
 

 

 

Universidade do estado do Rio de Janeiro 

Centro de Ciências Sociais 

Instituto de Estudo Sociais e Políticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symone Maria Machado Bonfim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem vai cuidar? Formação de agenda e tomada de decisão na 

construção do Sistema Integrado de Cuidados do Uruguai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 

 



 

 

 

Symone Maria Machado Bonfim 

 

 

 

Quem vai cuidar? Formação de agenda e tomada de decisão na construção do Sistema 

Integrado de Cuidados do Uruguai 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada, como requisito parcial para 

obtenção do título de Doutora, ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Política, da Uni-

versidade do Estado do Rio de Janeiro.  

Área de concentração: Ciência Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Guarnieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018



                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         CATALOGAÇÃO NA FONTE   

                                                             UERJ/REDE SIRIUS/ BIBLIOTECA IESP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, 

desde que citada a fonte. 

 

_____________________________________________                      _____________________ 

                                       Assinatura                                                                           Data 

 
B713        Bonfim, Symone Maria Machado. 

    Quem vai cuidar? Formação de agenda e tomada de decisão na 

Construção do Sistema Integrado de Cuidados do Uruguai / Symone 

Maria Machado Bonfim.  –  2018. 

                        338 f. 

 

                        Orientador: Fernando Guarnieri. 

                         Tese (doutorado) – Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Instituto de Estudos Sociais e Políticos. 
 

                        1. Envelhecimento - Teses. 2. Assistência de longa duração – 

Teses. 3. Ciência Política – Teses.  I. Guarnieri, Fernando. II. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos. III. Título.                     

 

                                                                                  CDU 378.245 



 

 

 

Symone Maria Machado Bonfim 

 

 

 

 

 

 

 

Quem vai cuidar? Formação de agenda e tomada de decisão na construção do Sistema 

Integrado de Cuidados do Uruguai 

 

 

 

 

Tese apresentada, como requisito parcial para 

obtenção do título de Doutora, ao Programa de 

Pòs-Graduação em Ciência Política, da Uni-

versidade do Estado do Rio de Janeiro.  

Área de concentração: Ciência Política. 

 

 

Aprovado em 15 de junho de 2018. 

 

Banca Examinadora: 

 

______________________________________________ 

Professor Dr. Fernando Guarnieri (orientador) 

Instituto de Estudos Sociais e Políticos - UERJ 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. João Feres Junior 

Instituto de Estudos Sociais e Políticos - UERJ 

 

______________________________________________ 

Professor Dr. Adalberto Moreira Cardoso 

Instituto de Estudos Sociais e Políticos  - UERJ 

 

______________________________________________ 

Profª Drª Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo 

Universidade de Brasília  

 

_________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Chaves de Rezende Martins 

Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento  

da Câmara dos Deputados (CEFOR) 
 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ricardo, André e Felipe, amores 

incondicionais e inspirações para minhas 

mudanças. 



 

 

AGRADECIMENTOS  

 

 

À Câmara dos Deputados, pela oportunidade de participar do Doutorado Interinstitu-

cional. A todos os colegas da Conle que, durante nossas conversas, pacientemente ouviram 

meus devaneios acadêmicos e meu entusiasmo pelo tema dos cuidados. 

Ao Ricardo Rodrigues, que me incentivou a mergulhar na obra de John Kingdon. 

Aos colegas da área XXI, agradeço de coração a compreensão pelas minhas ausências 

e o incentivo para enfrentar os desafios e percalços. 

Claudia Deud, minha cúmplice na elaboração de projetos de lei sobre cuidados de lon-

ga duração, sua amizade e apoio durante toda a jornada foram fundamentais para eu aguentar 

a pressão. 

Ao meu orientador, Fernando Guarnieri, que de forma serena e gentil amainou minha 

ansiedade e inquietações acadêmicas. 

Aos professores do IESP, pelos ensinamentos e gentileza. Aos colegas do doutorado, 

pelo ambiente de camaradagem, respeito às ideias e contínuo incentivo. Ana Regina, Márcia e 

Marcus, essa aventura teria sido muito solitária sem vocês. 

  Aos membros da banca, agradeço a imediata aceitação do convite e suas valiosas 

contribuições para o aprimoramento do trabalho. 

Às pessoas que tão generosamente me ajudaram a obter informações sobre a política 

uruguaia e o sistema de cuidados. Em especial, agradeço a Anália Corti, Cecília Rossel, Sole-

dad Rodriguez, Patricia Cossani, Isabel Perez, Soledad Salvador, Andrés Scagliola, Clara Fas-

sler, Jorge Papadópulos, Maria José Bagnato e José Miguel Busquets. 

Ao Roberto Miranda, que tão generosamente contribuiu para meu fortalecimento du-

rante a travessia. 

À Cristiane, pelo apoio sempre incondicional a todas as minhas escolhas, nesses mais 

de vinte anos de amizade. 

Aos meus pais, meu porto seguro e fontes inesgotáveis de amor; sem toda a logística 

familiar que vocês me proporcionam, esta tese não teria chegado ao final. À Anna Izabel e 

Renata, que assumiram alegremente a ‘guarda provisória’ dos meus meninos, serei eterna-

mente grata. À querida tia Edith, fonte de inspiração do meu tema de pesquisa. 

Ao Francisco, sou grata pela paciência e apoio. Aos meus filhos, agradeço toda a 

compreensão e amor que me dedicam. Saibam que todo o esforço valeu a pena.  

Ao Vitor e à Marcela, pela valiosa ajuda no final da caminhada. 

A todas as pessoas que, de alguma forma, ajudaram-me a viver essa aventura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu só tenho uma casa pequena. Não tenho terra para trabalhar, então não tenho di-

nheiro. Moro sozinho, porque meus três filhos moram longe, e minha mulher morreu há anos. 

Então meu maior medo é que um dia eu não tenha nada para comer ou mesmo energia para 

trabalhar por conta própria. Nas áreas rurais do meu país, nós, os idosos, morremos e ninguém 

percebe. Nós comemos sozinhos, dormimos em paz. O governo deveria cuidar de nós, mas 

quando você se torna velho, ninguém se importa”.  

Pedro Veja Yucra, Chacas, Ayachucho, Peru 

 

 

 

 

 

“Não me canso de dizer que sou um exemplo prático de que sozinho não chegamos a 

lugar algum. No meu caso, a expressão ganha sentido literal mesmo. Afinal, sem uma mãozi-

nha, não saio do lugar (...) A dependência, talvez, tenha sido uma das grandes mudanças em 

minha vida após sofrer um acidente aos 26 anos e perder movimentos do pescoço para baixo. 

Por isso, posso dizer com toda convicção que a atuação de um cuidador está muito além dos 

cuidados que prescrevem. Tem a ver com carinho, dedicação e confiança investidos nessa 

relação. Quando tudo isso acontece, o resultado é mais qualidade de vida para produzir e ser 

feliz.” 

                                                           Mara Gabrilli, Deputada Federal 

           

  

 

“Mais caro que ter um sistema de cuidados, é não o ter”. 

