possui relevância e 

que a parceria CGU e Instituto Maurício de Sousa deveria manter-se (BRASIL, 2008a). 

Constantin (2020), ao explicar a execução do programa destaca que em 2011 o 

programa foi estendido para 500 escolas deixando de ser executado em 2012 e 2013, 

retomando em 2014, porém, para um número menor de participantes.  

Um dos entrevistados destacou que a não execução nos anos de 2012 e 2013 se 

deu pela própria característica da Coordenação que por ser uma área de fomento à ética e 

integridade “disparou várias frentes muito importantes, mas que não necessariamente, 

estavam dentro da capacidade de execução concomitante dessas frentes” (J1). Nessa linha 

Ferrarezi e Rua (2018) abordaram que políticas com características de programas podem ser 

afetadas por novas iniciativas que entram em conflito com outras em execução, no caso aqui 

relatado o conflito seria de falta de capacidade institucional para dar andamento em todas as 

frentes. Referida “capacidade administrativa” é uma variável, segundo Najam (1995, p. 48, 

tradução nossa) que tem o poder de influenciar a implementação, mas “saber quais recursos 

são necessários não é tarefa trivial”. O autor salienta que essa capacidade vai além de recursos 

financeiros. Nesse ponto da entrevista não foi possível compreender a que tipo de capacidade 

o servidor se referia se financeira ou orçamento ou ainda falta de pessoal. 

No ano de 2014, a STPC, passou por uma nova mudança entre Secretário, 

Diretores e Coordenadores de área. Nesse momento, segundo o servidor, “A equipe também 

estava muito motivada, né, que estava renovada e outros atores chegaram, colegas muito 

motivados em retomar o programa. Isso deu uma energia muito grande”. (J1). A fala do 

servidor encontra respaldo no trabalho de Lotta, Pires e Oliveira (2014) em relação ao 

“comportamento, valores e motivações”. Floyd e Wooldridge (1992 apud LOTTA; PIRES; 

OLIVIERA, 2014, p. 475) sobre o entendimento deste a respeito do BME que “participa não 
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apenas do “fazer”, mas também do “pensar” as estratégias de atuação da organização e/ou 

desenho da política pública”. Ademais, pode-se dizer que a nova equipe ao retomar o 

programa UPT em 2014 assumiu o papel descrito na Stewardship Theory de que o BME 

“desempenha o papel motivador, mobilizador e articulador da política pública implementada”. 

(NOVATO; NAJBERG, LOTTA, 2020, p. 421). 

Em 2015 a CGU firmou parceria com Ministério da Educação (MEC) e Ministério 

da Justiça (MJ) para confeccionar e distribuir 250.000 kits do material do UPT. Para a seleção 

das escolas beneficiadas a CGU contou com o apoio do Ministério da Justiça que havia 

realizado um levantamento do Pacto Nacional pela Redução de Homicídios mapeando as 

cidades e locais mais violentos no país. Com esses dados a CGU decidiu levar o programa 

UPT para esses locais de alta vulnerabilidade (A1; F1; BRASIL, [2018]). Nesse ponto da 

implementação o envolvimento de outros ministérios ganha relevância dentro da literatura de 

arranjos institucionais ou redes para melhorar a capacidade estatal, tanto técnico-

administrativas quanto capacidades políticas (GOMIDE; PIRES, 2014; SILVA; MELO, 

2000). Gomide e Pires (2014, p. 18), ao tratarem do envolvimento de atores do Estado e 

sociedade nos momentos decisórios da política pública informam que “a inclusão de atores 

diversos é percebida como necessária para, por exemplo, a obtenção de informação e aumento 

de conhecimento sobre os problemas a serem enfrentados e para a inovação nas soluções a 

serem perseguidas”. Tal análise de complementariedade também pode ser aplicada entre os 

órgãos ou entre os ministérios como visto acima no caso do arranjo formado por 

CGU/MEC/MJ. Concatenar um problema complexo como reduzir homicídios em locais mais 

vulneráveis com ações de educação de ética e cidadania ao público infantil nesses locais é 

compreender que o Estado precisa agir em redes se quiser efetividade em suas políticas. 

Com o material disponível para distribuição entra um dos atores mais importantes 

nesse processo: os servidores da CGU lotados nos Núcleos de Prevenção das 

Superintendências Regionais da CGU nos 26 Estados da Federação. Tanto por ter sido aferido 

nessa pesquisa como um dos fatores determinantes na maior adesão ao programa por parte 

dos entes subnacionais, como também por ser uma variável do Protocolo 5C (NAJAM, 1995), 

o “compromisso” e ainda por ser um elemento estudado na literatura do Burocrata de Médio 

Escalão (CAVALCANTE; LOTTA, 2015), a atuação desses servidores será explicada de 

maneira pormenorizada no item 5.2.5 deste trabalho. Entretanto, merece o seguinte destaque 

das falas de alguns entrevistados que evidenciam as crenças e valores (LIMA; D’ASCENZI, 

2013; LOTTA; PIRES; OLIVIERA, 2014) que influenciaram a implementação do UPT onde 

os servidores agem “por altruísmo, sem esperar retorno recíproco (NOVATO; NAJBERG; 
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LOTTA, 2020) e também realizando ações empreendedoras no sentido de investir seu tempo 

e energia “na esperança de obter benefícios futuros” (KINGDON, 1995 apud LIMA; 

MEDEIROS, 2012, p. 1257): 

... Então havia muito a lógica de trazer a regional pelo interesse dela também. Como 
as equipes dos Naop sempre foram muito apaixonadas, não é? a crença delas, era a 
mesma, né? da equipe de fomento. É, então, a gente conseguia... por essa 
característica, não é? essa, essa capacidade própria da regional, de se articular, de se 
envolver, de se dedicar ao programa, de ter a motivação, de alcançar não só os 
números, mas aquele compromisso que ela pactuou com com aquele ente 
subnacional. Então acho que é essa dinâmica local é que foi determinante na minha 
opinião, né? ...pactuaram sua condição de atuação, sem nenhuma preferência por A 
ou B, aqueles que foram além disso é mérito estritamente local. É pelo menos na 
minha época, com certeza, não houve uma facilidade do órgão central... (J1). 
...Nós fomos numa escola num lugar chamado ...fica na periferia ...e o motorista 
com carro oficial e o motorista já chegou para a gente vocês são loucos, vocês vão..., 
qual o problema? Eu não conhecia ..., eu não sabia, é, e ele diz, rapaz ali é 
perigosíssimo ali é uma área de tráfico de drogas, etc, eu disse rapaz bora, poxa, a 
gente está aqui com carro oficial, já liguei para a diretora, a diretora disse: pode vir. 
Eu sei que fomos, umas ruas estreitas..., fomos observados pessoas armadas, 
inclusive, e chegamos até essa escola. Então ali...a gente pode dizer assim, que 
abriram as portas para a gente...para que esse programa, que é fabuloso, ele pudesse, 
de fato, se tornar uma realidade e ter efetividade porque o alcance dele eram locais, 
eram situações como aquela que a gente tinha vivenciado, o Um por todos, ele tem 
como foco mudar um paradigma existente Não é...? (I1). 
... É muito do êxito do programa em lugares diferentes depende muito dos servidores 
que estão trabalhando no programa, não é? isso faz toda a diferença. Então é, tem 
lugares que os servidores são um pouco mais empolgados com o programa, né? 
Gostam mais, entendem mais como funciona e tal. E aí eles sabem, digamos, vender 
melhor para o público da comunidade escolar que é o nosso público alvo... (B1). 

Em 2018, o programa já estava em reformulação e por isso foram aplicados 

apenas o restante do material que não fora distribuído ou que por não terem sido aplicados em 

2017 foram recolhidos pelos servidores das Regionais e redirecionados para outras escolas. 

(A1). 

As grandes dificuldades apontadas pela CGU são: falta de recursos orçamentários; 

dificuldade em realizar licitação para impressão e ainda, grande barreira para o envio do 

material aos municípios, isto é, a logística de envio aos entes subnacionais, itens esses que 

fazem parte da variável “capacidade administrativa” (NAJAM, 1995) do órgão. Em seu 

trabalho Constantin (2020, p. 16) destaca que por meio de avaliações realizadas pela CGU o 

material do programa teve boa aceitação por parte dos envolvidos (escolas e estudantes), no 

entanto, com alcance pequeno, se considerar a quantidade de alunos matriculados no Ensino 

Fundamental 1, público alvo do programa UPT. A autora salienta como causas: “questões 

orçamentárias” e “altos custos envolvidos no processo de produção e logística de distribuição 

do material para todas as escolas”. Como forma de atenuar esse problema, a partir de 2018 o 

material foi reformulado para o meio digital e assim poderia ser acessado tanto de maneira on-

line, como off-line, eliminando o que a princípio seria o obstáculo de sua implementação: 
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falta de material para todo mundo devido aos alto custos de impressão e logística para 

entrega. Essa análise do “ambiente institucional” como forma de compreender as condições 

necessárias para que uma política pública atinja os objetivos propostos foi objeto de estudo de 

Berman (1980 apud MARQUES, 2022, p. 45). Ainda “salienta a necessidade de compreender 

o contexto da ‘macro implementação’, referente à formação e garantia de todas as condições 

necessárias para que uma política seja posta em prática”. 

Analisar o ambiente institucional é também uma variável constante no Protocolo 

5C (NAJAM, 1995) que impacta a implementação e, segundo o autor desse modelo, por estar 

interconectada a outras variáveis poderá impactá-las em alguma medida. No caso específico 

descrito acima, o ambiente institucional da CGU impactado por problemas econômicos (falta 

de recursos e logística) influenciou tanto a variável “conteúdo” pois o método de aplicação do 

programa UPT foi transformado de material físico para digital, e também influenciou a 

variável “clientes e coalizões” pois as escolas (clientes) precisam ter estrutura física 

(computadores) para conseguir implementar o programa UPT no novo formato digital (A1; 

B1; C1; D1; E1; F1; G1; H1; NAJAM, 1995). 

Ainda em 2018, o MEC, por meio do Termo de Descentralização de Crédito nº 

7.085/2018, acordou com a CGU a transferência do valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais) por ano no período de 04 (quatro) anos a partir de 2018 (BRASIL,  

2022c). Conforme entrevista, uma parte do recurso recebido em 2018 foi descentralizado pela 

CGU à Imprensa Nacional (IN) para confeccionar, montar e embalar 2.500.000 (dois milhões 

e quinhentos mil) revistinha de lançamento (BRASIL, 2022b). A ideia é que essas revistas 

deveriam ser entregues em todo país via correios dentro do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). O envolvimento da Imprensa Nacional alinha-se à ideia de coalizões 

defendida por Najam (1995) como uma variável que influencia a implementação do 

programa. Nesse quesito, vale a transcrição da experiência de um entrevistado demonstrando 

o desafio da nova estratégia da CGU traçada para tentar diminuir as dificuldades de licitação e 

envio do material aos municípios contando com um novo parceiro (coalizões), e ainda o 

impacto do contexto da pandemia nesse momento de mudança de estratégia execução do 

programa UPT: 

...Era muita revistinha. E aí ela começou o processo de impressão. E aí veio a 
pandemia, não é? A maioria dos servidores da IN... já mais velho, ...então, eles 
suspenderam a impressão. E o processo de produzir no formato que o PNLD exige 
para ser encaminhado pelo correio... um negócio muito complexo, sabe? Tem que 
fazer toda uma paletização, uma etiquetagem, um negócio assim, que a IN não 
estavam acostumados. (B1). 
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O servidor da CGU acrescentou que todo esse processo dificultoso perdurou até 

meados de 2022 e que em razão do defeso eleitoral foi necessário suspender o envio da 

revistinha zero e alguns Estados ficaram prejudicados (B1). 

Infelizmente a pandemia do vírus Covid-19, nos anos de 2020 e 2021, prejudicou 

a implantação do UPT na maioria dos municípios brasileiros. 

Diante o relato resumido sobre a implementação do Programa UPT percebe-se a 

influência das cinco variáveis descritas por Najam (1995), conteúdo, contexto, capacidade, 

compromisso e clientes/coalizões impactando e remodelando a forma de execução do 

programa. Para uma melhor compreensão dessas variáveis em todo o processo de 

implementação, optou-se por discutir cada variável em item específico conforme poderá ser 

visto na seção 5.2 desta dissertação. 

 

5.1.4 Arranjos institucionais para implementação do programa UPT de 2009 a 2018 

 

Desde o início tentou-se incluir o Ministério da Educação como parceiro para 

fazer com que o material chegasse até às escolas, mas a CGU encontrou algumas resistências 

(B1; J1; L1). Uma das principais barreiras, segundo um dos entrevistados é que existem 

vários projetos de outros órgãos que concorrem com o UPT. Na época, em 2008, o MEC 

trabalhava com uma espécie de “cardápio de ações” onde divulgava esses projetos 

extracurriculares para que as escolas optassem por sua adoção ou não, então “Às vezes houve 

meio que uma demanda originada do MEC em função desse cardápio que ele oferecia para as 

escolas”. (L1). 