     André Scagliola, 2014 

 

 

 

 

“Porque a qualidade de uma sociedade se reflete em como cuida dos mais vulneráveis”  

Tabaré Vázquez, 2015 



 

 

RESUMO 

 

 

BONFIM, S. M. M. Quem vai cuidar? Formação de agenda e tomada de decisão na constru-

ção do Sistema Integrado de Cuidados do Uruguai. 2018. 338 f. Tese (Doutorado em Ciência 

Política) - Instituto de Estudo Sociais e Políticos, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O objetivo da pesquisa foi compreender o processo de formação de agenda e de for-

mulação de políticas públicas. Para isso investiguei a política de cuidados para pessoas em 

situação de dependência para o exercício de atividades da vida diária do Uruguai, consideran-

do que foi o primeiro país da América Latina a aprovar uma política dessa natureza na pers-

pectiva contemporânea, em que o envelhecimento populacional constitui um novo risco social 

a ser incorporado aos sistemas de bem-estar. Essa investigação permitiu a aplicação empírica 

do Multiple Streams Framework (MSF), acrescido de refinamentos teóricos propostos pela 

literatura especializada, que se mostrou uma abordagem satisfatória para explicar o processo 

de mudança na política pública no Uruguai. Por meio da utilização do método de process tra-

cing, procedeu-se à testagem e confirmação da presença dos mecanismos causais referentes ao 

MSF, no estudo de caso. Concluí que, diferentemente do que ocorreu em reformas dessa polí-

tica nos países desenvolvidos, o movimento feminista foi o principal grupo de pressão para a 

inclusão do direito ao cuidado na matriz de proteção social estatal e delineamento de um sis-

tema de provisão fundado na corresponsabilidade entre família, estado, sociedade civil e ini-

ciativa privada. O déficit de cuidados para pessoas dependentes, decorrente de transformações 

sociodemográficas que ampliaram a iniquidade de gênero na sua provisão; a apresentação de 

uma proposta de criação de um sistema de cuidados para crianças de 0 a 3 anos, pessoas com 

deficiência e idosos dependentes, com perspectiva de gênero; a ascensão e permanência de 

um partido de centro-esquerda (Frente Amplio) no governo nacional, com maioria absoluta no 

Parlamento; e a atuação da Red Género y Familia, organização da sociedade civil de perfil 

feminista como empreendedora da política pública possibilitaram a ascensão da temática à 

agenda decisória e a consequente aprovação da Lei nº 19.353/2015, que institui o Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Cuidados de longa duração. Multiple Streams Framework. 

Uruguai. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

BONFIM, S. M. M. Who will take care of? Agenda formation and decision-making in the 

construction of the Integrated Care System of Uruguay. 2018. 338 f. Tese (Doutorado em 

Ciência Política) - Instituto de Estudo Sociais e Políticos, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

The goal of this thesis is to clearly lay out the agenda building and public policy for-

mulation processes. In that sense I investigated the Uruguayan long term care policy for peo-

ple in a state of dependence when it comes to perform everyday life activities. That choice 

was made because Uruguay was the first latin american country to pass a bill of that nature 

from a contemporary perspective, which assumes that population aging is a new social risk to 

be incorporated into welfare systems. The investigation allowed for the empirical application 

of a modified Multiple Streams Framework (MSF), which proved to be a satisfactory ap-

proach to explaining public policy change in Uruguay. By applying the process tracing meth-

od to the case study, I was able to test and confirm the presence of causal mechanisms of 

MSF. I reached the conclusion that, diversely from what happened in policy reforms in devel-

oped countries, the feminist movement was the main pressure group pushing for the inclusion 

of a right to long term care in the social welfare network, as well as the design of a provision 

system based in the co-responsibility of family, state, civil society and the private sector. The 

long term care deficit, coming from sociodemographic changes that widened the inequity be-

tween genders; the presentation of a proposal to create a care system for children from 0-3 

years old, disabled people and the elderly, with a gender perspective; the rise and maintenance 

of a center-left party (Frente Amplio) in power, holding a parliamentary majority; and the 

action of Red Género y Familia as a feminist entrepreneur civil organization allowed for the 

rise of this matter to the political agenda and the subsequent passing of Law n. 19.353/2015, 

which instates the Nacional Integrated Care System. 

 

 

 

Keywords: Ageing. Long-term care. Multiple Streams Framework. Uruguay. 



 

 

RESUMEN 

 

 

BONFIM, S. M. M. ¿Quién va a cuidar? Formación de agenda y toma de decisión en la 

construcción del Sistema Integrado de Cuidados del Uruguay. 2018. 338 f. Tese (Doutorado 

em Ciência Política) - Instituto de Estudo Sociais e Políticos, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

El objetivo de la investigación fue comprender el proceso de formación de agenda y de 

formulación de políticas públicas. Para ello investigue la política de cuidados para personas 

en situación de dependencia para el ejercicio de actividades de la vida diaria de Uruguay, con-

siderando que fue el primer país de América Latina en aprobar una política de esa naturaleza 

en la perspectiva contemporánea, en que el envejecimiento poblacional constituye un nuevo 

riesgo social que debe incorporarse a los sistemas de bienestar. Esta investigación permitió 

también la aplicación empírica del Multiple Streams Framework (MSF), más los refinamien-

tos teóricos propuestos por la literatura especializada, que se mostró un enfoque satisfactorio 

para explicar el proceso de cambio en la política pública en Uruguay. Por medio de la utiliza-

ción del método de process tracing, procedi a la prueba y confirmación de la presencia de los 

mecanismos causales referentes al MSF, en el estudio de caso. Concluí que, a diferencia de lo 

que ocurrió en reformas de esa política en los países desarrollados, el movimiento feminista 

fue el principal grupo de presión para la inclusión del derecho al cuidado en la matriz de pro-

tección social estatal y delineamiento de un sistema de provisión fundado en la corresponsabi-

lidad entre familia, estado, sociedad civil e iniciativa privada. El déficit de cuidados para per-

sonas dependientes, resultante de transformaciones socio-demográficas que ampliaron la 

inequidad de género en su provisión; la presentación de una propuesta de creación de un sis-

tema de cuidados para niños de 0 a 3 años, personas con discapacidad y ancianos dependien-

tes, con perspectiva de género; la ascensión y permanencia un partido de centro-izquierda 

(Frente Amplio) en el gobierno nacional, con mayoría absoluta en el Parlamento; y la actua-

ción de Red Género y Familia, organización de la sociedad civil de perfil feminista como em-

prendedora de la política pública han permitido el ascenso de la temática a la agenda decisoria 

y la consiguiente aprobación de la Ley nº 19.353 / 2015, que instituye el Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados. 

 

 

 

Palabras clave: Envejecimiento. Cuidado a largo plazo. Multiple Streams Framework. Uru-

guay. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entender por que alguns assuntos passam a interessar aos governantes e outros não 

têm esse poder é uma questão que sempre intrigou os estudiosos de políticas públicas. Tendo 

em vista a multiplicidade de temas que podem afetar a vida de um país, e considerando-se que 

os recursos das nações são, por definição, escassos para atender a todas as demandas sociais, 

constitui um desafio relevante compreender os aspectos que levam determinado assunto a 

tornar-se um problema e a ser incluído na agenda política, assim como a busca de alternativas 

para solução da questão e a tomada de decisão sobre a forma de equacioná-lo. 

Esta tese apresenta estudo sobre o processo de construção da política pública de cui-

dados do Uruguai. O objetivo da pesquisa é explicar a dinâmica dos processos de definição de 

agenda e formulação da política, inclusive a ação legislativa que culminou na aprovação de lei 

nacional que institui o Sistema Integrado de Cuidados do Uruguai para pessoas em situação 

de dependência para atividades da vida diária. Por meio da aplicação do referencial teórico-

metodológico desenvolvido por John Kingdon (2014), denominado Multiple Streams Fra-

mework – MSF, com aperfeiçoamentos sugeridos pela literatura relacionada à análise de polí-

ticas públicas, busca-se identificar contextos, ideias, atores, recursos e instituições envolvidos 

no processo de mudança. Em suma, pretende-se investigar as causas e fatores associados que 

concorreram para que o Uruguai tenha aprovado formalmente uma política pública de cuida-

dos para pessoas em situação de dependência cognitiva e funcional. Acrescente-se que foi o 

primeiro país da América Latina a aprovar uma lei de abrangência nacional que instituiu um 

sistema de cuidados para pessoas dependentes. 

O envelhecimento populacional, caracterizado pelo aumento relativo do número de 

idosos na população total e pela acentuada queda nas taxas de fertilidade e mortalidade 

(SAAD, 2011; CEPAL, 2011; 2016), é um fenômeno que já faz parte da realidade de um 

grande contingente de países (HARPER, 2013). A transição demográfica em curso (ONU, 

2009) indica que o grupo populacional que percentualmente mais cresce é o das pessoas com 

sessenta e cinco anos ou mais e, em especial, o subgrupo daquelas com oitenta anos ou mais 

que, em 2050, irá triplicar em relação ao contingente atual, segundo projeções da Organização 

das Nações Unidas (ONU, 2017). 

Denominam-se “novos riscos sociais” as condições com as quais as pessoas se depa-

ram ao longo da vida, resultantes de mudanças sociais e econômicas associadas à transição 

para uma sociedade pós-industrial (TAYLOR-GOOBY, 2004; MOREL, 2006). A eclosão de 

tais riscos, a exemplo do aumento do envelhecimento populacional e suas implicações, de-
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manda alterações nas configurações dos sistemas de proteção social para que possam atender 

às implicações socioeconômicas, ambientais e éticas decorrentes do fenômeno (ARMINGE-

ON, BONOLI, 2006; BONOLI, NATALI, 2012; HIEDA, 2012; PHILLIPSON, 2013).  

Na sociedade contemporânea, mudanças nos valores, modelos e papeis familiares, as-

sim como a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho constituem fatores 

que alteraram sobremaneira a dinâmica do cuidado de pessoas dependentes (CAMARANO, 

2010; RANCI, PAVOLINI, 2013; HARPER, 2013). Com efeito, o fenômeno demográfico do 

envelhecimento vem contribuindo para trazer o cuidado, antes um assunto privado e de res-

ponsabilidade das famílias, para a esfera pública (MOREL, 2006; KÜCHEMANN, 2012; 

AGUIRRE, 2007). Segundo Ranci e Pavolini (2013), na Europa houve a necessidade de reor-

ganização social baseada na dependência (p.14). 

Como um novo risco a ser assumido pelos sistemas de welfare state, os países mais 

envelhecidos têm feito escolhas estratégicas no desenvolvimento de políticas de cuidado de 

longa duração para pessoas idosas em situação de dependência, com ênfase na definição de 

atores, recursos e instituições que devam ter um papel preponderante na estrutura e provisão 

dos bens e serviços, no estabelecimento de parâmetros de acesso, assim como na forma de 

financiamento das políticas, que tendem a apresentar custos progressivos (PFAU-EFFINGER, 

GEISSLER, 2005; CARVALHO, 2009; COLOMBO, LLENA-NOZAL, MERCIER, TJA-

DENS, 2011; HIEDA, 2012; COSTA-FONT, COURBAGE, 2012; RANCI, PAVOLINI, 

2013; GORI, FERNÁNDEZ, WITTENBERG, 2016; GREVE, 2017). 

Mas o que significam ‘cuidados de longa duração?’ De fato, não existe um conceito 

oficial para a expressão. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - 

OCDE define ‘cuidados de longa duração’ como “uma gama de serviços demandados por 

pessoa com grau reduzido de capacidade funcional, física ou cognitiva, e que é constantemen-

te dependente, por um período de tempo longo, de ajuda para a realização de atividades bási-

cas da vida diária, como banhar-se, vestir-se, alimentar-se, sentar-se ou levantar-se de uma 

cama ou de uma cadeira, deslocar-se e usar o banheiro. Este componente de cuidado pessoal é 

muitas vezes provido em combinação com procedimentos de atenção à saúde, como adminis-

tração de medicamentos, limpeza de ferimentos, alívio da dor, serviços de prevenção, reabili-

tação e cuidados paliativos. Cuidados de longa duração também podem incluir cuidados rela-
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cionados a apoios para a realização de atividades instrumentais, como preparação de refei-

ções, limpeza da casa, compras e transporte (OCDE, 2011)1” 

Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define como cuidados de longa 

duração “o conjunto de atividades desenvolvidas pelos cuidadores informais (família, amigos, 

vizinhos) e/ou institucionais (serviços de saúde, sociais e outros) para assegurar que uma pes-

soa não plenamente capaz de prover o autocuidado possa levar uma vida com qualidade, com 

o maior grau possível de independência, autonomia, participação, realização pessoal e digni-

dade humana, respeitando as suas preferências individuais” (OMS, 2003; CAMARANO, 

2008; GÁSCON, REDONDO, 2014)2. Considerando sua abrangência, optamos por adotar, 

neste trabalho, a definição de cuidados de longa duração proposta pela OMS.  

Em países que já se deparam com o fenômeno do envelhecimento populacional há 

mais tempo, como Espanha, Dinamarca, Japão, França, Holanda, Áustria, Alemanha, foi ne-

cessário criar ou reformar políticas públicas de cuidado para atender às demandas da nova 

realidade sociodemográfica (COSTA-FONT, COURBAGE, 2012; RANCI, PAVOLINI, 

2013; LEÓN, 2014; GORI, FERNÁNDEZ, WITTENBERG, 2016; GREVE, 2017). Embora 

cada país responda às pressões por cuidados de uma maneira específica, a literatura observa 

tendências na criação ou adequação das políticas públicas, como a articulação das ações de 

saúde e assistência social; a consideração da independência e autonomia dos idosos como 

pressupostos para oferta de bens e serviços relacionados ao apoio para o exercício de ativida-

des básicas ou instrumentais da vida diária; a identificação de fontes de financiamento susten-

táveis; o universalismo focalizado; o desenvolvimento de políticas de cuidado para variados 

grupos em situação de dependência, como pessoas com deficiência e crianças; a cobertura de 

serviços domiciliares e comunitários; as estratégias de apoio ao cuidador informal;  a partici-

pação de empresas privadas na provisão dos serviços, entre outras (PAVOLINI, RANCI, 

2008; LEICHSENRING, BILLINGS, NIES, 2013; LEÓN, 2014; MATUS-LÓPEZ, 2015; 

FERNANDEZ e NADASH, 2016; GORI, 2016). 

                                                 

 
1 Ranci e Pavolini (2013) destacam que a definição apresentada pela OCDE “peca por não considerar escassez de 

renda, pobreza, privação material e déficit habitacional como fatores que frequentemente se relacionam com a 

dependência”. 

 
2 Oportuno registrar que o cuidado de pessoas em situação de dependência sempre existiu nas sociedades e que 

eventualmente foram desenvolvidas algumas políticas públicas para equacionar o problema. O que se pretende 

investigar, nesse estudo, é a ocorrência de mudanças nas políticas de cuidado a partir de uma visão contemporâ-

nea, exposta nas definições da OCDE e OMS, considerando-se fatores como a aceleração do envelhecimento 

população na maioria das sociedades, alterações nos arranjos familiares tradicionais e a existência de tendências 

mundiais na estruturação dessa política (BONFIM, 2016). 
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Ranci e Pavolini (2013) ressaltam os cuidados de longa duração como uma das poucas 

políticas do welfare state que apresentaram, nos últimos anos, mudanças radicais e com ten-

dência à expansão de gastos na Europa, em flagrante contraste com outras áreas da proteção 

social, como a área previdenciária, que ou se encontram em situação de inércia ou experimen-

taram retrações expressivas. Além das mudanças na estrutura etária de suas populações, fato-

res históricos, sociais, culturais e institucionais foram determinantes para sedimentar o cami-

nho das reformas das políticas de cuidados em cada país, com destaque para a expressiva di-

minuição do quantitativo de cuidadores informais; demandas de segmentos sociais específi-

cos, a exemplo das pessoas com deficiência (BARVÍKOVÁ, OSTERLE, 2013); europeização 

das políticas sociais (CABRERO, GALLEGO, 2013); assim como a persistente crise fiscal 

enfrentada por vários países do continente nas últimas décadas (BIHAN, MARTIN, 2013). 

Contextos socioeconômicos e trajetórias histórico-institucionais dos sistemas de bem-

estar social são fatores que exercem um peso considerável na decisão societal de atender aos 

novos riscos sociais decorrentes do envelhecimento populacional. Na perspectiva das políticas 

de cuidado, o perfil epidemiológico dos países tem influência marcante na estimativa das 

condições de dependência que venham a acometer as pessoas idosas. Embora o aumento da 

longevidade pressuponha a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, sequelas de 

doenças infecciosas e parasitárias podem comprometer o bem-estar das pessoas na idade 

avançada, inclusive com a ocorrência de uma deficiência (GÁSCON, REDONDO, 2014, p. 

28). 

Wong e Palloni (2009) apontam a América Latina e o Caribe como a região geográfica 

que apresenta o mais rápido padrão de envelhecimento entre aquelas classificadas como ‘em 

desenvolvimento’. Destacam que o crescimento na percentagem de idosos entre 2000 e 2025 

será de 82% na América Latina e Caribe; 79% na Ásia (excluindo-se o Oriente Médio); 47% 

no Oriente médio e 17% na África Subsaariana. No que tange ao incremento da longevidade 

na região, houve um aumento superior a 23 anos na expectativa média de vida dos habitantes 

da região, no período de 1950 a 2015, o que corresponde a um incremento de quase 4 anos 

por década transcorrida (CEPAL, 2014). 