Segundo os servidores da CGU que estavam à frente do programa UPT, sempre 

houve intenção em ampliar o número de alunos atendidos. Uma das estratégias foi envolver as 

entidades do Sistema S, iniciativa que permanece vigente em alguns Estados da Federação 

(BRASIL, 2021b; CAXIAS, 2021; FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO 

PARÁ, 2021).  Os discursos de alguns entrevistados confirmaram essa parceria: 

[...] É que apoiaram já em algumas localidades, depois para apoiar nacionalmente... 
mas eles também auxiliaram na impressão, distribuição de material. [...]. (L1). 
[...] Então o SESI não sei se foi um movimento nacional, né? Nós procuramos a 
diretoria do SESI, tinha um diretor bastante motivado depois de conhecer o 
programa e aí o SESI é uma federação, né? É então, ... nada é imposto. Também 
tivemos oportunidade de participar de uma reunião do ..., apresentamos o programa 
e o presidente, à época do SESI, ele, propôs, um modelo de adesão que teve uma 
adesão, não foi plena, acho que talvez 2 estados não. [...]. (J1). 
[...] Então, para cada escola do CNI o SESI que aplicava o material, eles adotaram 
uma pública. Ele adotava uma escola pública local e também imprimiam o material 
para essa escola. Foi interessante essa experiência com a CNI. [...]. (A1). 
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[...] Se o SESI, no final das contas, entrar, a gente vai ter só do SESI 136 escolas. 
Mas é um processo que está em negociação ainda. Nós não temos hoje, não é, no 
meio do ano [...]. (F1). 

Especificamente em relação à parceria firmada com a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), que iniciou-se a partir de 2014, cabe destacar que esta era responsável pela 

difusão, reprografia e distribuição do material entre as escolas do SESI. A CGU oferecia 

capacitação no formato educação à distância (EaD), fruto de outra parceria firmada com a 

Escola Nacional de Administração Pública (Enap) (A1; J1). 

Tratativas junto ao Ministério da Educação, mais precisamente com a Secretaria 

de Educação Básica, foram retomadas a partir de 2014, e o MEC passou a apoiar 

financeiramente o programa UPT com descentralização de créditos. 

O Relatório de Execução do UPT 2016-2017 menciona que a partir de 2015, 

parceria entre CGU, MEC e Ministério da Justiça, permitiu a confecção de 250.000 kits que 

foram distribuídos em 2016 e 2017 para escolas previamente mapeadas pelo Ministério da 

Justiça. Na ocasião o MEC; por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), descentralizou R$ 1.167.950,00 para custear a impressão do material pedagógico do 

programa (BRASIL, [2018]). A partir de 2018, além do MEC, a CGU contou com o apoio do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), para transformar o material físico em meio 

digital parceria essa anunciada em evento realizado na sede da Confederação Nacional de 

Agricultura (CNA), em 2018, alusivo ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. Na 

ocasião, o então Ministro da CGU destacou, segundo reportagem publicada no sítio do Senar: 

“Esse trabalho do Senar será importantíssimo para que as 48 milhões de crianças que hoje 

estão no Ensino Fundamental recebam um material de qualidade que trate de ética e cidadania 

nessa importante fase do aprendizado” (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

RURAL, 2018, não paginado). 

Além dessas parcerias, o entrevistado D1 mencionou a existência de contatos com 

a União dos Dirigentes Municipais de Educação no Estado (Undime) que facilitou a 

divulgação em um evento promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Senac): 

[...] a gente tem uma parceria aqui, uma parceria não, um contato com a ... a União 
dos secretários de educação, a associação dos secretários de educação de todos os 
municípios. Então, sempre que eles fazem algum evento onde está reunido ali todos 
os secretários, então eles me chamam, eu vou lá, faço a divulgação do 
programa,...esse ano passado eu fiz uma apresentação no evento do Senac, que era 
um evento de educação nacional. Tinha mais de 5000 pessoas. (D1). 

De maneira esquemática pode-se concluir que ao longo da implementação do 

programa a CGU contou com a colaboração tanto de órgãos públicos como de setores não 
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governamentais confirmando os estudos sobre governança (GOMIDE; PIRES, 2014; 

SECCHI; COELHO; PIRES, 2019; SILVA; MELO, 2000) na fase de implementação de uma 

política pública como uma tendência do poder público em interagir com atores não 

governamentais para “criar capacidades” (NAJAM, 1995) e conseguir um melhor 

desempenho. Essas inter-relações exigiram dos diversos atores para desenvolver e colocar em 

execução do UPT uma “postura negocial e participativa” (XIMENES, 2020) (Figura 9): 

 

Figura 9 – Arranjos Institucionais do Programa UPT 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados da pesquisa. 

 

A Figura 9 evidencia uma realidade já apresentada pela literatura de arranjos 

institucionais que é o envolvimento de atores governamentais e não governamentais (SILVA; 

MELO, 2000). Estudos envolvendo arranjos também foram realizados por Pires (2016a), 

demonstrando a complexidade no momento da implementação que nem sempre é prevista na 

fase da formulação da política ou programa. A trajetória do programa UPT, conforme relatado 

anteriormente demonstra que diante os desafios apresentados, a CGU precisou envolver 

outros atores para conseguir atingir os objetivos do programa. Inicialmente para o 

desenvolvimento do material contou com a participação do IMS que é uma Organização não-

governamental. Para suprir a falta de capacidade financeira, logística de impressão e envio do 

material agregou ao processo o Ministério da Educação e a Imprensa Nacional. Para elaborar 

e oferecer curso EaD sobre o programa aos professores contou com a expertise da Enap e do 

próprio MEC ao inserir o curso na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem do 

Ministério da Educação (Avamec). Para atender um público maior envolveu as escolas 

vinculadas ao CNI, e por fim, para formatação do material digital firmou parceria com o 

Senar.  
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Interessante observar que a parceria com o Ministério da Justiça ocorreu apenas 

em um ano da execução do programa e analisar as características desse arranjo permitiria 

compreender melhor os resultados alcançados em relação aos anos em que não houve o 

envolvimento daquele ministério. Na visão de Pires (2016a, p. 201), “Em análises 

retrospectivas, a abordagem dos arranjos permite compreender os resultados obtidos por uma 

política ou projeto a partir das características do seu processo de implementação”. 

No que tange aos arranjos institucionais criados em cada Estado, percebe-se que 

não foi algo “institucionalizado” formalmente, com exceção de um Estado que mencionou ter 

havido a assinatura de um Termo de Cooperação com o ente parceiro envolvido na 

implementação do programa. De maneira geral, a conquista da parceria foi sempre no campo 

pessoal, tanto do servidor da CGU como dos envolvidos nos Estados, Municípios e escolas 

(C1; E1; I1). Sendo assim, a ideia deste tópico foi apenas apresentar os arranjos formados pela 

CGU com base nas informações obtidas nas entrevistas identificando os principais parceiros 

mencionados e de que forma eles atuaram nas quatro etapas da implementação do programa 

(financiamento, captação, impressão e logística) previstas no art. 3º da Portaria nº 1.840 de 10 

de julho de 2018 (BRASIL, 2018b). 

 

5.1.5 O programa UPT para além de números 

 

Segundo dados do sítio da CGU, o programa UPT no período de 2009 a 2019 teve 

o seguinte quantitativo em termos de escolas, professores mobilizados e alunos atendidos 

(Tabela 3) (BRASIL, [2020b]): 

 

Tabela 3 – Evolução do Programa um por todos e todos por um! Pela ética e cidadania 

 

ANO 
Nº ESCOLAS 

PARTICIPANTES 

Nº DE PROFESSORES 

MOBILIZADOS 

Nº DE ESTUDANTES 

PARTICIPANTES 

2009 61 180 18.000 

2011 500 9.600 289.000 

2014 1.049 3.388 91.890 

2016 1.991 7.645 173.993 

2017 1.780 5.548 148.775 

2018 104 241 10.451 

2019 111 198 8.064 

TOTAL 5.596 26.800 740.173 
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  Fonte: Brasil (2020b]). 
 

Utilizando-se como referência os dados do censo escolar de 2021, realizado pelo 

Inep, verificou-se que nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) foram 

registradas 14,5 milhões de matrículas e 106.761 escolas (BRASIL, 2021c). 

Considerando os números publicados no sítio da CGU, constata-se que o 

programa UPT, no período de 10 (dez) anos de existência atingiu apenas 5% de seu público-

alvo (BRASIL, [2020b]). 

A indagação inicial desta pesquisa teve como objetivo preliminar entender quais 

foram os aspectos que impediram a universalização do UPT, cujo objetivo é promover ações 

educativas na formação da ética e moral de todos que atuam nas instituições de ensino e por 

isso, aderente à diretriz estabelecida no art. 27 da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, os 

conteúdos curriculares da educação básica, devem difundir “valores fundamentais ao interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática” (BRASIL, 1996, não paginado). 

Entretanto, após obter da CGU os dados de execução do programa, no período de 

2014 a 2018, por Unidades da Federação percebeu-se que alguns Estados se destacaram em 

termos de alunos atendidos redirecionando a pergunta desta pesquisa para: Quais foram os 

fatores determinantes para maior adesão ao programa UPT e por conseguinte sucesso 

de implementação nessas UFs. 

Além desta pesquisa merece revelar outros trabalhos que também buscaram 

refletir sobre o programa UPT, quais sejam: Neiva (2015) tratou de analisar o programa UPT 

na ótica de um mecanismo de accountability social, Borba (2019) discute a necessidade de 

avaliar o UPT de forma qualitativa, Constantin (2020, p. 10) discutiu a importância em se 

transformar o material do programa UPT para um formato digital dentro de uma “perspectiva 

inovadora capaz de atender ao gigante desafio de universalizar o UPT” e de Silva, Andrade e 

Martins (2022) tecem reflexões sobre as repercussões das ações educativas no âmbito do 

programa UPT, no município de Belo Horizonte/MG. 

Coelho (2019), ao explicar a administração pública no século 20, destaca que uma 

das grandes mudanças ocorreram na dimensão institucional-administrativa onde as inovações 

gerenciais e o foco no cidadão, dentre outras, alteraram a visão do gestor que antes estava 

focado nos processos para ter um olhar mais voltado para resultados. O autor dentro de sua 

explanação cita Mezzono Keinert (1998), que compreendeu a nova organização do setor 
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público, a partir das Reformas do Estado pós Constituição Federal de 1988, em dois vetores: 

político e técnico: 

No modelo em construção [no Brasil] pode-se perceber duas vertentes de onde 
emerge esta nova forma de organizar o setor público: uma vertente gerencial – 
identificada com as modernas técnicas de gestão, centrada no aumento da eficiência 
e da eficácia, e outra [política], focada na participação cidadã e no controle social – 
voltada para a realização de experiências inovadoras e pela busca, principalmente, 
da efetividade. (COELHO, 2019, p. 117). 

Nesse sentido, analisando-se os objetivos do programa, descritos abaixo, previstos 

na Portaria nº 1.840 de 10 de julho de 2018, percebe-se o foco político do programa no 

sentido de estimular as crianças a pensarem sobre cidadania no sentido amplo e 

consequentemente o fazer pensar sobre seu futuro papel na sociedade como um agente ativo 

de direitos e deveres. 

I - promover ações educativas que auxiliem na formação ética e moral de todos que 
atuam nas instituições de ensino; 
II - formar estudantes para serem cidadãos conscientes, conhecedores de seus 
deveres e capazes de lutar por seus direitos; 
III - desenvolver a democracia e a convivência social nas instituições de ensino e na 
comunidade; 
IV - promover autoestima, condição essencial para ser um cidadão pleno; 
V - promover a valorização das diferenças e a igualdade de oportunidades para todas 
as pessoas; 
VI -construir valores sociais permanentes, laços comunitários e responsabilidades 
sociais; 
VII - desenvolver a consciência de uma cidadania universal, na qual o indivíduo se 
preocupe com a preservação do planeta e a paz entre os povos; e 
VIII - desenvolver, conforme necessário, assuntos transversais e correlatos à ética e 
à cidadania, no intuito de desenvolver a consciência cidadã nos estudantes. 
(BRASIL, 2018b, não paginado). 

Dentro dessa vertente política a análise do programa UPT deve ser vista quanto ao 

atingimento da efetividade exigindo um olhar do gestor para além da eficácia, realizando por 

conseguinte uma análise qualitativa e não quantitativa (BORBA, 2019). O Relatório de 

Execução do UPT, 2016-2017, elaborado pela CGU, demonstra a boa avaliação dos 

professores em relação ao alcance de seus objetivos. Em uma escala de 1 (objetivo 

insuficientemente alcançado) a 5 (objetivo plenamente alcançado), 90% responderam com 

notas entre 4 e 5 confirmando sua efetividade (Gráfico 3) (BRASIL, [2018]). 

 

Gráfico 3 – Resultado do questionário respondido pelos professores 
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Fonte: Brasil ([2018], p. 8). 

Resultados do programa UPT também foram mencionados nas entrevistas 

realizadas nesta pesquisa, a exemplo de: 

[...] a gente tem alguns relatos aqui, assim, é bastante emocionantes, bastante 
emocionados de professoras ... que o programa é, provocou uma mudança de 
comportamento em alunos extremamente problemáticos. ... que o valentão da classe 
que fazia bullying, que de repente virou um líder positivo da classe ... Então a gente 
sabe que mudou pelo menos em um certo período de tempo para uma ou 2 pessoas. 
A gente sabe que aquilo fez uma mudança, uma mudança é bastante profunda e 
assim, é na minha opinião assim, eu acho que já vale [...]. (E1). 
[...] teve um que ... eles fizeram questão, a meninada lá de mostrar no quadro, aí ... 
eu perguntei para eles, porque eles fizeram assim cheio de chiclete, era um chiclete 
numa cartolina, usado mascado, preso lá, um monte, um monte, eles explicaram, 
isso já, aí, já é resultado do Um Por todos, porque é o seguinte, ao invés de estarmos 
jogando chiclete no chão depois de mascado a gente coloca aqui e aqui vai, ficou 
esse quadro gigante aqui na escola, no pátio. Então assim são histórias [...]. (I1). 
[...] a experiência que eu acho que também é uma coisa interessante, que ela 
retroalimenta todo o processo, né? é a narrativa que ela vem por trás dela. Ela é 
muito gratificante, né? Os depoimentos são assim, ... eu era isolado, passei a integrar 
... eu bagunçava, parei de bagunçar, eu mudei em casa, ... e é curioso, a gente vê ... 
esse tipo de repercussão de um programa que não tinha tanta ambição assim. Acho 
que essa ambição transformadora, era muito mais esclarecedora do que 
transformadora, mas ela, ela assim, em diversas ocasiões foi transformadora de 
indivíduos. [...]. (J1). 

No caso do programa UPT as avaliações e feedback dos professores sobre o 

alcance dos objetivos do programa confirmam ser este efetivo.  

Diante das avaliações positivas do programa percebidas pelos professores e pelos 

servidores da CGU e ainda, que o material atende o estabelecido na BNCC quanto a trabalhar 

conhecimentos que auxiliem na formação de atitudes e valores (BRASIL, 2018a)) é preciso 

desenvolver estratégias para que o programa chegue a um maior número de escolas. Entender 

como alguns Estados da Federação conseguiram êxito nessa disseminação é a proposta desta 
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pesquisa que poderá sinalizar caminhos que poderão ser adotados para que a CGU alcance os 

resultados desejados. 

 

5.2  Implementação do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela ética e cidadania 

segundo Protocolo 5C  

 

Os resultados serão apresentados segundo o modelo de análise do Protocolo 5C 

que conforme estudos de Najam (1995) é um resumo de variáveis identificadas por diversos 

autores ao estudar a fase de implementação que perceberam a influência destas no momento 

da execução o que explicava de certa forma as diferenças nos resultados alcançados de uma 

determinada política em relação aquilo que fora pretendido no momento da formulação.  

Ao classificar o conteúdo das entrevistas nas cinco variáveis: conteúdo do 

programa, contexto institucional, capacidade administrativa, compromisso e clientes/coalizões 

verificou-se, com auxílio do software Atlas.Ti, que ao longo da implementação do programa 

UPT todas as variáveis se inter-relacionavam e influenciavam diretamente a execução do 

programa. Verificou-se ainda que tanto para os servidores que assumiram tarefas mais 

próximas da formulação do programa, lotados no Órgão Central da CGU em Brasília, ou para 

aqueles responsáveis por auxiliar a execução, lotados nas CGU-R e também em Brasília, as 

variáveis mais expressivas encontradas na fala dos entrevistados foram “compromisso” e 

“clientes e coalizões” (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 –  Variáveis identificadas nas entrevistas dos servidores da CGU responsáveis pela 

condução do Programa UPT 

 

 

 



 

 
67 

Entrevistados servidores da CGU-R Entrevistados servidores do Órgão Central (formulação 
do programa UPT) 

Fonte: Elaboração pela autora, a partir de dados da pesquisa. 
 

A visualização do Gráfico 4 permite afirmar que ao longo da implementação do 

Programa UPT este foi impactado pelas cinco variáveis do Protocolo 5C (NAJAM, 1995). No 

caso da variável “compromisso” entende-se para fins desta pesquisa como a atuação dos 

servidores da CGU na implementação do programa e conforme observado na literatura estes 

são conhecidos como Burocratas de Médio Escalão e são considerados peça chave na 

implementação do Programa UPT por “traduzir decisões em ações” (CAVALCANTE; 

LOTTA, 2015). Conforme será visto no item específico os resultados confirmaram que estes 

servidores para lidar com as diferenças entre aquilo que está sendo proposto e aquilo que é 

possível executar dentro da realidade local vivenciaram alguns processos previstos na 

literatura que afirma que os BME: “passam por narração das expectativas existentes, 

questionamento das regras e práticas, síntese do que aprendem e elaboração de acomodações 

pragmáticas que permitam adaptar as regras gerais aos contextos locais” (HUISING; 

SILBEY, 2011 apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014, p. 481). Essa adaptação local pode 

ser explicitada no discurso abaixo quando o entrevistado esclareceu que um determinado 

município alterou a quantidade de horas em sala de aula para aplicar o programa UPT:  

A Secretaria mesmo orientou se foram 5 ou 6 escolas lá, então, em vez de eles 
fazerem com as, eu não lembro quantas horas eram naquela época. Mas em vez de 
fazer as 38, acho que era isso 38h...fizeram com um 25h, os professores 
condensaram um pouco e deixaram algumas atividades para casa, assim como eu te 
disse, não é o ideal, não é o que a gente planejou, mas eu entendo que melhor do que 
não fazer nada é fazer, é usar o material para 25h. (E1). 

Outra tentativa de adaptação local exigindo as habilidades de negociação por parte 

dos BME, atuação esta estudada por Johansson (2012 apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 

2014), foi o trabalho dos servidores da CGU junto ao município para facilitar a participação 

dos professores na capacitação EAD oferecida pela CGU que faz parte do conteúdo do 

programa. Muitos professores não querem fazer, alegam falta de tempo e acréscimo de 

atividades sem nenhuma contrapartida do Estado (E1; F1): 

Os professores têm aquele critério de pontuação para poder ser removidos para 
poder ganhar mais...promoção dele. E aí a gente trabalhou com Secretaria de 
Educação para que a educação homologasse o curso para que o curso valesse como 
um dos cursos que os professores precisavam ter naquela época. (F1). 

Ainda na variável “compromisso” esta pesquisa optou por classificar a forma de 

atuação dos servidores envolvidos na implementação do UPT segundo a classificação 

proposta por Lotta, Pires e Oliveira (2014) se estavam mais voltadas para uma Perspectiva 
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Estrutural (PE) onde cumprem as regras determinadas para seu cargo; ou se para fazer com 

que o programa seja de fato executado adotam posturas mais empreendedoras e inovadoras 

dentro da Perspectiva da Ação Individual (PAI) ou se suas ações exigem mais posturas de 

articuladores e negociadores previstas na Perspectiva Relacional (PR). Conforme Gráfico 5, o 

conteúdo das entrevistas apresentaram uma predominância de atitudes envolvendo articulação 

e negociação. 
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Gráfico 5 – Formas de atuação dos servidores da CGU para implementar o Programa UPT 

 

 
  Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora. 

 

Além de demonstrar a prevalência de atuação dos BME da CGU, envolvidos com 

o programa UPT, tentou-se identificar de que maneira os elementos intrínsecos nessas 

perspectivas de atuação como: “atuação conforme 

normativos/articulação/negociação/inovação/empreendedor” se relacionam com as cinco 

variáveis do Protocolo 5C. Observou-se, por exemplo, que para a variável “conteúdo” foram 

exigidas atuações inovadoras, empreendedora e um pouco de articulação. Já na variável 

“clientes e coalizões” é mais predominante a atuação como articuladores. O Gráfico 6 sinaliza 

que a depender da variável que a CGU precisa observar na execução do UPT o tipo de 

atuação do servidor poderá ser diferente. Essa análise merece destaque inclusive porque pode 

sinalizar qual habilidade do servidor é necessária em cada variável de análise do programa. 

Caso os problemas de implementação estejam mais voltados para o conteúdo habilidades de 

inovação e empreendedorismo poderão ser exigidos, já se os problemas envolvem 

clientes/coalizões os servidores que melhor poderão contribuir para solucioná-los seriam 

aqueles com habilidades de articulação e negociação. 
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Gráfico 6 – Coocorrência de códigos dos 5C com a forma de atuação dos BME 

 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados da pesquisa. 
 

5.2.1 Variável Conteúdo 

 
Content ou Conteúdo refere-se ao objetivo do que se pretende alcançar, como 

problematizar a questão que se pretende resolver e os métodos que serão utilizados para 

solucionar o problema (CABRAL; CASTRO, 2020; CARVALHO, 2011; NAJAM, 1995). 

No caso do Programa UPT seu conteúdo é inserir no ambiente escolar, para as 

crianças do ensino fundamental I, temas para reflexão sobre ética e cidadania como mais uma 

estratégia da CGU inserida nas políticas de prevenção à corrupção. Para isso foram criados 

materiais lúdicos com o auxílio do Instituto Maurício de Sousa para que as crianças pudessem 

utilizar as revistinhas da Turma da Mônica como material didático-pedagógico e aprender 

sobre os temas propostos pela CGU.  

As entrevistas lançaram luz sobre outras variáveis que impactaram o conteúdo 

durante a implementação do programa confirmando os estudos de Najam (1995) que os cinco 

“cluster” estão relacionados e muitas vezes podem modificar o próprio conteúdo. 

Uma das variáveis inter-relacionadas ao conteúdo do UPT é “clientes e 

coalizões”. Percebe-se já de antemão que a CGU recorreu às parcerias (coalizões) para o 

desenvolvimento do Programa UPT. A decisão de a CGU buscar parceiro privado, no caso o 

IMS, para desenvolver o programa conversa com os estudos atuais sobre capacidade estatal 

(PIRES; GOMIDE, 2016). Cada vez mais o Estado precisa se relacionar com diversos atores 

não governamentais para dar efetividade às suas políticas. O IMS tem como missão projetos 

semelhantes ao proposto pela CGU e conforme mencionado na proposta apresentada à 
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Controladoria “por estar de acordo com nossas finalidades” (BRASIL, 2008a, p. 20) 

interessou-se pela parceria. A escolha do parceiro também guarda consonância com os 

estudos de implementação que mencionam as coalizões de defesa ou “advocacy coalitions” 

(LIMA; D’ASCENZI, 2013) como item importante para que o Estado consiga realizar seus 

objetivos.  

Ainda em relação às parcerias, a CGU contou com o auxílio do MEC para realizar 

revisão no material em conformidade com à Base Nacional Comum Curricular e para se ter 

uma visão metodológica mais adequada (A1; B1) Interessante pontuar que em última 

instância o MEC não só atua como parceiro, mas também como cliente por ser o órgão 

superior de educação que norteia as diretrizes gerais aos professores que irão aplicar o 

material do programa UPT em sala de aula. A negociação prévia com os destinatários do 

programa é responsabilidade de quem lidera um processo de implementação (SECCHI; 

COELHO; PIRES, 2019) no intuito de minimizar as resistências na hora da execução. Esse 

envolvimento MEC e CGU ocorreu também na disponibilização de um curso EaD, inserido 

na plataforma Avamec, para explicar aos professores os conceitos e funcionamento do 

programa, curso de 60h. 

Todos entrevistados afirmaram que o material conta com a aprovação dos 

“clientes” que neste caso seriam os professores e alunos. Cinco entrevistados trouxeram a 

questão de o material está inserido nas competências exigidas pela BNCC. Arretche (2012 

apud FERRAREZI; RUA, 2018) cita sobre a necessidade de o Governo Federal tornar 

“atrativo” políticas que não são de implementação obrigatória, fato evidenciado nesta 

pesquisa no momento em que a CGU reformula o conteúdo do programa para convergir com 

as exigências da BNCC. Nesse sentido os professores seriam “incentivados” a adotar o 

material proposto, uma vez que já faria parte do conteúdo que eles deveriam obedecer para 

trabalhar temas transversais (BRASIL, 2018a). Entretanto, três entrevistados (C1; D1; F1) 

apontaram que mesmo sendo um material que poderá auxiliar os municípios que precisam 

abordar tais temas para seguir a BNCC, percebe-se que os professores não estão muito 

preocupados com essa obrigatoriedade de cumprir a BNCC e como já possuem muitas 

atividades e projetos não tem tempo de aplicar o material oferecido pela CGU. Cita-se alguns 

trechos das entrevistas que abordam a aceitabilidade do material, alinhamento à BNCC e 

necessidade de a CGU interagir com os “clientes”, MEC e professores para que estes se 

sintam motivados em aplicar o material nas escolas: 

...foi uma oportunidade para os municípios que se ressentiam desse tipo de material. 
Se, porque é muito, eles recebem muitas propostas de venda para os municípios 
adquirirem materiais didáticos. E esse nosso, ele não só obedece, né? a BNCC, como 
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ele aborda de uma maneira aprofundada e que integra a criança com a comunidade. 
Então eu acho que a riqueza do material, que antes não é, não havia na minha visão, 
né?... (C1). 
Agora desistência não tive não, tá? É um programa aqui na versão impressa e que foi 
... que eu tenha experiência, ele sempre foi muito apreciado, tá? (E1). 
A gente não percebeu que há esse tema tratado de maneira transversal, sistematizada 
como um programa Um por Todos, por exemplo, um começo e meio e fim...Eu acho 
que o projeto ele tem essa parte interessante que é ofertar aos professores, que é 
ofertar Secretaria de educação, né, que tenham como trabalhar esse tema, que faz 
parte da base nacional comum curricular, mas de uma forma mais sistematizada. 
(F1). 

Ao longo desta pesquisa observou-se outra variável, “capacidade administrativa”, 

impactando o conteúdo. Por falta de orçamento para imprimir o material e enviá-lo aos 

municípios a CGU optou por transformar o conteúdo do material físico em meio digital, 

confirmando as observações de Najam (1995) sobre o impacto de outras variáveis provocando 

mudanças no conteúdo para continuar atendendo os objetivos pretendidos. Referida decisão 

contou mais uma vez com parceiros (“coalizões”) não governamentais, no caso o Senar. 