Dados da ONU projetam que, em 2050, 34% da população da Europa; 28% da popula-

ção da América do Norte; 26% da população da América Latina e Caribe; 25% da população 

da Ásia; 23% da população da Oceania e 9% da população da África terão mais de 60 anos 

(ONU, 2015). O estudo ressalta que o processo de envelhecimento populacional nos países 

em desenvolvimento vem ocorrendo em ritmo muito mais acelerado do que o observado para 

os países desenvolvidos. Como exemplo, são citados os períodos de transição demográfica de 
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alguns países desenvolvidos, como França – 115 anos; Suécia – 85 anos; Austrália – 73 anos; 

Estados Unidos – 69 anos.  Já os países considerados em desenvolvimento vivenciam o pro-

cesso em períodos bem mais curtos, a exemplo da China – 34 anos; Tailândia – 23 anos; Bra-

sil, 25 anos; Colômbia, 22 anos.  

  O rápido declínio das taxas de mortalidade e fertilidade na segunda metade do século 

XX responde pelo estopim do processo de transição demográfica da região (SAAD, 2011; 

WONG, PALLONI, 2009). Com efeito, a transição epidemiológica contribuiu decisivamente 

para a mudança demográfica, e os avanços sanitários tiveram um papel fundamental na queda 

da mortalidade infantil e no aumento da longevidade (GÁSCON, REDONDO, 2014). Proje-

ções demográficas apontam para a convergência de quase todos os países no que tange a ní-

veis baixos de fecundidade e esperança de vida prolongada (CEPAL, 2014).  

Os países da América Latina e Caribe estão em diferentes momentos do processo de 

transição demográfica3  (SAAD, 2011; CEPAL, 2011; CEPAL, 2014). Dentro do processo, o 

período em que há queda acentuada da taxa de dependência4 em razão do crescimento relativo 

da população economicamente ativa é comumente denominado ‘bônus demográfico’. Em 

regra, esse interregno é favorável ao desenvolvimento do país, pela maior possibilidade de 

poupança e investimento, em particular em capital humano para aumentar a produtividade, e 

pela melhoria das condições de vida da população (SAAD, 2011). Da mesma forma que na 

transição demográfica, os países da América Latina e Caribe estão em diferentes etapas desse 

dividendo demográfico e, para aqueles em estágio mais avançado, restam períodos mais cur-

tos de dividendo. Saad destaca que, no Chile e em Cuba, o bônus deve terminar no primeiro 

quartil deste século; no Brasil e Costa Rica, deverá se estender até o início de 2040; na Bolí-

via e Guatemala, deve perdurar para além da metade do século (SAAD, 2011).  

                                                 

 
3 Transição demográfica constitui um processo de longo prazo que parte de uma situação inicial com altas taxas 

de mortalidade e fecundidade e atinge uma situação final com baixas taxas de mortalidade e fecundidade. Em 

ambas, a taxa de crescimento demográfico é baixa (CEPAL, 2014). 

Os processos de transição demográfica dos países podem ser subdivididos em 4 períodos, a saber: transição 

insipiente, com países com alta taxa de mortalidade e natalidade, crescimento natural moderado, estrutura etária 

muito jovem e alta relação de dependência; transição moderada, em que os países apresentam alta natalidade e 

mortalidade moderada, o crescimento natural é elevado, com estrutura etária jovem e alta relação de dependên-

cia; transição plena, com taxa de natalidade moderada e taxa de mortalidade moderada ou baixa, com cresci-

mento natural moderado, estrutura etária relativamente jovem, com diminuição da relação de dependência; tran-

sição avançada, com taxas de natalidade e mortalidade moderadas ou baixas e crescimento natural baixo. Essa 

última fase se divide em duas vertentes: a dos países com taxas de fecundidade e mortalidade baixas por um 

longo período e estruturas etárias semelhantes a países desenvolvidos, e a dos países que recentemente alcança-

ram esses patamares, com uma população relativamente jovem (CELADE, 2000). 

 
4 Taxa de dependência é a relação entre o número de pessoas que pertencem a grupos etários dependentes (crian-

ças e adolescentes com menos de quinze anos e pessoas com mais de 59 anos) e o número de pessoas em idade 

economicamente ativa, que tem entre 15 e 59 anos (SAAD, 2011). 
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Tabela 1 - Estágios de transição demográfica na América Latina e Caribe (países se-

lecionados). 

Estágio de Transição 

Demográfica 

País Expectativa de Vida Taxa total de fertili-

dade 

Muito avançado Cuba 78.3 1.5 

 

Avançado 

Argentina 75.2 2.3 

Brasil 72.4 2.2 

Chile 78.5 1.9 

Colômbia 72.8 2.2 

Costa Rica 78.8 2.1 

México 76.1 2.2 

Uruguai 76.2 2.1 

 

Pleno 

El Salvador 71.8 2.7 

Peru 71.4 2.5 

Venezuela 73.8 2.5 

 

Moderado 

Bolívia 65.5 3.5 

Haiti 60.6 3.5 

       Fonte: Resumo de Tabela apresentada por Paulo Saad (2011).  

 

 

O expressivo percentual de idosos na população latino-americana e caribenha já pode 

comprometer, em vários países da região, o desenho de políticas públicas que impactam em 

larga medida o bem-estar desse segmento, como as políticas previdenciárias e sanitárias. Ou-

trossim, considerando-se alterações na configuração social que tendem a reduzir sobremaneira 

a oferta de cuidadores informais, o crescimento expressivo do contingente de pessoas com 75 

anos ou mais (CEPAL, 2011; CEPAL; 2014), que em regra é mais suscetível a desenvolver 

condições funcionais que restrinjam sua autonomia e independência, pressiona os governos a 

voltarem sua atenção à necessidade de adoção de políticas públicas de apoio ao exercício de 

atividades básicas ou instrumentais da vida diária a pessoas idosas em situação de dependên-

cia.  

Com efeito, países em desenvolvimento ainda confiam que a provisão de cuidados de 

pessoas dependentes possa ser resolvida informalmente na esfera privada, por meio dos laços 

de consanguinidade, a despeito da comprovada expansão da demanda pelos serviços de cui-

dado para pessoas em idade mais avançada (ARRIAGADA, 2007; LLOYD-SHERLOCK, 

REDONDO, 2009; ROSSEL, 2016). Nesse sentido, na América Latina e Caribe ainda não 
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ganhou força a concepção do cuidado como um problema coletivo que deve ser objeto de po-

lítica pública, no mesmo patamar de outras que compõem o sistema de proteção social, como 

saúde e previdência. Calcados em uma tradição familista que atribui ao grupo familiar, e es-

pecialmente às mulheres, a tarefa de prover o cuidado material e imaterial às pessoas depen-

dentes (AGUIRRE, 2008; FRANZONI, VOOEREND, 2010), o papel do Estado na provisão 

dos cuidados é, em regra, de caráter residual ou subsidiário, com atuação condicionada à au-

sência da estrutura familiar ou à provisão de alguns serviços para os mais pobres, mediante 

teste de meios (SCHEIL-ADLUNG, 2015; GÁSCON, REDONDO, 2014).  

Mas alguns países latino-americanos e caribenhos já vêm adotando programas ou ser-

viços com o intuito de prover apoio a idosos dependentes. Gascón e Redondo (2014) apresen-

tam levantamento da situação em nove países da região e destacam que, ainda que prevaleça a 

tradição familista de cuidado de pessoas em situação de dependência para o exercício de ati-

vidades da vida diária, observam-se avanços na regulação de instituições de longa permanên-

cia para idosos e na expansão de serviços de base comunitária, entre outros. No entanto, des-

tacam que a oferta de serviços de cuidado na América Latina e Caribe é fragmentada e parci-

al, “pois até agora não existe legislação dirigida a assegurar de maneira solidária o risco de 

dependência e necessidade de cuidados de longo prazo das populações idosas, assim como 

estabelecer sua inclusão nos sistemas nacionais de proteção social à velhice” (GASCÓN, 

REDONDO, 2014). Ademais, chamam atenção às iniquidades de gênero vigentes na tradição 

familista, uma vez que as mulheres são as principais responsáveis pela provisão de cuidados 

não remunerados (GASCÓN, REDONDO, 2014).  