Acontece que por falta de recursos tecnológicos em grande maioria das escolas, esta estratégia 

não se consolidou em melhor eficácia de implementação. Apesar de o escopo desta pesquisa 

(2014 a 2018) não abranger a implementação do material digital, diversas entrevistas 

apontaram este novo método como um limitador na implementação atual do Programa UPT, 

destacando tanto a preferência dos professores e alunos (“clientes”) pelo material físico, como 

também a perda de qualidade na execução do programa por falta de computadores para todos 

os alunos e ainda uma baixa adesão ao programa com o material digital: 

Eu que era o maior defensor do material digital hoje eu, eu, voltei atrás. Eu tive que 
rever minha posição. Material digital não tem esse apelo. (E1). 
A própria escolha da regional....está elencada nessas 8, não é? Se eu não me engano. 
É, eu acho que isso tem a ver com o fato desse período que vai estar sendo avaliado 
o material era impresso...o grau de dificuldade do virtual é muito grande. (G1). 
eles entenderam os objetivos a serem atingidos e 100% gostam muito do programa. 
Acham um programa riquíssimo, ficam bem estimulados a aplicar o programa. a 
grande limitação que tem mesmo é da parte tecnológica. (H1). 
Aí então aí começa aí os nossos problemas ... é porque o material digital é excelente, 
só que aqui no nordeste a gente tem uma realidade muito difícil nos municípios a 
maioria das escolas sequer tem computador, não é? Os alunos não tem celular e 
muitas vezes em muitas escolas, não tem. (D1). 
o que a gente entende muito dessa questão do digital, que também era um dos nossos 
objetivos para o programa é realmente a questão da inclusão digital, porque dentro 
do programa a criança aprende a digitar, a abrir um link a fazer alguma pesquisa, né? 
A mexer um pouco nas ferramentas do computador, né? (B1). 
as outras estratégias utilizadas, que são de de é aos meios digitais disponibilizam 
envolver mais escolas, mais crianças. A abrangência do programa ficou muito 
maior. Só que isso para mim traz uma limitação também no compartilhamento desse 
conteúdo com as famílias, né? Que levar isso para casa, conversar e discutir isso aí. 
Isso fazer é, é eu, na minha percepção, é muito diferente. Você tem um material 
impresso e sentar para fazer junto e pegar e envolver e registrar fisicamente. Eu sou, 
eu acho que isso produz mais mudanças, de dar mais impacto ... cria uma relação de 
afetividade maior é com com o conteúdo, com o material... Então assim é...talvez é 
ter estratégias mistas, mesmo que seja adotado um conteúdo digital, mas temos uma 
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peça ou outra, né? Alguns conteúdos não é poderem serem impressos e sem levados 
para casa compartilhada. (L1). 
Então, a maioria vai acabar, professor, projetando o que cai bastante, cai 
drasticamente a interação individual da criança. É quase uma nova aula 
expositiva...do que a própria interação que o material físico dá ou que a nossa 
proposta de material digital dá...a gente criou dinâmicas para substituir o material 
físico, só que ... escolas não têm infra-estrutura para isso, então, o que a gente tem 
observado muitas vezes, são 4, 5 crianças no computador, ou são professores 
projetando e passando para uma sala de 30 crianças. Então, aquela aquela questão 
tátil da criança, fazer levar para casa, porque eu conteúdo do programa envolve 
também levar para os pais, eventualmente levar para outras pessoas Isso já ficaria 
impossibilitado. (F1). 

Os vários relatos citados acima confirmam “o argumento de que o desenho de 

políticas importa” (LINDER; PETERS, 1987 apud NAJAM, 1995, p. 41). Ao modificar o 

método pelo qual o programa seria aplicado nas escolas, substituindo o material físico pelo 

digital, a CGU resolveu a questão financeira, entretanto gerou um novo problema: as escolas 

deixaram de aderir ao formato digital por falta de estrutura tecnológica. 

Apenas um entrevistado mencionou que no momento da pandemia, variável 

“contexto”, o material digital foi um instrumento útil para que o programa não deixasse de ser 

aplicado em 2020 e 2021. Esse caso, por ter sido algo isolado, inclusive porque muitos 

Estados alegaram não ter havido execução do programa em razão da pandemia, será melhor 

detalhado quando tratar-se da variável “compromisso”. 

 

5.2.2 Variável contexto  

 

As entrevistas demonstraram que no período do escopo pesquisado, 2014 a 2018, 

o contexto da execução do programa UPT foi impactado positivamente por mudança nos 

atores que coordenavam o programa em Brasília e o fato de o material ter sido impresso e 

entregue com antecedência nos Estados e Municípios, principalmente nos anos de 2014 e 

2016. Como impactos negativos os servidores apresentaram as seguintes questões: 

concorrência de programas similares com outros órgãos que também utilizam a escola como 

veículo para apresentar temas específicos, a exemplo do Banco Central e Secretaria de 

Orçamento Federal; a mudança de gestores estaduais e municipais a cada ciclo de quatro anos 

gerando um novo processo de negociação para que o programa seja adotado pelo ente 

subnacional e por fim, a própria imagem da CGU com ações mais repressivas, de fiscalização 

e operações especiais que termina por prejudicar algumas tratativas mais de cunho preventivo 

com os municípios. 

Em relação à mudança de líderes na Secretaria de Transparência e Prevenção à 

Corrupção, a entrada de servidores motivados em resgatar o programa em 2014 é um contexto 
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que se inter-relaciona com a variável “compromisso”, mas que, conforme relato do 

entrevistado que estava lotado à época naquela Secretaria, a retomada do Programa também 

estava muito relacionada ao contexto político da CGU em se orientar por recomendações dos 

organismos internacionais, no caso Unodc que também atua no combate à corrupção:  

... a criação da Secretaria em 2006. E ...por muito tempo foi a Secretaria mais 
recente da casa e ali principiando, iniciando os projetos, precisando desbravar, 
desenvolver e criar projetos novos. Não é? A gente sendo pautado também, não 
é?...direcionando as novas ações, né? por diretrizes, né? ...da própria ONU, da 
UNESCO... (L1). 

No período escolhido para esse estudo de caso, 2014 a 2018, o Programa UPT era 

executado por meio do envio das revistinhas em meio físico às escolas que se comprometiam 

aplicar o programa. Esse “contexto” inter-relacionado com o conteúdo, ou seja, com o método 

de se trabalhar o programa com o uso do material físico foi observado por vários entrevistados 

como sendo um diferencial no número de adesões ao Programa e que agora com material 

digital o programa tem perdido “fôlego” ocasionado por outro contexto que é a falta de 

infraestrutura tecnológica nas escolas (A1; B1; C1; D1; E1; F1; G1; H1). 

Foi dito no item anterior apresentando os resultados da variável “conteúdo” que o 

programa foi reformulado para ser aplicado em meio digital, no entanto percebe-se pelo 

trecho de algumas entrevistas que a CGU não considerou o contexto precário das escolas 

públicas do interior que se ressentem de tudo principalmente de recursos tecnológicos, como 

computadores e internet.  

Não é uma preferência abstrata, não é de gosto. É o seguinte, os poucos 
levantamentos que eu fiz com eles nos monitoramentos, porque o monitoramento, 
ele é um percentual, né? Não precisa ser monitorada todas as escolas, mas um 
percentual das escolas que foi aplicado o programa, e eu fiquei surpresa com o 
número de laboratórios ou que não existem os laboratórios de informática ..., se 
existe, estão com os equipamentos obsoletos, que estão quebrados ou inclusive 
foram roubados nesse período de pandemia. (G1). 
O secretário nos falou que ele bota o computador na escola, de noite as pessoas vão 
lá e roubam um computador. Aí ele botava outros roubam de novo outro, então ele 
para de botar o computador, porque não adianta. Ele só vai botar lá pra alguém 
roubar, então assim é a dificuldade grande e a maioria dos municípios se interessam 
pelo material impresso. (D1). 

Nessa mesma linha, observou-se que alguns contextos exigiram mudanças de 

estratégias por parte dos servidores da CGU e outros, a exemplo da falta de estrutura 

tecnológica nos municípios e o período da pandemia levou as escolas a adaptarem a forma de 

implementar o programa. Segundo Najam (1995) um aspecto importante da variável 

“contexto” é “o processo de adaptação mútua entre agências implementadoras e a política que 

está sendo implementada”, fato evidenciando na fala de alguns entrevistados: 

A gente reorientou várias vezes os caminhos...Vamos tentar, então as secretarias 
municipais, às vezes secretário municipal nem nos atende ai, então vamos tentar 
associações municipais. Vamos tentar associações de professores. Vamos e foi 
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reorientando ao longo do tempo, sempre buscando uma forma de tentar atingir as 
escolas. (F1). 
Acho que 5 anos atrás por aí a gente, a gente foi apresentar o programa ao secretário 
de educação de [...] e ele se empolgou e queria aplicar em todos as escolas do 
município... o secretário da educação, impôs em todas as escolas a aplicação. O que 
não funcionou, né? E aí é aquilo que eu te falei, teve professor que não...é diretor da 
escola que .... escanteio material e a gente teve que recolher que estava se 
estragando. O que não funcionou, no outro ano a gente diminuiu aí para um quarto 
das escolas e aí a gente conseguiu acompanhar e o resultado foi melhor. (D1). 
O que é que a gente percebe? Dá acesso aos alunos de maneira diversa, aquele que 
tenha acesso ao computador, aquele que tem um acesso à internet vai acessar dessa 
forma e o que não tem muitas vezes eles imprimem apostila simples. (H1). 

A concorrência de programas com outros órgãos públicos, foi citada como 

contexto negativo pelo entrevistado J1 e confirmada por meio de pesquisa no sítio do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) onde observa-se a existência do 

projeto “Em Busca do Tesouro”, desenvolvido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em 

parceria também com o Instituto Mauricio de Sousa além de outros órgãos e organismos 

internacionais, com o objetivo de disseminar conceitos como equilíbrio e transparência 

fiscais, promover a educação fiscal e financeira por meio de informações sobre a função 

social dos tributos e o necessário controle cidadão dos gastos públicos. O público-alvo é 

praticamente o mesmo destinatário do Programa UPT da CGU, estudantes 4º, 5º e 6º anos 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019). Nesse contexto de programas muito parecidos, onde 

são utilizadas revistinhas da Turma da Mônica para disseminar conhecimentos 

transversais previstos na BNCC, as escolas podem alegar falta de tempo para aplicar o 

programa UPT por já terem optado por trabalhar outro material. 

Um fato que merece atenção é a relação da variável contexto com “clientes e 

coalizões”. Percebe-se na fala dos entrevistados a não existência de um arranjo institucional 

para implementar o Programa UPT nos entes subnacionais e por isso a mudança dos 

secretários estaduais/municipais de educação ou de outro ator relevante na implementação 

suspende ou até interrompe a execução do UPT naquela localidade.  

A gente perdeu os contatos que a gente tinha lá, porque eu não sei se é isso. É assim 
em todo lugar, mas eu imagino que seja o governo estadual e o municipal...eles são 
totalmente tomados por cargos em comissão...que troca a cada vez que troca o 
secretário. (E1). 
A gente fez essas 103 escolas, e aí no ano seguinte ia repetir essas 103 escolas. Todo 
mundo deveria optar novamente. Grande parte das 103 optaram Só que os 
professores aqui ...eles saem das áreas mais periféricas e vão para as áreas mais 
centrais a partir do tempo de serviço...vários dos professores, eles eram deslocados, 
mas espécie quase de promoção...os novos professores receberam um material, mas 
não executaram, não conheciam, não tinham passado pelo processo de sensibilização 
e quando a gente foi fazer a mobilização, vários, lugares, na verdade, não estavam 
executando. (F1). 
O promotor saiu e o outro não encampou a ideia... Então essa parceria ela aconteceu, 
envolvia outros atores, como o Ministério público do estado, que eles têm por 
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orientação do conselho nacional do Ministério Público um projeto contra a 
corrupção. (F1) . 

Najam (1995) sugere que para facilitar a compreensão sobre a implementação é 

necessário dentro do contexto institucional relacionar ao menos três tarefas:  

a) identificar os principais atores institucionais que influenciam e ou são 
influenciados pelo processo; b) traçar os interesses e as relações de poder entre e 
dentro das instituições relevantes; c) reconhecer as características institucionais 
como influenciadas pela estrutura global de definição social, econômica, política e 
jurídica em que operam. (NAJAM, 1995, p. 42 apud CARVALHO, 2011, p. 20). 

O resultado das entrevistas confirmara a influência de alguns atores no processo 

de implementação como: gestores estaduais/municipais, professores, ministério público, 

Unodc, no entanto, não é possível afirmar que há um mapeamento por parte da CGU, Órgão 

Central, de quais seriam os atores relevantes para alavancar a implementação do programa 

UPT da forma como Najam (1995) sugere em seu estudo. A articulação inicial em todos os 

Estados é com as Secretarias de Educação, mas a decisão de envolver outros atores que 

poderiam aumentar o número de adesões ao programa ficou a cargo de cada Controladoria 

Regional. Não se observou a existência de uma governança relacional conforme descrita por 

Ximenes (2020, p. 14) como sendo “atuação dos principais atores da comunidade de políticas 

públicas a partir das instâncias de atuação ancorados em algum nível de arranjo institucional 

de implementação”.  

Essa identificação de interesses e relações entre instituições relevantes alinha-se 

às ideias contemporâneas de governança (CALMON; COSTA, 2013; OLLAIK; MEDEIROS, 

2011) como caminho para dar maior efetividade às políticas públicas. Esse mapeamento dos 

interesses das instituições é importante para se conseguir maior capilaridade na execução do 

programa. O entrevistado G1 ao relatar a dificuldade na implementação do programa no 

formato digital apresentou a informação de que no Estado do Pará foi possível executá-lo por 

meio de parceria com o ente do sistema “S”. Além do Pará, o Estado do Maranhão também 

firmou parceria com o Sesi. Por meio de reportagens confirmou-se que a temática do 

programa UPT era um assunto aderente a um projeto do Sesi já implantado em algumas 

municipalidades chamado de “Indústria do Conhecimento” o qual objetiva integrar os 

estudantes das redes municipais e as comunidades. Esse formato de governança alinha-se ao 

conceito de redes baseada na reciprocidade, integração e alinhamento finalístico (MARTINS; 

MARINI, 2014).  

Quanto à última tarefa descrita por Najam (1995) no sentido de reconhecer as 

características institucionais como influenciadas pelas estruturas sociais, política e 

econômicas, no caso do contexto do programa UPT e a falta de estrutura tecnológica das 
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escolas, é preciso atenção por parte dos gestores da CGU no sentido de adequar a forma de 

execução do programa à realidade brasileira de cada município não sendo possível optar pelo 

formato digital de maneira indiscriminada haja vista a limitação de infraestrutura de grande 

maioria das escolas no interior do país. Percebe-se aqui além da inter-relação das variáveis 

contexto e conteúdo, também uma influência na variável compromisso, pois essa adaptação 

ao contexto local exigirá mudança na forma de agir dos servidores da CGU (LOTTA; PIRES; 

OLIVEIRA, 2014) no momento de levar a proposta do programa UPT no formato digital aos 

municípios. 

Outro fator envolvendo contexto que merece destaque é o fator político inerente a 

área de detecção da corrupção, outro braço de atuação da CGU, que muitas vezes aponta os 

agentes políticos de Estados e Municípios como responsáveis por irregularidades na execução 

de recursos federais. Dois entrevistados pontuaram essa dualidade no papel da CGU, combate 

e prevenção, que muitas vezes não poderão coexistir ao mesmo tempo em um Estado ou 

Município, haja vista que o cliente do Programa UPT é um gestor político, no caso o 

Secretário de Educação que pode estar sendo investigado em algum processo da CGU. 

Fizemos um grupinho bacana, estava a secretária de educação, tava uma pessoa 
secretária executiva, estavam o vice-prefeito, que é um cara que é o gerantão aqui da 
prefeitura, de projeto, de dinheiro, que coordena, né? Menos de 1 mês depois, outra 
fase da operação da CGU com a polícia federal aqui, envolvendo outra etapa da 
operação aí, aí complicou, mas enfim, faz parte. (C1). 
Do próprio modelo de implementação, que não depende só da gente, depende de 
terceiros...Tem desde o aspecto político se percebe que, por exemplo, a gente não é 
bem aceito em alguns lugares... Esse ano nós tínhamos feito com a Secretaria de 
educação do estado...uma negociação para abrir uma agenda com a secretária de 
educação para a gente apresentar nossos projetos. Naquele mesmo momento, saiu 
uma fiscalização da CGU apontando uma série de problemas do estado...na gestão 
do governador...estava...bem recente deu uma esfriada, entendeu? (F1). 

O contexto político envolvendo os entes subnacionais também foi apresentado em 

outra entrevista onde o servidor considera o “time” ou momento do mandato do gestor 

municipal como um aspecto que poderá influenciar na implementação do programa: 

O ‘time’ político das coisas é lembra que a gente tem ciclos descasados com o ciclo 
municipal eleitoral. Então é se você está num time onde é você tem um ente ou uma 
organização privada, especialmente o ente não é? um ente municipal, é com energia 
para para fazer algo novo, né? Um começo de mandato, uma condição de recursos 
não é? ainda não totalmente, né? é fixado para para alguma despesa, com uma certa 
maleabilidade, você encontra ali, é uma porta mais aberta, né? (J1). 

Dentro da variável contexto, no sentido de identificar os atores que influenciam o 

processo de implementação do programa UPT, percebeu-se que além dos secretários de 

educação, alguns estados contaram com a participação de outros atores interessados na 

execução do programa. A literatura já confirmou que depende muito da forma como os 

arranjos institucionais são formados para que a política obtenha melhores resultados (PIRES, 



 

 
78 

2016a). Pires (2016a) demonstrou em um estudo envolvendo Projeto de Equipagem de 

Conselhos Tutelares que a mudança em relação aos atores envolvidos na implementação 

alterou a quantidade de municípios atendidos de 94 para 901 municipalidades beneficiadas. 

Desta forma, faz-se necessário buscar compreender quais foram os arranjos com melhor 

impacto no número de adesões ao programa e ainda, se esses arranjos minimizaram o impacto 

e poder político da decisão de implementar o programa permanecer nas mãos apenas dos 

gestores políticos dos estados e municípios.  

 

5.2.3 Variável capacidade 

 

Conforme Najam (1995, p. 49), é praticamente unânime entre os autores que 

tratam de implementação considerar a “capacidade administrativa” como uma variável crítica 

que influencia a eficácia de uma política ou programa. Entretanto, para o autor não é tarefa 

simples identificar qual é a capacidade necessária e ainda, “como essa capacidade pode ser 

criada e operacionalizada”. Na visão deste autor, não se trata de capacidade financeira, 

recursos, mas sim de ter habilidade governamental para influenciar a sociedade e que 

necessariamente estará inter-relacionada com as outras quatro variáveis. 

Seis entrevistados (A1; B1; D1; E1; F1; H1) apontaram a falta de recursos 

financeiros e a dificuldade de logística na entrega do material físico como limitadores da 

execução do Programa UPT. Na linha do que a literatura abordou no sentido de “criar 

capacidade” a CGU recebeu recursos do MEC para financiar a impressão do material 

didático. Sabendo-se que o processo licitatório normalmente é moroso tentou-se via Imprensa 

Nacional, a partir de 2019, a impressão e envio de uma parte do material, via correios, aos 

municípios contando com o auxílio do FNDE para orientar essa logística, uma vez que esse 

órgão possui expertise no envio de materiais por meio do PNLD. Observa-se que para 

enfrentar o obstáculo de ausência de orçamento e dificuldade na logística a CGU tentou criar 

capacidade envolvendo mais três instituições: Imprensa Nacional, FNDE e Correios e que 

segundo relato dos servidores foi um processo “bem complicado” (entrevistado B1). A 

comunicação e interação entre diversos órgãos exigiu muitas reuniões com todos os 

envolvidos “para tentar fazer eles se comunicarem, entenderem porque um dizia que faltava 

uma coisa, que era o outro que tinha que fazer e o outro dizia que era o outro, e a gente não 

conseguia fechar” (entrevistado B1). Nessa escolha da CGU de criar capacidade envolvendo 

outros órgãos conversa com os estudos que tratam de intersetorialidade compreendida “como 

a integração de diversos setores para a entrega de serviços” (FERRAREZI; RUA, 2018) Outra 
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forma de criar capacidade e que também guarda relação com a variável “coalizões” foi a 

parceria firmada com a CNI (J1) onde esta se comprometeu, a divulgar, reproduzir e distribuir 

o material para as escolas do Sesc. Além das escolas do Sesc, a CNI se comprometia a 

imprimir o material para uma escola pública local (A1). Em um determinado Estado da 

Federação a CGU conseguiu com que a Assembleia Legislativa financiasse o material para 

138 escolas (C1). Na visão de um entrevistado uma das soluções para enfrentar a dificuldade 

de logística no envio do material seria a possibilidade de o material do programa UPT fazer 

parte do Programa Nacional do Livro Didático “porque aí chegaria em todas as escolas do 

MEC” (A1).  

A morosidade no envio do material e até mesmo “incerteza” no envio confirma o 

que Najam (1995, p. 51) mencionou sobre existir “um link entre contexto institucional e 

capacidade” influenciando a implementação de uma política. Além desta relação percebe-se 

também nos relatos dos entrevistados um impacto das dificuldades de capacidade institucional 

da CGU nas variáveis “compromisso” e “clientes e coalizões”, conforme os seguintes trechos: 

mas é o que eu falo assim, essas pausas não é? de não ter o recurso para executar a 
política pública dá uma desanimada ... nos servidores, claro e nas escolas também 
que participam. (B1). 
eu queria mas eu queria kits, porque tem uns professores, aí eu digo rapaz eu não 
tenho o kit, mas você tenha a certeza que eu colocaria na sua mão, caso eu tivesse e 
aí, olha o pecado lá da STPC, o pecado da CGU, a gente vai, prospecta,  aí, você não 
tem como dar resposta, né? (C1). 
eu me lembro deles chegarem com bastante antecedência, coisa que não acontece 
mais e isso está provocando, na minha opinião, um problema muito grave na 
execução do programa, que é você chegar para uma ...a escola e ...a gente não tem o 
material daí a gente, entrega o material em setembro eles falam, então, beleza, eu 
vou deixar para ano que vem. (E1). 
também tem uma questão dos próprios processos de licitatórios e a morosidade 
deles, então assim é sempre foi na minha ótica, não é, um fator negativo a gente 
começar a mobilização com as escolas, criar nas escolas, na expectativa de 
implementação do projeto. (F1). 

Além das capacidades financeiras e de logística, alguns entrevistados citaram a 

própria capacidade operacional da CGU nos Estados como fator limitante para um alcance 

maior do programa. Alguns Naops nas Controladorias Regionais têm apenas um ou dois 

servidores e que precisam dividir seu tempo de trabalho tanto em ações de prevenção como de 

ouvidoria (C1; E1; G1).  

Para driblar a ausência de recursos para impressão e dificuldades na entrega aos 

municípios a CGU transformou o material físico em meio digital (A1; C1; F1), confirmando o 

que Najam (1995) falou sobre ser óbvio o link entre capacidade e conteúdo e que essa relação 

defini e redefini essas variáveis. Pode-se observar ainda que os problemas de capacidade da 

CGU geraram “janela de oportunidade para os atores estratégicos interferirem” 

(SCHABBACH, 2020, p. 349) na decisão de mudar a forma de aplicação do material.  
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As dificuldades envolvendo a capacidade institucional da CGU para implementar 

o programa UPT remete mais uma vez à necessidade de envolver outros atores para atingir o 

objetivo de aumentar o número de crianças atendidas pelo programa. A busca por esses atores 

que possuem o mesmo interesse da CGU converge com a literatura de arranjos institucionais 

citada na análise da variável contexto. 

 

5.2.4 Variável clientes e coalizões 

 

Em seus estudos Najam (1995) cita o pensamento de Warwick (1982) que 

expressou que os clientes podem acelerar, retardar, parar ou redirecionar a implementação de 

uma política.  

No caso do Programa UPT, pode-se considerar como clientes as Secretarias de 

Educação, escolas e professores. De acordo com as entrevistas em cada um dos sete Estados 

da Federação (AM, BA, CE, DF, SP, PE, PR) foi possível verificar como alguns clientes 

reagiam à proposta apresentada pelos servidores da CGU impactando diretamente na 

execução do programa. A receptividade ou aversão dos clientes ao Programa também afetada 

a variável compromisso dos servidores da CGU responsáveis por divulgar o programa, 

confirmando mais uma vez que uma variável afeta outra, ou todas as outras. Como as políticas 

educacionais são competências comuns de Estados e Municípios, cada localidade exigiu um 

tipo de negociação e atuação diferente por parte dos servidores da CGU com os clientes do 

programa.  

Fato que restou comprovado é que no caso do Programa UPT se o cliente não 

“abraçar a ideia” (A1) o programa não será executado, outros entrevistados (D1; G1; H1) 

mencionaram o coordenador da escola como ator chave na implementação e outros servidores 

(C1; I1) entenderam que o cliente que tem “poder” no momento da implementação é o 

Secretário de Educação “Se não passar pelo secretário, não é? de educação, ali morre, você 

não tem nem chances nem de apresentar se tem qualidade, se não tem, não é essa questão. 

Simplesmente não quer, por algum motivo político”. (G1) A questão política também foi 

abordada como impacto na variável contexto.  

Das entrevistas foi possível perceber uma forte inter-relação dessa variável 

clientes com a variável compromisso, entendendo-se este como a forma de atuação dos 

servidores da CGU. Há um grande esforço de divulgação, sensibilização e negociação para 

que o Programa chegue até os clientes. Todos entrevistados apresentaram como forma de 



 

 
81 

divulgação as apresentações em fóruns de educação ou reuniões em cada secretaria de 

educação de cada município. (A1; B1; C1; D1; E1; F1; G1; H1).  

Merece destaque o aspecto dificultoso de fazer o Programa chegar até o professor, 

que poderia-se chamar aqui de cliente final: 

[...] um município em que ele tem total liberdade para o professor, então foi esse o 
município que a gente não fez uma negociação com a Secretaria de educação do 
município...a gente fez, a gente foi, foi nas diretorias regionais, tratou com as 
diretorias regionais, foi nos encontros de professores com as diretorias regionais, 
falou lá, captou professores, depois tratou. Esse processo muitas vezes, o esforço de 
negociação ele varia você vai perceber isso. (F1). 

Relacionando a variável clientes com contexto institucional, atualmente, pós 

pandemia e o uso de tecnologia para realizar reuniões virtuais, alguns entrevistados 

mencionaram a facilidade nesse contato com os clientes porque agora ganhou agilidade e 

aumento na quantidade de municípios para apresentar o programa (D1; E1; H1). 

Um dos entrevistados falou que apesar de realizar as reuniões à distância, nada 

substitui o contato pessoal “o olho no olho” (E1) e nessa mesma linha o entrevistado B1 

acrescentou “na minha opinião, o principal mesmo é essa questão do corpo a corpo de ir 

conversar com as escolas”, ratificada pelo entrevistado (I1). “É nós sentimos muito que esse 

contato com o professor é que fazia com que o programa deslanchasse” (I1). 

Entretanto chama atenção o discurso de um dos entrevistados destacando que 

essas interações devem ir além de uma divulgação, mas sim um convencimento de que é um 

material interessante a ser trabalhado com as crianças.  