Entretanto, o Uruguai iniciou a mudança desse cenário na América Latina e Caribe, 

com a edição da Lei nº 19.353, de 27 de novembro de 2015, que institui um sistema nacional 

de cuidados. Embora tenha como público-alvo todas as pessoas que necessitam de apoio para 

o exercício de atividades da vida diária, como crianças e pessoas com deficiência, os idosos 

em situação de dependência são igualmente contemplados pela nova legislação. Em suma, 

seguindo tendências internacionais no que tange a políticas de cuidado (MATUS-LOPEZ, 

PEDRAZA, 2016), a referida lei tem como objeto “a promoção do desenvolvimento e da au-

tonomia das pessoas em situação de dependência, sua atenção e assistência, mediante a cria-

ção do Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), um conjunto de ações e medidas 

orientadas ao desenho e implementação de políticas públicas que constituam um modelo soli-

dário e corresponsável entre famílias, Estado, comunidade e mercado” (URUGUAI, 2015). 

Tal ação legislativa faz surgir indagações acerca dos aspectos que influenciaram a as-

censão da temática do cuidado às agendas governamental e decisória uruguaias. Se considera-
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dos alguns indicadores demográficos de envelhecimento populacional do Uruguai, Argentina, 

Chile, Brasil e Cuba, países que se encontram nas etapas nominadas avançadas e muito avan-

çadas da transição demográfica e em usufruto de etapas finais do bônus demográfico5, obser-

va-se que apresentam valores aproximados no que se refere ao envelhecimento de suas popu-

lações (v. Tabela 2). Em relação a condições socioeconômicas e políticas, especialmente Chi-

le, Uruguai, Argentina e Costa Rica também exibem padrões assemelhados (v. Tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 2 – Projeções de Indicadores demográficos de envelhecimento populacional6 da 

América Latina e Caribe (países selecionados) 

 

País 

Taxa de 

fecundidade 

(2016) 

Esperança 

vida ao 

nascer 

(2016) 

Relação de 

dependência 

demográfica 

da população 

de 60 anos ou 

mais (2015) 

Índice de enve-

lhecimento da 

população 

(2015) 

Relação de 

apoio aos 

pais 

(2015) 

Porcentagem 

da população 

com 60+ e 75+ 

(2015) 

Argentina 2.3 76.5 25,5 65.2 19.8 15.5 4.9 

Brasil 1.8 75.0 18.2 52.1 11.6 11.9 3.2 

Chile 1.8 79.3 23.2 72.9 14.1 15.0 4.3 

Colômbia 1.9 74.3 16.3 37.6 9.4 10.2 2.4 

Costa Rica 1.8 79.7 17.1 50.6 11.2 11.3 3.0 

Cuba 1.6 79.4 30.3 125.2 17.7 19.6 6.3 

México 2.2 77.0 16.9 42.1 13.3 10.8 3.0 

Uruguai 2.0 77.4 32.2 89.5 26.7 9.1 7.0 

Fonte: compilação de dados disponíveis na publicação Envelhecimento Populacional – Observatório 

Demográfico (CEPAL, 2011; 2016). 

                                                 

 
5 O Uruguai representa um caso desviante, que não se encaixa na definição e padrões correntes de análise do 

bônus demográfico (SAAD, 2011).  

 
6 Taxa de fecundidade total - Número médio de filhos nascidos vivos que teria uma mulher, de uma coorte hipo-

tética, ao fim do período reprodutivo, estando sujeita a um determinado padrão de fecundidade. O período repro-

dutivo está compreendido entre os 15 e os 49 anos de idade (IBGE, 2016).   

 Esperança (expectativa) de vida ao nascer - conceitua-se como o número médio de anos de vida que um recém-

nascido esperaria viver se estivesse sujeito ao padrão de mortalidade observado em dada população, durante um 

determinado período (IBGE, 2016). 

Relação de dependência demográfica da população de 60 anos ou mais – É a medida utilizada para mensurar a 

necessidade potencial de suporte social da população idosa pela população em idade ativa, calculado pelo quoci-

ente entre a população de sessenta anos ou mais e a população de 15 a 59 anos de idade (CEPAL, 2014). 

    

Índice de envelhecimento - É o quociente entre a população de 65 anos ou mais (ou 60 anos ou mais) e a popula-

ção de 0 a 14 anos de idade. (CEPAL, 2014);  

Relação de apoio aos pais - É a medida usada para expressar a demanda familiar de apoio aos seus idosos. Tal 

relação de apoio é um indicador aproximado das mudanças requeridas nos sistemas familiares para prover o 

apoio. Compreende o cociente entre as pessoas de 80 anos ou mais e as pessoas de 50 a 64 anos de idade (CE-

PAL, 2016).         
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Tabela 3 – Indicadores socioeconômicos da América Latina e Caribe (países seleciona-

dos) 

 

País 

Renda per 

capita (2016 

USD) 

Renda per capita 

(2016 USD PPP) /7 

Nível de ren-

da8 

Índice de 

Gini9 

Índice de Desenvol-

vimento Humano - 

IDH10 

Argentina 12.449,2 19.934,37 

 

Média Alta 42.7 0,827 

Brasil 8.649,9 15.127,81 

 

Média Alta 51.5 0,754 

Chile 13.792,9 23.960,27 

 

Alta 50.5 0,847 

Colômbia 5.805,6 14.157,63 

 

Média Alta 53.5 0,727 

Costa 

Rica 

 

 16.614,09 

 

Média Alta 48.5 0,776 

Cuba  

 

   0,775 

México  17.861,57 

 

Média Alta 48.2 0,762 

Uruguai 15.220,6 21.625,27 Alta 41.6 0,795 

 Fonte: Observatório Demográfico. 

 

                                                 

 
7 O Produto Interno Bruto com Paridade de Poder de Compra PIB/PPP busca refletir o poder de compra das 

moedas locais, considerando o custo de vida relativo e a inflação de cada país. Em suma, converte-se a moeda de 

um país para o dólar americano internacional, a fim de comparar a capacidade de aquisição de bens e serviços 

pré-determinados nas diversas economias. 

  
8 Anualmente, com base no Produto Nacional Bruto (PNB) per capita, o Banco Mundial classifica as economias 

do mundo em quatro grupos de renda: países de renda baixa (US$1.005,00 ou menos); países de renda média 

baixa (entre US$ 1.006 e 3.955,00); países de renda média alta (entre US$ 3956 e 12.235,00); e países de renda 

alta (acima de US$ 12.236,00. A unidade de medida utilizada é o dólar norte-americano e as faixas referenciais 

foram atualizadas em julho de 2017 (BANCO MUNDIAL, 2017). 

    
9 O Índice de Gini calcula a disparidade da renda nos países. Mensura-se a variação da distribuição da renda 

entre indivíduos ou domicílios dentro de um país. O valor (0) representa absoluta igualdade; o valor (1), absoluta 

desigualdade (BANCO MUNDIAL, 2017, disponível em 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SI.POV.GINI&country). 

 
10 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um índice composto que mensura a média dos avanços dos 

países em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: educação (alfabetização e taxa de matrícula); 

saúde (expectativa de vida ao nascer) e renda (PIB per capita).  Seus valores variam de 0 (nenhum desenvolvi-

mento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Os países com IDH entre 0,800 e 1 são considerados com 

desenvolvimento humano muito alto; entre 0,700 a 0,799, são países com alto desenvolvimento humano; países 

com IDH entre 0,555 a 0,699 tem médio desenvolvimento humano e países com IDH abaixo de 0,555 são consi-

derados com baixo desenvolvimento humano (PNUD, 2016). 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SI.POV.GINI&country
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Tabela 4 – Indicadores políticos da América Latina e Caribe (países selecionados) 

País Índice de Desenvolvimento Democrático da 

América Latina – IDD/LAT 201611 

Índice de Democracia12 

(2016) 

Argentina 5.159 Desenvolvimento Médio 6,96 Democracia Im-

perfeita 

Brasil 2.776 Desenvolvimento Mínimo 6,90 Democracia Im-

perfeita 

Chile 10.000 Desenvolvimento Alto 7,78 Democracia Im-

perfeita 

Colômbia 2.982 Desenvolvimento Mínimo 6,67 Democracia Im-

perfeita 

Costa Rica 8.539 Desenvolvimento Alto 7,88 Democracia Im-

perfeita 

Cuba   (-) 128 Regime Autoritá-

rio 

México 4.454 Desenvolvimento Baixo 6,47 Democracia Im-

perfeita 

Uruguai 9.353 Desenvolvimento Alto 8,17 Democracia Ple-

na 

   Fonte: Observatório Demográfico. 