[...] Não era uma propaganda institucional, não era. Era mais essa questão mesmo de 
mostrar como funciona, né? Porque quando as pessoas não conhecem o programa, 
elas não se interessam muito e às vezes a gente tem muito isso na comunidade 
escolar, porque eles pensam assim, poxa, mais uma tarefa pra gente, né? A gente já 
recebe tanta, tanto programa, tanta ação, tanto não sei o que que a gente tem que 
fazer e aí eles encaram isso como mais uma não é? Mas aí quando a gente tem essa 
disponibilidade de apresentar, de mostrar o material, de mostrar como funciona, de 
mostrar, de falar um pouquinho, dos resultados que a gente, dos, dos feedbacks que 
a gente tem, né? De dos professores que já aplicaram, então eles ficam mais 
interessados, porque o material é muito bonitinho, né? E quando você mostra mesmo 
a metodologia, explica um pouco mais a forma de trabalhar, então eles ficam, né? 
mais convencidos. (B1). 

Confirmando a literatura sobre arranjos institucionais observa-se na 

implementação do Programa UPT nesses sete Estados a força da variável coalizões como um 

impulsionador do programa para fazer com que este chegue a número maior de clientes. Um 

dos entrevistados (C1) apontou que uma boa forma de fazer sensibilização é por meio de 

parcerias. Outro entrevistado (D1) mencionou a União Nacional dos Dirigentes de Educação-

Undime como parceiro ou como possibilidade futura de parceria e outro (E1) indicou o 

caminho de sensibilização para implementar o programa UPT tentar uma parceria com a 
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associação dos municípios. Outra coalizão realizada pela CGU foi com o Ministério da 

Educação para que o curso EaD explicando o que é e como aplicar o Programa UPT fosse 

inserido na plataforma Avamec que é um canal de capacitação dos professores.  

Os resultados apresentaram ainda uma inter-relação na variável clientes e 

conteúdo uma vez que alguns professores foram convidados a participarem da reformulação 

do material didático proposto pela CGU no Programa UPT (A1). 

Ainda na ideia de que em muitos momentos da implementação de um programa 

várias variáveis são impactadas, destaca-se o trecho a seguir por conter na fala do entrevistado 

a inter-relação entre as variáveis cliente (secretários de educação), coalizões (rede de 

ouvidorias), compromisso (contato servidor da CGU por telefone e reunião) e capacidade 

administrativa (reuniões virtuais): 

Nós temos a rede nacional de ouvidorias e aí aqueles municípios que faziam parte da 
rede, nós tínhamos um contato mais estreito com os ouvidores. A partir dos 
Ouvidores, nós pedimos os contatos do secretário de educação, entramos em contato 
com o secretário de educação, agendamos reunião online, é com o secretário de 
educação, a equipe pedagógica, as pessoas que o secretário indicava, a gente 
primeiro fazer um contato telefônico, explicava rapidamente...do que se tratava o 
programa, agendava essa reunião online. Ele marcava também com a equipe 
pedagógica. A gente fazia essa reunião online e que funcionou muito bem e que 
assim, isso aí foi uma praticidade enorme, porque antes da pandemia não existia esse 
tipo de reunião. (H1). 

Da fala de cada entrevistado percebe-se que estas coalizões dependem muito mais 

do grau de articulação de cada Controladoria Regional em seu território e que muitas vezes 

está atrelada de forma substancial ao servidor que conduz o programa naquele Estado, e por 

isso esse aspecto será melhor detalhado na variável “compromisso”. Neste tópico apresenta-se 

apenas os parceiros citados em cada entrevista, tanto aqueles que colaboraram no período do 

escopo desta pesquisa como parcerias atuais (Quadro 6): 

 

Quadro 6 – Coalizões na implementação do Programa UPT 

 

Estado Parceiros – 2014 a 2018 Parceiros após 2018 

B1 Secretaria Estadual de Educação Secretaria Estadual de Educação 

C1 Não soube informar. 

Ministério Público Estadual, Assembleia 

Legislativa. Associação dos Municípios 

do Estado. 

D1 Undime Undime. 

E1 Secretaria Municipal de Educação Não há. 

F1 Secretaria Municipal de Educação Não há. 
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G1 
Não soube informar. Acredita que as escolas 

foram indicadas por Brasília 
Não há. 

I1 

Regional participa de vários grupos. 

Coordenador do Núcleo já ocupou cargo de 

Superintendente. 

Rede de Ouvidorias, União dos 

Controles Internos do Estado. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da pesquisa. 
 

Do Quadro 6, percebe-se que não existe um padrão nas parcerias realizadas 

pela CGU. A informação em dois Estados restou prejudicada porque a entrevista foi 

realizada com servidores que não estavam no setor à época (C1; G1) e não souberam se 

havia ou não parcerias e por isso um número maior de escolas participantes do Programa 

UPT no período de 2014 a 2018. Entretanto, cabe lembrar que em 2014 a CGU – Órgão 

Central firmou parceria com o Ministério da Justiça para indicar os locais vulneráveis 

onde o programa deveria ser implementado, é possível que essa indicação tenha facilitado 

a captação de escolas mais propensas a aceitar participar do Programa UPT. 

No que tange às parcerias recentes, frisa-se mais uma vez que no caso do 

entrevistado I1, a rede previamente formada e institucionalizada facilitou a implementação 

do Programa na pandemia, momento em que poucos Estados conseguiram, confirmando a 

visão de Najam (1995) sobre a influência do grupo de coalizões na implementação de uma 

determinada política. No caso do entrevistado C1, verificou-se que os parceiros 

informados já atuaram em outros projetos envolvendo a educação (SEGATTO; 

ABRUCIO, 2016) o que pode ter facilitado a parceria com a CGU. Os autores concluíram 

que a coordenação dos governos estaduais junto aos municípios varia em cada Estado da 

Federação indo desde a uma cooperação bem-sucedida (Ceará) até uma “cooperação 

fraca” (São Paulo). A afirmação dos autores de que “é necessário aumentar a articulação 

entre governo federal e estados para a implementação de políticas educacionais” pode ser 

um caminho para que a CGU potencialize a implementação do UPT envolvendo Estados 

onde exista cooperação institucionalizada, minimizando por consequência o grau de 

esforço necessário nas negociações individuais, município a município.  

Ao narrar a parceria firmada após 2018 no Estado para implementar o UPT, o 

entrevistado C1 informou que tanto o Ministério Público Estadual como o Tribunal de 

Contas do Estado (TCE) naquela localidade tinham projeto vinculado à educação, 

confirmando a literatura sobre “coalizão de defesa” (SABATIER, 1986 apud NAJAM, 

1995). Neste caso particular, convém destacar duas particularidades: 1) foi o Ministério 
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Público quem procurou a CGU, exercendo assim a liderança na condução do processo e 2) 

o fato de naquele Estado da Federação já ter existido projetos anteriores envolvendo a 

articulação entre esses órgãos estaduais. A experiência narrada pelo entrevistado C1 como 

um sucesso na articulação com vários atores para implementar o programa UPT 

confirmam a existência das três características descritas por Smith (1973 apud NAJAM, 

1995, p. 53): “a) o grau de organização e institucionalização; b) liderança e c) experiência 

política anterior”. 

Outra parceria interessante, que contrapõe inclusive o que alguns servidores 

pontuaram como contexto negativo onde a área de detecção de corrupção prejudicava os 

trabalhos de prevenção, nasceu do resultado de uma operação especial que gerou multa 

para o ente fiscalizado e a rede local na qual a CGU fazia parte, indicou que o valor da 

multa deveria ser usado para imprimir material do Programa UPT nas escolas durante 5 

anos. (entrevistado A1) Este exemplo demonstra a coalizão de defesa (LIMA; 

D’ASCENZI, 2013; SABATIER; JENKINS-SMITH, 1999 apud SECCHI; COELHO; 

PIRES, 2019) formada com a intenção de priorizar a educação para assuntos envolvendo 

ética e combate à corrupção em um local onde os gestores causaram dano ao erário. E 

ainda, aqui percebe-se a importância de existirem atividades tanto de prevenção como de 

combate à corrupção dentro do mesmo órgão possibilitando a união de esforços na mesma 

luta. 

Por fim, as entrevistas trouxeram a necessidade de coalizões em âmbito 

nacional, estratégias de divulgação envolvendo as novas tecnologias de redes sociais tão 

usadas nos dias atuais: “[...] colocar nas redes sociais de maneira regular ter uma 

estratégia de comunicação que viesse da assessoria de comunicação da CGU [...]” (F1). 

Essa discussão eu não vejo acontecer, é estratégica, é uma discussão 
extremamente estratégica sobre políticas públicas, não é? de escala nacional. ... 
a gente tem políticas nacionais que são muito mais, é transformadoras, do meu 
ponto de vista, né? Muda, muda a sociedade, né? São culturais e tal, elas são 
importantes, mas não dá para fazê-las de forma isolada. E você tem a ENCLLA 
como não é? um organismo, não é multilateral de governo. Onde você consegue, 
né? Encontrar alguns parceiros para algumas iniciativas e na transparência foi 
fundamental tivemos iniciativas muito exitosas. Na parte de educação 
procuramos o MEC, que é o parceiro natural, mas eventualmente temos que 
pensar em outras alternativas, né? Será que a gente não tem que procurar o 
Facebook para falar disso? O Instagram não é? o Tiktok para falar disso. Quais 
são os parceiros ideais para formar cultura? E quais são os incentivos para cada 
parceiro público privado, para que a gente possa alcançar o objetivo, não é? que 
é trabalhar uma cultura de integridade, de ética, de igualdade, né? (J1). 

Confirmando o êxito de parcerias citadas pelo entrevistado J1 no campo da 

transparência, cita-se o estudo de Pereira (2016, p. 23) sobre a formação da agenda da Lei 

de Acesso à Informação, liderada pela CGU, que contou com grupos de “atores não 
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governamentais para sensibilizar setores do governo sobre direito à informação” formado 

pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Transparência Brasil, 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outros. De modo similar à formação da 

agenda da Lei de Acesso à Informação (LAI), e conforme resultado das entrevistas a 

respeito das coalizões formadas para implementar o programa UPT, vislumbra-se como 

caminho promissor para uma maior adesão ao programa ou até mesmo para que este entre 

na grade curricular de todas as escolas públicas a busca por defensores não 

governamentais que acreditam na mesma pauta que a CGU sobre a necessidade de levar o 

ensino da ética e cidadania para as escolas. Os estudiosos de implementação citam a 

necessidade de identificar quais atores-chaves, sociais, políticos e econômicos, devem ser 

considerados na implementação para obter eficácia nas políticas públicas (BRYNARD, 

2000 apud XIMENES, 2020).  

 

5.2.5 Compromisso 

 

Os estudos de Najam (1995) apontam para a necessidade de catalogar todos os 

pontos no processo de implementação onde a falta de compromisso poderá influenciar a 

eficácia de uma política. Acredita-se que o mapeamento do compromisso deverá ocorrer 

em todos os níveis, desde a Alta Administração até o responsável pela execução na ponta 

ou burocrata de nível de rua (LIPSKY, 1980), considerado este o mais crítico no processo 

por estar mais próximo do problema público e com poder de atuação bastante 

discricionário (NAJAM, 1995). O autor salienta ainda que a depender da abordagem 

estudada o compromisso é influenciado pelas outras variáveis de forma diferente. Na 

abordagem top-down as variáveis que mais irão influenciar o compromisso serão o 

contexto, o conteúdo e a capacidade. Já se a abordagem for bottow-up acredita-se que o 

compromisso também é influenciado pelo contexto institucional, conteúdo e capacidade, 

mas a variável clientes coalizões exerce influência maior na adaptação da política no nível 

de rua.  

Para analisar este estudo de caso partiu-se da abordagem top-down, mas após a 

realização das entrevistas verificou-se que por ser um programa desenvolvido na CGU os 

atores envolvidos na formulação do programa e também nas outras fases do processo até 

chegar ao público da política pública, escolas dos Estados e Municípios, são todos 

servidores que a literatura denominou de BME. Nesse sentido, a variável compromisso 
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será observada na atuação destes servidores ao longo da implementação do programa e a 

influência das outras variáveis neste compromisso. 

As entrevistas demonstraram que no desenho do Programa UPT, os servidores 

(BME) alocados nos Naops são responsáveis por sensibilizar, negociar e articular com os 

clientes a implementação do UPT. Os seguintes trechos demonstram essa responsabilidade 

na condução do processo: “muito do êxito do programa em lugares diferentes depende 

muito dos servidores que estão trabalhando no programa, não é? isso faz toda a diferença” 

(B1); “O processo de convencimento, aí vem, a força é, é local. E aí talvez você vai 

identificar aí o seu objetivo, não é? a força local” (J1). 

Preliminarmente, a forma de atuação descrita pela maioria dos entrevistados na 

implementação do Programa UPT esclareceu que compete a estes servidores o papel de 

articulador junto aos entes subnacionais para que estes decidam aderir ao programa, estes 

BME seriam o que Bardach (1977 apud SCHABBACH, 2020, p. 355) chamou de “fixer” 

ou “ator responsável por articular as diferentes instâncias e ajustar a política em certos 

pontos para que a sua execução se efetive”. Esse papel de articulação em alguns Estados 

foi realizado pelo Superintendente, ou seja, o gestor máximo da CGU no Estado, em 

outros locais é realizado pelo coordenador do Naop ou pelo servidor responsável pelo 

Programa UPT permitindo-se verificar aqui outra característica constante na literatura do 

BME que é a autonomia destes na condução de suas atribuições, e que este é um fator que 

“pode gerar grande variação nos resultados alcançados” (OLIVEIRA; ABRUCIO, 2011 

apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014, p. 486). Dos trechos abaixo selecionados 

percebe-se que cada Estado atuou e atua de forma diferente, assim, por não haver um 

padrão não foi possível concluir se a maior adesão ao Programa estava ou não vinculada à 

atuação do dirigente máximo da Controladoria Regional da União nos processos de 

articulação ou se a variável chave estava relacionada às habilidades do servidor 

responsável pelo Programa UPT. Cabe destacar que o entrevistado I1 que menciona total 

liberdade para trabalhar já exerceu cargo de superintendente: 

Eu acho que é estreitando a CGU, mas isso aí estaria muito mais a cargo do 
gestor principal no caso do Superintendente, né? Estreitando a relação com 
outros entes representativos, tá certo? fica muito muito a cargo de fazer essa 
costura da minha parte, não é nem tanto do coordenador do Naop...eu que certa 
forma traço as ações que eu tenho que fazer, eu fico super à vontade para isso, 
mas tanto seria melhor que se o superintendente costurasse relações tá certo? 
(C1). 
A nossa parceria com o ... e assim eu quero aqui deixar.... registrado que o nosso 
superintendente, na época..., é ele, foi uma pessoa que que sempre deu muita 
ênfase no um por todos e ele sempre deu muita importância e ele conseguiu 
costurar essa parceria com a Secretaria foi difícil sensibilizar esse povo da 
Secretaria é sempre muito difícil. (E1). 
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É essa questão também é muito importante nós frisarmos. É que ... sempre 
tivemos a cultura do Naop ele ter carta branca. Nós não nos prendíamos muito 
essa questão de HH para isso, HH para aquilo, é nosso trabalho, eu era muito 
dinâmico. É, então assim nosso esforço não estava vinculado restritamente 
aquele HH que disponibilizavam porque você poderia completar ali, ali se 
encerrarem, ponto final eu vou para outra ação. A gente conhece o Naop, nós 
sabemos que o Naop ele é multitarefa. Então é uma demanda muito grande, e é 
assim e nós compreendíamos até hoje nós atuamos muito pautado nisso. A 
importância desses programas na área de educação. (I1). 

Ao descreverem sua atuação no auxílio da implementação do Programa UPT, 

restou claro o papel de “elo” entre a Alta Administração da CGU e os burocratas de nível 

de rua, considerados neste trabalho os Secretários de Educação e os próprios professores. 

Os servidores da CGU, definidos aqui como BME, exercem o papel de articulador e 

negociador que são características estudadas dentro da perspectiva relacional (LOTTA; 

PIRES; OLIVEIRA, 2014). Outro destaque da perspectiva relacional são as interações 

com outros agentes públicos (C1; H1; I1) e privados (A1; D1; J1) que são inter-

relacionadas com a variável “clientes e coalizões”, mas que dentro da variável 

compromisso foi verificado que no que tange às coalizões muitas vezes estas ocorrem 

independente do servidor e sim de redes pré-estabelecidas no Estado (A1; C1; H1). Dois 

entrevistados afirmaram que por desconhecer caminhos para envolver outros parceiros 

fizeram a sensibilização com os atores que em sua visão são os principais, os secretários 

de educação (E1; G1). Na interação com os clientes observou-se um compromisso de 

cunho pessoal onde os servidores da CGU disponibilizam seu telefone para realizar essas 

articulações e dar eficácia ao programa de acordo com as necessidades locais, essa forma 

de traduzir a política aos Burocratas de nível de rua foi observada por Currie e Proctor 

(2003 apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014): 

eu mantenho um grupo de whatsapp por cada município... O primeiro 
questionário, e eu fiz um questionário físico no Word, mandei para eles no 
whatsapp...mais fácil, não tem. Eu estou facilitando o máximo. (G1). 
A gente criou um grupo de whatsapp que tem todos os coordenadores. Todos os 
gestores do UPT é de todos os municípios e nesse grupo de whatsapp a gente 
sempre está estimulando eles, é, aplicar o programa, uma vez por semana. (H1). 

Vários servidores mencionaram o momento de sensibilização aos gestores 

estaduais e municipais como um ato de “venda” do programa exigindo destas habilidades 

para negociar e convencer os diversos atores da importância de o Programa UPT ser 

trabalhado nas escolas (B1; C1; D1; E1; G1; I1). Aqui, interessa pontuar que o termo 

“vendem” foi apontado na literatura como o trabalho que os BME exercem dentro de suas 

organizações ao influenciar a elaboração/reformulação de políticas (CURRIE; PROCTER, 

2005 apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014) junto a seus superiores ou à Alta 

Administração, entretanto, não foi verificado nos resultados desta pesquisa essa influência 
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dos servidores da ponta sobre os formuladores da política lotados no Órgão Central em 

Brasília no sentido de sugerir outras formas de executar o programa. 

No caso específico do Programa UPT a venda ocorreu para fora da 

organização. Conforme observa-se nos seguintes trechos das entrevistas a atuação dos 

BME é “vender” e o gestor estadual ou municipal “comprar” a ideia de implementar o 

programa nas escolas (Figura 10): 
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Figura 10 – Atuação do BME-Perspectiva Relacional-Venda 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da pesquisa. 

 

Outro ponto que diverge da literatura é quanto à motivação destes servidores que 

não demonstraram insatisfação nas atividades exercidas por considerarem que suas 

habilidades não eram aproveitadas e que o trabalho não era estimulante (CHEN; BOZEMAN, 

2014 apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014). Pelo contrário, percebe-se na fala dos 

servidores atitudes que demonstram um senso de responsabilidade com o interesse público 

(LEE; WILKINS, 2011 apud LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014) e também um alinhamento 

de suas atribuições dentro do processo de implementação do Programa UPT às próprias 

crenças pessoais sobre aquilo que o programa se propõe como uma estratégia para prevenir 

corrupção: “incentivar o desenvolvimento de uma cultura ética e cidadã entre crianças e 

jovens” (BRASIL, 2018b, p. 62). Os servidores, apesar de apresentarem vários fatores 
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externos (já descritos nas variáveis capacidade e contexto institucional) que prejudicaram, na 

visão destes, a implementação do programa apresentaram um certo entusiasmo em fazer com 

que o Programa UPT fosse implementado em todas as escolas: “a ideia é que esse programa 

tomasse realmente asas e fosse a ideia que todo mundo quisesse esse programa, não 

é?conseguisse entrar na grade” (A1). A crença de que o problema da corrupção e desvios 

éticos dos brasileiros é um problema cultural e que o Programa UPT poderia ser mais um 

instrumento de prevenção e mudança no comportamento das pessoas foi apresentado pelos 

entrevistados (A1; C1; D1; F1; G1). Destaca-se os seguintes trechos de entrevistas destacando 

a confiança dos BME em relação ao material proposto pela CGU dentro do Programa UPT: 

[...] e eu foco muito na minhas reuniões que eu fiz destacar temáticas 
atualizadas...ser sustentável, agenda 2030, questão ambiental...que são temáticas 
abordadas no nosso conteúdo super atualizados, fantástico. (C1). 
a gente está tentando com esse programa, não é? ...em algumas escolas que a gente 
implementa que é bem dirigido, bem implementado a gente já tem aí uns bons 
resultados, e é que as crianças começam ter conceitos que eles até então não tinha 
visto ainda, não é?... a gente tem uma sociedade muito corrupta culturalmente, não 
é? ...Estou falando, é corrupta, no sentido de pequenas corrupções não é como furar 
uma fila, como falsificar uma carteira de estudante, não é? (D1). 
eu não era o coordenador, eu não era o chefe, eu era o segundo, mas eu gostava 
muito. Eu falava, deixa que o Um por Todos eu faço. Era um programa que eu vestia 
camisa... A gente vai produzindo pequenas mudanças, é assim que se trabalha com 
um pedagogia, não é? com o ensino, então é a gente ficava bastante feliz assim 
depois de ter esses relatos dos professores. (E1). 
cidadão consciente dos seus deveres direitos, um cidadão crítico, o cidadão, 
principalmente que se sinta motivado a participar...e ser instrumentalizado, 
principalmente a partir do kit, não é? o UPT, que já é no quinto ano... como eu já fui 
professora muitos anos, eu fico nessa parte do UPT. Eu, porque eu também gosto, eu 
gosto...eu acredito. então, me sinto motivada. (G1). 
Porque o programa é encantador, e é transformador não só encantador como 
transformador. (J1). 

Estudos demonstraram a influência cognitiva dos atores envolvidos na execução 

da política como variável capaz de influenciar a trajetória e os resultados da política (LIMA; 

D’ASCENZI, 2013). O resultado das entrevistas em torno dos sete Estados que tiveram maior 

adesão ao programa confirma que aqueles servidores responsáveis pela condução do 

Programa UPT acreditavam na proposta apresentada pelo órgão. 

Outra forma de verificar a atuação dos BME é analisar as atitudes 

empreendedoras e inovadoras dos servidores que seriam características presentes dentro da 

perspectiva da ação individual (LOTTA; PIRES; OLIVEIRA, 2014). A Figura 11 apresenta as 

palavras “eu” e “a gente”1 como aquelas mais mencionadas na fala dos entrevistados dentro 

dos relatos que envolveram ações individuais na condução da implementação do programa: 

 

 
1  Escolheu-se como critério para o gráfico de nuvem de palavras demonstrar apenas os substantivos, pronomes, 

verbos e adjetivos, por isso não consta o artigo “a” antes da palavra gente. 
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Figura 11 – Gráfico de nuvem de palavras – perspectiva ação individual 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados da pesquisa. 

 

A palavra empreendedorismo foi citada por um dos entrevistados ao afirmar 

que seria uma característica da STPC e por isso os servidores neste setor precisaram “criar 

iniciativas” (J1). Esta pesquisa confirmou que a CGU não tem um normativo ou manual 

específico que estabeleça quais seriam as atribuições dos servidores responsáveis pela 

implementação do programa UPT. As orientações da Coordenação em Brasília para todas 

as Controladorias Regionais são realizadas por meio de reuniões e encontros periódicos 

que na visão de todos os entrevistados é suficiente para estabelecer uma boa comunicação 

e esclarecimento de como atuar em todo o processo de condução do programa. A partir do 

ano de 2020 com mudanças na STPC o Órgão Central passou a estabelecer metas na 

quantidade de escolas que deveriam aderir ao programa por Estado, mas a forma como 

cada Estado irá captar essas adesões é livre. O Órgão Central entende que a característica 

de nosso país é muito diferente entre as regiões e por isso cada regional tem liberdade para 

adotar a melhor estratégia (entrevistado A1). Nesse sentido, a grande autonomia dada aos 

servidores confirma o quanto esses BME exercem “papel importante no resultado político 

da implementação” (FREIRE; VIANNA; PALOTTI, 2015, p. 93). O envolvimento desse 

BME ocorreu tanto na formulação do Programa UPT quanto na captação de escolas para 
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implementá-lo demonstrando uma atuação “técnico-político” (PIRES, 2012) no processo 

de implementação do programa: 

[...] material... primeiramente, ali em 2008, foi realmente pensado por nós. Foi 
realmente pensado por nós. Depois, a gente foi aprimorando para que ele 
realmente entrasse em uma grade horária como um tema transversal, de forma 
que agregasse a todo o tema que o professor fosse trabalhar. (A1). 
Depois que a gente fez toda essa ampliação e que a gente teve muito mais 
materiais para mostrar e para explicar como funcionava, a gente produziu um 
EAD bem completo, bem interativo. (B1). 
Eu gosto de ver a coisa de uma maneira macro, sabe? Por exemplo, eu quando 
fazia muitas fiscalizações, então eu ia nas viagens eu me dispunha para as outras 
equipes, inclusive o Naop. (C1). 
eu levei o material para eles, enchi a Duster aqui de Kit e levei lá para as 
escolas. (E1). 
Como é que eu fiz? Eu peguei todas as perguntas que o questionário, porque 
quem vai responder só eu, no quem respondeu é o Naop. O primeiro 
questionário, e eu fiz um questionário físico no Word, mandei para eles no 
WhatsApp sentir por mais fácil, não tem. Eu estou facilitando o máximo. Eles 
respondiam e mandavam. (G1). 
A gente fazia essa reunião online e que funcionou muito bem e que assim, isso 
aí foi uma praticidade enorme, porque antes da pandemia não existe esse tipo de 
reunião. Então a gente precisava fazer a visita ao município. Era uma visita por 
mês, uma visita assim. Bem mais escasso, e agora? E a partir de então, era uma 
reunião com o município. De manhã, outra reunião com o município de tarde. 
Às vezes, no mesmo turno, 2 municípios, então nós ganhamos agilidade em 
relação a isso, né? Fazendo essas reuniões e a receptividade, na maioria das 
vezes era a melhor possível. (H1). 

Esta pesquisa confirmou a influência da variável contexto institucional no 

compromisso (NAJAM, 1995) dos BME quando houve mudança na STPC. Influência 

positiva quando a Secretaria recebeu novos servidores e o programa foi criado (J1; L1), 

mas também influência negativa quando houve novamente mudanças e início de outros 

projetos paralelos interrompendo a execução do programa nos anos de 2012 e 2013 (J1; 

F1). A partir de 2014, outra reestruturação na área reativou o programa UPT pelo interesse 

e crença da nova equipe de que “era um programa importante” (J1). O fato de os próprios 

servidores da CGU que não fazem parte da Alta Administração defenderem a ideia de 

colocar novamente o programa em execução confirma não só àquilo que Lotta, Pires e 

Oliveira (2014) analisaram sobre os valores e motivação dos BME, mas também ao 

chamado ativismo proposto por Abers (2015, p. 173). Esta última autora considera a 

atuação dos BME importante pois “pode servir como intermediário entre o presente e o 

futuro, como guardião das políticas que investiram tanto para construir”.  