Quais seriam, então, os vetores causais da mudança na política pública de cuidados do 

Uruguai, que resultou na edição de uma lei de abrangência nacional com previsão de prover 

cuidados para idosos, pessoas com deficiência e crianças em situação de dependência? Quais 

os fatores explicativos do protagonismo uruguaio na América Latina e Caribe? Que mecanis-

                                                 

 
11 O Índice de Desenvolvimento Democrático da América Latina – IDD/LAT avalia o desenvolvimento democrá-

tico dos países da região em quatro dimensões: a democracia dos cidadãos, que mede o clima de respeito aos 

direitos e liberdades em cada país; a democracia das instituições, que avalia o comportamento das instituições e 

do sistema político em relação aos princípios republicanos; a democracia social, que analisa a gestão governa-

mental no que tange à melhoria das condições para o desenvolvimento humano; e a democracia econômica, que 

mensura a evolução da gestão econômica em benefício da sociedade e dos indivíduos. Atribui-se o valor máximo 

de 10.000 pontos ao país com a melhor pontuação. Os países que pontuam acima de 8.000 são considerados de 

Alto Desenvolvimento democrático (AD); países que pontuam acima de 4.500 e abaixo de 8.000 são considera-

dos de Desenvolvimento Médio (DM); países entre 3.000 e 4.500 são de Baixo Desenvolvimento (BD) e países 

abaixo de 3.000 são considerados de Desenvolvimento Mínimo (MD). 

    
12 O Índice de Democracia, medido anualmente pela Intelligence Unit da revista The Economist, busca refletir o 

estado da democracia no mundo e se baseia na pontuação obtida pelos países em cinco categorias (processo 

eleitoral e pluralismo; liberdades civis; funcionamento do governo; participação política; cultura política) para 

classificar, anualmente, 165 países e dois territórios em relação a seus regimes políticos. Os escores encontrados 

são usados para classificar os países nos seguintes tipos de regime:  Democracias Plenas (DP) – escores de 8 a 

10; Democracias Imperfeitas (DI) – escores de 6 a 7.9; Regimes Híbridos (RH) – escores de 4 a 5.9; Regimes 

Autoritários (RA) – escores abaixo de 4. 
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mos causais se apresentam entre a necessidade de cuidados de longa duração de segmentos 

populacionais específicos e a aprovação da política pública de cuidado para pessoas em situa-

ção de dependência? Que fatores respondem pela percepção do déficit de cuidado de longa 

duração como um problema a merecer atenção governamental? Como foram idealizadas e 

gestadas as soluções adotadas? Que aspectos da estrutura e do contexto político uruguaios 

contribuíram para inclusão do tema na agenda política?  Quais os atores estatais e não estatais 

que tiveram participação relevante na mudança da política pública?  Que recursos e estraté-

gias foram utilizadas para a consecução desse objetivo? Em que medida as instituições contri-

buíram ou restringiram os processos de formação de agenda e formulação da política pública? 

Desvendar as estruturas, agentes, contextos e interações que explicam a mudança na 

política pública de cuidados do Uruguai constitui um desafio importante, que pode contribuir 

para identificar padrões talvez diversos daqueles encontrados em reformas realizadas por paí-

ses desenvolvidos em políticas de cuidados de longa duração (RANCI, PAVOLINI, 2013). 

Com efeito, uma nação localizada em região de colonização ibérica, marcada por um período 

recente de governo não democrático, que adota como sistema de governo o presidencialismo 

pluralista (LANZARO, 2001) pode apresentar especificidades que interferem de forma rele-

vante no processo de adoção de uma política de cuidados para pessoas dependentes.  

Hill (2014) aponta que, conquanto a generalização de achados decorrentes de estudos 

do processo de políticas públicas seja difícil de ser alcançada, os modelos de análise são capa-

zes de contribuir para o melhor entendimento da política pública. O autor se alinha à possibi-

lidade de transferibilidade de conhecimento – entre contextos, no tempo e entre nações - con-

siderando como premissa a ocorrência dessas formas de transferência. A título ilustrativo, 

pode-se citar que estudos desenvolvidos por Birkland (1997), tomando por base um modelo 

de análise de políticas públicas, demonstram a existência de padrões que relacionam a ocor-

rência de desastres e a ascensão do tema às agendas governamentais nos Estados Unidos. Por 

seu turno, Zahariadis (2003, 152), a partir da aplicação empírica comparativa de uma aborda-

gem a processos de privatização ocorridos no Reino Unido, na Alemanha e França, apresenta 

inferências teóricas que foram incorporadas a diversos estudos relacionados à formação de 

agenda e tomada de decisão de políticas públicas. 

Aspectos contextuais, institucionais, ideacionais e de agência que possam influenciar a 

escolha de soluções para determinado problema vêm sendo incessantemente estudados pela 

literatura dedicada à análise de políticas públicas. Seja pelo desenvolvimento de teorias expli-

cativas, seja pela aplicação empírica de determinada abordagem, a literatura sobre políticas 

públicas vem buscando deixar mais claros os caminhos percorridos nos processos de produ-



 

 

29 

ção de uma política pública (BIRKLAND, 2011; DYE, 2013; HOWLETT, RAMESH, PERL, 

2013; ZAHARIADIS, 2003; TRUE, JONES, BAUMGARTNER, 2007; KINGDON, 2014).  

Não obstante a importância inconteste e equânime das diversas etapas concernentes a 

uma política pública, parte da literatura considera que nos períodos de pré-decisão e de deci-

são é que se identifica a importância social do assunto, selecionam-se as soluções tecnicamen-

te viáveis e abre-se a possibilidade de cooperação entre os diversos atores interessados naque-

la política pública – governamentais e não governamentais, além da decisão formal de inclu-

são do tema como uma política pública (BIRKLAND, DEYOUNG, 2011; HOWLETT, RA-

MESH, PERL, 2013). Dada a sua importância, foram desenvolvidos referenciais teóricos-

metodológicos que buscam explicar como esses processos da política pública se desenvolvem, 

a exemplo da Multiple Streams Framework - MSF (KINGDON, 2014); Punctuated-

Equilibrium Theory - PET (TRUE, JONES, BAUMGARTNER, 2007); e Advocacy Coalition 

Framework - ACF (SABATIER, WEIBLE, 2007).   

De acordo com John Kingdon (2014: 1), a resposta à questão “o que faz chegar o mo-

mento de se considerar uma ideia?” integra um quebra-cabeça maior, qual seja, “o que faz 

com que as pessoas, dentro e ao redor do governo, se dediquem, em um dado momento, a 

alguns temas e não a outros?”. Na sua visão, sabemos pouco sobre como as questões se torna-

ram itens da agenda governamental, como foram feitas as escolhas dos tomadores de decisão 

e por que algumas questões não chegam nunca a ser consideradas pelo governo.  

Para buscar entender esse enigma, identificar os elementos componentes do processo e 

compreender como se associam para que determinado resultado seja alcançado, especialmente 

na etapa pré-decisória e de especificação de alternativas, Kingdon desenvolveu o referencial 

teórico-analítico denominado “Multiple Streams Framework”, que é uma variante do modelo 

de análise organizacional garbage can, desenvolvido por Cohen, March e Olsen (1972). Ex-

plicado de forma bastante sintética, o Multiple Streams Framework (MSF)13 considera a exis-

tência de três fluxos na formulação das políticas públicas - problemas, soluções, político - que 

                                                 

 
13 Diversas traduções para a expressão Multiple Streams Framework (MSF) já foram apresentadas em trabalhos 

acadêmicos (CAPELLA, 2004; GOETEMS, 2010; PEIXOTO, 2010; PEDROSO, 2011; DAMIÃO, 

2012;BARCELOS, 2013), e, em língua inglesa, muitos autores fazem uso indiscriminado dos descritores ’appro-

ach’, ‘theory’, ‘model’ para se referir ao enquadramento proposto por John Kingdon ((2014). Para deixar explíci-

to o uso do MSF como referencial teórico condutor desta tese, a autora optou pelo uso da denominação original 

em inglês ou sua abreviatura, uma vez que um dos objetivos do trabalho é contribuir para ampliar o impacto 

empírico do MSF, em consonância com o que advogam Cairney e Jones (2016), Jones et al (2015), Herweg et al 

(2015), tanto pela utilização de todos os principais elementos que o compõem no trabalho empírico, quanto pela 

aplicação do modelo de análise a partir de uma perspectiva contemporânea, com a incorporação de aperfeiçoa-

mentos sugeridos pela literatura. Igualmente, os termos ‘teoria’, ‘modelo’ e ‘abordagem’ são utilizados como 

sinônimos nesta pesquisa (OSTROM, 1999; 2007; SHCLAGER, 2007). 
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em princípio são independentes entre si, mas que se acoplam quando um empreendedor da 

política pública aproveita a abertura de janelas de oportunidade, possibilitando a ascensão do 

tema à agenda decisória (KINGDON, (2014); CAPELLA, 2006; ZAHARIADIS, 2003, 2007; 

HERWEG, 2017). 

O MSF se destaca na análise da etapa de formação de agenda das políticas públicas – 

agenda-setting - por conta da capacidade de explicação mais abrangente da dinâmica envolvi-

da no processo, (CAPELLA, 2006; PINTO, 2008). Zahariadis (2003: 2) salienta que o MSF 

tem como foco os processos causais que contribuem para a mudança, e, na lógica da aborda-

gem, as escolhas coletivas são o resultado da combinação de forças estruturais e processos 

cognitivos sensíveis ao contexto. Embora inicialmente tenha sido desenvolvido para utilização 

na formação da agenda de políticas públicas federais dos Estados Unidos (KINGDON, 

(2014)), a aplicação do MSF tem-se expandido tanto para a política externa quanto para a 

política comparada, em diferentes países, sistemas políticos, níveis de governo e áreas temáti-

cas (TORRES-GIL, LAM, 2012; ZAHARIADIS, 2003, 2014; ROBINSON, ELLER, 2010; 

SHROFF, ROBERTS, REICH, 2015; CAIRNEY, JONES, 2016; JONES et al, 2016; RA-

WAT, MORRIS, 2016; ZOHLNHÖFER, RÜB, 2016; HERWEG, 2017). 

Levantamentos sobre a utilização do MSF destacam a maior aplicabilidade nos Esta-

dos Unidos, em países europeus e organizações internacionais como União Europeia (UE) e 

Organização das Nações Unidas (ONU), com pouca capilaridade em países em desenvolvi-

mento e, especificamente, na América Latina e Caribe (ZAHARIADIS, 2014; JONES et al, 

2016: CAIRNEY, JONES, 2016). No entanto, já se observa o uso do MSF na análise de for-

mação de agenda e tomada de decisão de algumas políticas públicas brasileiras, tendo sido 

realizado, inclusive, levantamentos sobre as teses e dissertações que aplicaram de alguma 

forma esse referencial teórico-metodológico (GÖTTEMS, PIRES, CALMON, ALVES, 2013; 

CAPELLA, BRASIL, 2015).  

A despeito de a literatura enaltecer a acessibilidade do modelo e a existência de uma 

extensa comunidade de pesquisadores que, em tese, possibilita sua constante evolução, o MSF 

não está isento de críticas. Entre as mais contundentes, merecem destaque a superficialidade e 

falta de sistematização no desenvolvimento teórico e na aplicação empírica;  a falta de clareza 

na especificação de elementos-chave do modelo, a desconsideração das inovações teóricas 

(NOWLIN, 2011; JONES et AL, 2015; CAIRNEY, JONES, 2016; CAIRNEY, ZAHARIA-

DIS, 2016; WEIBLE, 2017; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018); a pouca 

importância dada ao papel das instituições (MUCCIARONI; 1992; CAIRNEY, HEIKKLICA, 
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2014), assim como a dificuldade de elaboração de hipóteses falsificáveis, tendo em vista a 

excessiva fluidez do modelo (SABATIER, 1991).  

Ademais, ganha evidência a ausência de um programa de pesquisa para desenvolvi-

mento do MSF (SABATIER, 1999; WEIBLE, SCHLAGER, 2016; JONES et al, 2016; 

CAIRNEY, JONES, 2016; HERWEG, 2017). Weible, Heikkila, deLeon e Sabatier (2012: 2) 

ressaltam que os programas de pesquisa, que abordam diferentes tradições e culturas analíti-

cas, constituem a força motriz dos estudos dos processos de políticas públicas, pois permitem 

o avanço no estudo da complexidade do processo político. No caso do ACF e o PET, progra-

mas de pesquisa foram implementados, seja na forma de pesquisas empíricas detalhadas ou na 

publicação de estudos teóricos que consideram criticamente inovações sugeridas (SABA-

TIER, 1998; JOHN, 2003; WEIBLE, SABATIER, MCQUEEN, 2009; JOHN, 2006; JONES, 

BAUMGARTNER, 2012; BAUMGARTNER, JONES, MORTENSEN, 2018). 

No caso do MSF, embora seja impressionante o número de artigos, teses, dissertações 

que mencionam sua utilização como referencial teórico, não existe uma coordenação que se 

ocupe da sistematização dos achados e do teste e disseminação dos refinamentos propostos à 

abordagem. Contudo, há indicações de que essa trajetória está em mutação, pois recentemente 

se observa o surgimento de diversos trabalhos que se propõem a contribuir para a melhoria da 

capacidade explicativa da abordagem e para o aperfeiçoamento de pontos críticos apontados 

pela literatura. 

Esta tese pretende contribuir para o estudo de políticas públicas em duas vertentes: a 

testagem do MSF acrescido de refinamentos propostos pela literatura especializada e a aplic-

ção empírica da abordagem na formação de agenda e formulação da política de cuidados para 

pessoas dependentes do Uruguai. Em suma, na perspectiva do aprimoramento teórico do 

MSF, algumas limitações apontadas pela literatura são levadas em consideração, a exemplo 

da crítica relativa à utilização não sistemática dos elementos estruturantes do MSF em estudos 

de caso (CAIRNEY, JONES, 2016; ZOHLNHÖFER, 2016; JONES et al, 2016), o que nos 

levou a optar pela aplicação integral de todos os elementos originais da referida abordagem, 

na forma originalmente proposta por Kingdon (2014), à análise empírica da formação da polí-

tica pública de cuidados do Uruguai.  

Igualmente, são incorporados ao MSF os seguintes refinamentos teóricos, que visam 

ampliar o poder explicativo da abordagem: derivação de hipóteses refutáveis (HERWEG et al; 

2015; CAIRNEY, ZAHRIADIS, 2016; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018); 

integração das instituições formais e de conceitos do institucionalismo histórico (HERWEG et 

al, 2015; ZOHLNHÖFER et al, 2016; SPOHR, 2016); análise distinta dos processos de for-
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mação de agenda e de tomada de decisão  (HERWEG et al, 2015; HERWEG, ZAHARIADIS, 

ZOHLNHÖFER, 2018; HERWEG, 2017); conceito de comunidade de política pública; acrés-

cimo do ‘problem-broker’ ao fluxo dos problemas (KNAGGARD, 2015; 2016); testagem do 

poder explicativo da abordagem, pelo rastreamento de seus mecanismos causais (HERWEG. 

2017); análise da trajetória evolutiva das alternativas e dos graus de integração das comunida-

des de política pública (ZAHARIADIS, ALLEN, 1995; HERWEG, ZAHARIADIS, 

ZOHLNHÖFER, 2018). 