Influência do conteúdo, a mudança para o método digital trouxe desafios 

maiores no papel de articulador e convencimento junto aos entes subnacionais, 

demonstrando em alguns servidores um desânimo por não conseguir “vender” o produto 

(E1). 
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No caso do programa UPT a variável capacidade quanto à falta de recursos 

para impressão do material impactou a variável conteúdo alterando a forma de aplicação 

do programa de material físico para material digital. Em razão da carência em recursos 

tecnológicos existente em vários municípios a forma de agir dos BME precisou mudar 

confirmando uma influência na variável compromisso. Alguns entrevistados informaram que 

passaram a orientar aos professores projetar o material na parede indo ao encontro da 

literatura que afirma que o BME é responsável por auxiliar essa adaptação local. Os 

resultados da análise da variável compromisso confirma que este foi influenciado pelas 

variáveis conteúdo, contexto institucional, capacidade e clientes/coalizões, confirmando a 

literatura que todas as cinco variáveis do Protocolo 5C estão inter-relacionadas (NAJAM, 

1995). 

 

5.2.6 Resumo do Protocolo 5C na análise da implementação do UPT 

Em síntese, conforme exposto nesse capítulo, a implementação do UPT foi 

influenciada pelas cinco variáveis descritas no trabalho de Najam (1995) confirmando a 

complexidade existente no processo de se colocar um programa em execução. O quadro a 

seguir se propõe a resumir os achados dessa pesquisa: 

Quadro 7 – Quadro síntese Protocolo 5C e o programa UPT 

Variável analisada Resultados Outras variáveis influenciando ou 

sendo influenciadas 

Conteúdo Objetivo claro: Levar temas de ética e cidadania 

para ambiente escolar.  

Teoria causal: Para resolver o problema 

complexo da corrupção o Estado precisa se 

organizar em redes envolvendo o público e o 

privado (GOVERNANÇA). Parceria CGU, IMS, 

MEC, SENAR. 

Método: Revistinhas da Turma da Mônica 

material físico e digital. 

A mudança para o digital afetou a 

implementação porque as escolas não dispõem 

de equipamentos. 

 

Capacidade e Coalizões 

Contexto Atores: Organismo Internacional UNODC. 

Novos servidores na equipe. Programa de outros 

órgãos públicos concorrendo no ambiente 

Clientes e Coalizões, Conteúdo, 

Compromisso 
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escolar. Ministério Público. Secretários de 

Educação. Sesi (alinhamento finalístico com o 

tema). 

Relações de poder: programa de adesão 

voluntária. O atrativo pensado foi alinhar o 

conteúdo do programa UPT às competências 

definidas na BNCC. 

Características institucionais: Alternância de 

secretários exigindo novo processo de 

negociação com os municípios. Ações 

repressivas da CGU podem impactar as 

negociações com os gestores subnacionais. 

Clientes não possuem estrutura tecnológica para 

aplicar material digital. 

 

Capacidade Recursos financeiros e logística: ausência de 

orçamento e morosidade na confecção do 

material, dificuldade na logística de entrega. 

Criar capacidade: envolvendo outros órgãos 

MEC, Imprensa Nacional, FNDE, Correios. Em 

alguns estados houve cooperação da Assembleia 

Legislativa e Tribunal de Contas para impressão 

do material. 

Coalizões, Compromisso, 

Conteúdo 

Clientes e Coalizões Atores chave: MEC 

Clientes: Secretários de Educação, Professores. 

Coalizões: MEC, Imprensa Nacional, SESI, 

SENAR, UNDIME, Controladorias dos 

Municípios e Rede de Ouvidorias. 

Conteúdo, Contexto, Capacidade, 

Compromisso 

Compromisso Os servidores da CGU envolvidos no processo de 

implementação são denominados pela literatura 

como Burocrata de Médio Escalão. São 

responsáveis por fazer articulação com diversos 

atores para que o programa se efetive 

(BARDACH, 1977 apud SCHABBACH, 2020, 

p.355) traduzindo a política aos Burocratas de 

nível de rua e auxiliando na adaptação local.  

As ações empreendidas por esses servidores, ao 

longo do processo de implementação, são 

classificadas dentro da perspectiva da ação 

individual (empreendedores e inovadores) e da 

Clientes e Coalizões e Contexto 
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ação relacional (articuladores e negociadores). 

Fonte: Elaboração própria. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo investigar como sete Estados da 

Federação obtiveram melhor desempenho na implementação do programa da CGU “Um Por 

Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania” e quais foram os fatores determinantes para 

uma maior adesão ao programa nesses Estados. A pesquisa utilizou como instrumento de 

análise a identificação das cinco variáveis (conteúdo do programa, contexto, capacidade 

institucional, compromisso e, clientes e coalizões) definidas no protocolo 5C (NAJAM, 1995) 

ao longo do processo de implementação do programa restando claro que apesar destes clusters 

serem interdependentes as variáveis compromisso e clientes e coalizões destacam-se como 

determinantes para uma maior adesão ao programa por parte dos entes subnacionais.  

Por meio da pesquisa realizada constatou-se que o contexto a exemplo de 

mudanças de governos locais e alternância de prioridades na própria STPC pode vir a 

prejudicar a continuidade do programa, assim como a mudança no método do conteúdo do 

programa para uso do material digital por falta de infraestrutura tecnológica (computadores) 

nas escolas públicas. 

A pesquisa aponta a deficiência em termos de tecnologia em grande parte das 

escolas públicas e apesar de o escopo da dissertação representar um período anterior à essa 

mudança no método de aplicação do programa UPT tornou-se relevante apontar, pois a 

maioria dos entrevistados relatou como um dificultador na adesão atual ao programa. Nessa 

linha de considerar o contexto local no momento da implementação, Marques (2022) cita 

Berman (1980) ao considerar que no processo de “macro implementação” os formuladores 

precisam garantir todas as condições necessárias para que uma política de fato entre em 

execução. 

O resultado da pesquisa também permite afirmar que a variável compromisso 

sendo analisada sobre a perspectiva da atuação dos servidores da CGU lotados nos Estados, 

denominados de Burocratas de Médio Escalão, foi determinante para a execução do 

programa, pois estes desempenharam papéis que exigiam atividades empreendedoras, 

inovadoras, de negociação e articulação junto aos entes subnacionais, além de outros 

parceiros não governamentais. Lotta, Pires e Oliveira (2014) classificam essa forma de 

atuação dentro da perspectiva da ação individual e perspectiva relacional onde a ação dos 

BME está impregnada de suas crenças e valores pessoais e isso afeta a forma como a política 

será implementada, assim como, o grau de suas relações externas e interações com outros 

agentes fora da organização afetam a execução de uma política pública. 
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Outro resultado atrelado ao compromisso sob a ótica da perspectiva relacional diz 

respeito à variável clientes e coalizões. Na visão dos entrevistados se o cliente que seria o 

secretário de educação e professores “compra” a ideia do programa “tudo flui” onde até 

mesmo a barreira tecnológica poderia ser minimizada e o conteúdo do programa aplicado de 

maneira ajustada às limitações locais. Quanto às coalizões percebeu-se uma convergência 

com as ideias de governança e arranjos institucionais (PIRES, 2016a, 2016b; XIMENES, 

2020). A análise da pesquisa leva à conclusão de que a CGU para conseguir atingir o objetivo 

de prevenir a corrupção por meio do ensino da ética e cidadania para crianças precisa contar 

com o modelo de Governança Pública e principalmente compreender os fatores que atraem os 

atores relevantes para colaborar na implementação do programa.  

Na visão dos entrevistados, fatores externos que prejudicaram a implementação do 

UPT, foram: a) recursos orçamentários e logística para impressão do material; b) ausência de 

recursos e conhecimentos tecnológicos adequados para o uso do material digital; c) mudança 

dos gestores estaduais e municipais demandando novos processos de convencimento para 

implementar o programa; d) não previsibilidade na entrega do material físico prejudica o 

comprometimento e planejamento das escolas; e) área repressiva da CGU conflita com 

atuação preventiva pois o programa UPT precisa do aval de gestores políticos; f) concorrência 

de programas de outros órgãos públicos dentro das escolas. Por outro lado, foram citados 

como fatores determinantes para uma maior adesão ao programa a) as interações com redes 

locais; b) motivação pessoal e política tanto dos servidores da CGU como dos entes 

subnacionais e c) disponibilidade do material físico com antecedência permitindo entrar no 

planejamento das escolas. 

Sendo assim, em síntese, ressalta-se a importância de a CGU envolver diversos 

atores intersetoriais e intergovernamentais que atuam na temática do ensino da ética ao 

público infanto-juvenil para dar eficácia ao programa. Evidenciou-se que, a depender dos 

atores envolvidos e seus interesses em comum, o programa atingirá maior ou menor número 

de crianças atendidas confirmando os estudos de Pires (2016a, p. 197) e Gomide e Pires 

(2014, p. 20) os quais revelaram que “são os arranjos de implementação que condicionam as 

capacidades do Estado em levar a cabo seus objetivos”.  

Por ser uma pesquisa qualitativa há uma limitação quanto a generalizar os 

resultados aqui apontados para outros Estados e também para outros programas de educação 

cidadã da própria CGU. 

No que tange especificamente o caso do programa UPT, o resultado desta 

pesquisa poderá servir para que a CGU busque compreender a forma como essas parcerias e 
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redes são planejadas nos níveis locais, para que se possível, possam ser difundidas para outros 

Estados da Federação e se o parceiro local tiver representação nacional pode-se vislumbrar 

um arranjo institucional envolvendo todo território nacional e consequentemente reduzindo o 

esforço local de negociação. 

Nesse sentido, sugere-se como futuros trabalhos investigar todos os Naops 

buscando dados a respeito das dificuldades e gargalos encontrados no momento da busca de 

parceiros, pois esse artigo demonstrou que em cada Estado da Federação a governança foi 

realizada de forma diferente. Futuras pesquisas podem utilizar a abordagem dos arranjos 

institucionais de implementação, pois “tal abordagem tem o potencial de contribuir para a 

modelagem organizacional da implementação de políticas públicas em ambientes político-

institucionais complexos” (PIRES, 2016a, p. 201). 

Concluindo, pode-se dizer que a visão da CGU está aderente às novas formas de 

se pensar o Estado nas soluções de problemas complexos, como é o caso da prevenção à 

corrupção, entendendo que somente é possível conseguir melhores resultados articulando-se 

com toda a sociedade. Essa nova forma de gerir é chamada de Governança Pública e nas 

palavras de Secchi (2009, p. 349), “se traduz em um modelo relacional porque oferece uma 

abordagem diferenciada de conexão entre o sistema governamental e o ambiente que circunda 

o governo.” 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

CGU- ÓRGÃO CENTRAL CGU-REGIONAIS 

1- Relação problema (corrupção, desvio ético e moral) e solução (ensino de ética e cidadania 

para crianças). 

a) Na sua visão, o que mais contribui para que haja desvio das condutas éticas na 

sociedade? 

b) Você acha que o programa Um por Todos e Todos por Um: Pela ética e cidadania-UPT 

pode ajudar a formar cidadãos com posturas mais éticas? 

2- Qual o tempo e recursos disponíveis para a implementação do UPT? 

a) Quando o material foi disponibilizado (2014 a 2018)? 

b) Quem financiou a produção do material? 

c) A partir de 2018, a legislação permitiu a impressão do material pelos entes parceiros, 

houve adesão dessa sistemática? 

3- Qual a forma de sensibilização utilizada ou quais instrumentos utilizados pelo Órgão 

Central para que as Regionais priorizassem o programa UPT no Plano Operacional dos 

Naops? Qual a forma de sensibilização utilizada ou quais instrumentos utilizados pela 

CGU-Regional para divulgar o programa no Estado e/ou escolas? Reuniões, palestras, 

acompanhamento durante a execução para tirar dúvidas. A CGU-Regional percebeu que os 

atores da implementação entenderam os objetivos a serem atingidos? 

4- Existe desenho da implementação do UPT, passo a passo, com detalhes (data de início, 

fim) e sequência a ser seguido pelas Regionais e pelas escolas? Com a tarefa de cada 

participante ao longo da implementação do programa UPT? Ex: Período ideal para que as 

Regionais captem parceiros interessados. Formas e período de divulgação: mídia local, 

reuniões início de ano com escolas e parceiros (Secretaria Estadual de Educação, 

Secretaria Municipal de Educação). Momentos de interação entre CGU-Regionais e 

parceiros ao longo da execução (definição de quantidade mínima de interações). Período 

das devolutivas com as escolas participantes. 

5- Como foi realizada a comunicação e coordenação entre os vários elementos envolvidos no 

programa?  

a) De que maneira são realizadas as comunicações entre CGU-Órgão Central e CGU-

Regionais?  
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b) Ao longo da implementação do UPT a CGU realiza inspeções, se comunica para 

perceber o andamento, se coloca à disposição para dúvidas, entende as dificuldades das 

CGU-Regionais ao longo do processo?  

c) Após a adesão da escola, de que maneira são realizadas as comunicações entre CGU-

Regionais e escolas?  

d) Ao longo da implementação do UPT a CGU-Regionais realiza inspeções, se comunica 

para perceber o andamento, se coloca à disposição para dúvidas, entende as dificuldades 

dos professores ao longo do processo? 

6- Após o início da implementação do UPT pelas escolas é possível cobrar sua execução até o 

final? A CGU-Órgão Central estipula metas de entrega para que as CGU-Regionais 

busquem junto aos parceiros compromisso de implementação do UPT até o final? A CGU-

Regionais orienta, supervisiona e as escolas percebem a parceria como algo obrigatório 

para atender o compromisso ou fica na discricionariedade da escola a implementação do 

UPT até o final? 

7- Na sua visão, quais foram/seriam as circunstâncias externas que restringiram ou poderiam 

restringir a implementação do programa UPT? 

8- Na sua visão quais foram os fatores determinantes para esses estados terem um melhor 

desempenho em relação aos demais.  

 

 

 

 

 