Dessa forma, a pesquisa desenvolve estudo de caso único (YIN, 2015; ALBUQUER-

QUE, SATYRO, 2017), com aplicação do MSF modificado, a fim de responder a seguinte 

pergunta: como o Uruguai chegou a adotar uma política de cuidados para pessoas dependentes 

e quais foram as causas e processos que concorreram para essa mudança? Pretende-se, em 

síntese, oferecer explicações sobre causas e fatores associados que possibilitaram a inclusão 

do tema nas agendas governamental e decisória, pela análise da interação de diversos aspectos 

- contextos sociopolíticos, ideias, atores, interesses, recursos e instituições – que compõem o 

processo de construção da política pública. 

Acrescente-se que a seleção do estudo de caso extrapola a questão da aplicação empí-

rica do MSF e de refinamentos teóricos propostos à abordagem. Como já exposto, o protago-

nismo do Uruguai na aprovação legislativa de uma política nacional de cuidados, que incorpo-

ra as principais premissas que orientam o desenho desse tipo de política nos países que já en-

frentam há mais tempo as consequências do envelhecimento de suas populações, é de grande 

importância na América Latina e Caribe, porquanto traz à luz um problema que já se faz pre-

sente em um expressivo número de países da região e que demanda a adoção de soluções que 

levem em consideração tanto o bem-estar dos grupos-alvo da política de cuidados de longa 

duração, quanto as especificidades históricas, culturais, sociais, econômicas e políticas de 

cada nação. 

Registre-se que a maior parte dos refinamentos teóricos a serem testados na análise 

empírica foram utilizados, inicialmente, em trabalhos produzidos por seus autores, em geral 

em países que adotam o parlamentarismo como sistema político (ZOHLNHÖFER, 2016; 

SPOHR, 2016; HERWEG, 2017). Assim, constitui inovação a aplicação de alguns dos aper-

feiçoamentos propostos a um país fora do eixo Estados Unidos, Europa e União Europeia, que 

adota como sistema de governo o presidencialismo pluralista (LANZARO, 2001), passou por 

um processo de redemocratização relativamente recente e apresenta contextos históricos, so-

ciais e econômicos diferenciados.  
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Assinale-se que o escopo desta pesquisa não abrange o estudo da evolução das políti-

cas públicas de cuidado no Uruguai por um período muito extenso. O limite temporal vai de 

meados da década de noventa do século XX, quando já se havia completado o processo de 

restabelecimento da democracia naquele país, até o ano de 2015. Essa opção se explica tanto 

em relação à dificuldade de acesso a informações confiáveis relativas a períodos não demo-

cráticos, quanto ao foco maior do trabalho, que consiste em identificar os aspectos referentes 

aos processos de construção de agenda e formulação da política de cuidados que redundou na 

ação legislativa de criação, em 2015, do Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), por 

meio de aplicação do MSF aperfeiçoado, abordagem que não demanda extensa regressão a 

períodos pretéritos da política pública em exame. 

Como estratégia de pesquisa, adota-se o estudo de caso único, que favorece a análise 

mais densa e aprofundada de um fenômeno, inclusive com a explicação dos processos causais 

envolvidos (YIN, 2015; ALBUQUERQUE, SATYRO, 2017). Além da aplicação empírica do 

MSF, acrescido de refinamentos teóricos, será utilizado de forma complementar o método de 

process tracing (BEACH, PEDERSEN, 2013; BENNETT, CHECKEL, 2015) para testagem 

dos conjuntos de mecanismos causais do MSF que explicam a inclusão de um tema na agenda 

decisória e a aprovação formal da política pública. Para obtenção das informações mais rele-

vantes para a investigação, a pesquisa se baseia fundamentalmente na análise documental, 

sem prejuízo da realização de entrevistas semiestruturadas em formato livre com atores en-

volvidos no processo de construção da política pública de cuidados do Uruguai. 

Na sequência desta introdução, apresenta-se no capítulo 1 a revisão da literatura sobre 

o MSF. Além de uma apresentação mais detalhada da abordagem, em que se dá realce aos 

fundamentos, às características dos principais elementos que o compõem e aos aspectos rela-

cionados à análise dos processos de construção de agenda e de tomada de decisão, na perspec-

tiva apresentada originalmente por Kingdon (2014), busca-se destacar as limitações e desafios 

do MSF, inclusive com o detalhamento de algumas propostas de refinamentos teóricos, que 

foram posteriormente incorporados ao desenho original do MSF e testados empiricamente no 

estudo de caso objeto desta pesquisa.  

No capítulo 2, procede-se à revisão da literatura relativa ao envelhecimento populaci-

onal e, em mais profundidade, aos cuidados de longa duração para idosos, apresentando-se 

definições e conceitos-chave para maior compreensão do tema. O assunto é tratado em pers-

pectiva comparada, com relevo ao desenvolvimento dessa política pública em variados regi-

mes de bem-estar social. Além disso, a trajetória histórico-conceitual do estado de bem-estar 

social da América Latina e Caribe é abordada, com ênfase nas políticas relacionadas ao cui-
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dado de pessoas em situação de dependência para realização de atividades da vida diária. De 

maneira específica, apresenta-se o desenvolvimento de ações e políticas dessa natureza de-

senvolvidas no Uruguai, cujo o processo recente de aprovação de uma política pública de cui-

dados é objeto da investigação empírica. 

No capítulo 3, revela-se o quadro analítico da pesquisa – problema, delimitação, obje-

tivos e hipóteses trabalhadas, relacionadas primordialmente com a lógica da abordagem e com 

as propostas de refinamento teórico que foram incorporadas ao MSF, no âmbito desta pesqui-

sa. Além disso, o capítulo apresenta os mecanismos causais do MSF relativos aos processos 

de formação de agenda e de tomada de decisão, que são testados por meio da aplicação do 

método de process-tracing.  

No capítulo 4, apresenta-se o estudo de caso relativo à política de cuidados do Uru-

guai. Após a exposição dos contextos históricos, sociais e políticos que circunscrevem o pro-

cesso de construção de agenda e de formulação da política pública naquele país, realiza-se a 

aplicação do desenho original do MSF, acrescido de refinamentos teóricos, tanto para o pro-

cesso de formação de agenda quanto ao processo decisório, que culminou na aprovação da Lei 

nº 19.353, de 2015.  

No capítulo 5, apresentam-se considerações finais sobre a aplicabilidade do MSF aper-

feiçoado para compreender processos de formação de agenda e tomada de decisão no sistema 

político uruguaio, em especial sobre sua adequação ao sistema de governo presidencialista 

multipartidário e às especificidades da política pública de cuidados do Uruguai. Além disso, 

busca-se apontar regularidades uso da abordagem, que possam ser expandidas para contextos 

semelhantes. Ao final, são apontadas sugestões para continuidade e aprimoramento da pesqui-

sa.  
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1 MULTIPLE STREAM FRAMEWORK – MSF 

 
 

Neste capítulo, apresenta-se a revisão da literatura sobre o Multiple Streams Fra-

mework (MSF), que constitui a principal base teórica da pesquisa sobre a formação de agenda 

e formulação da política pública de cuidados do Uruguai.  

Parte-se de uma breve introdução sobre os principais modelos de análise que, em larga 

medida, abordam a formação de agenda em políticas públicas - Advocacy Coalition Fra-

mework (ACF); Punctuated Equilibrium Theory (PET); Multiple Streams Framework (MSF) -

, com ênfase neste último.  Põe-se em destaque a base teórica do MSF, em especial sua rela-

ção com o modelo organizacional de escolha intitulado “garbage can” (MARCH, OLSEN, 

1972). São então detalhadas as premissas e os elementos básicos do enquadramento teórico.  

Em seguida, apontam-se os pontos positivos e as principais críticas ao MSF, assim como 

desafios identificados para sua expansão e aperfeiçoamento, com a subsequente exposição de 

refinamentos teóricos e empíricos propostos pela literatura. Por fim, considerando-se críticas, 

desafios e refinamentos teóricos apresentados, apresenta-se o desenho do MSF que será apli-

cado ao estudo de caso. 

 

1.1 Visão geral 

 

Como se desenvolve uma política pública? Como os temas de políticas públicas entram na 

agenda política? Por que algumas soluções emergem como políticas públicas e outras não 

logram alcançar tal intento? Em que medida o processo de construção de um problema públi-

co influencia as diferentes respostas adotadas pelos decisores políticos? Essas são perguntas 

que surgem quando nos questionamos por que certo assunto ainda não passou a fazer parte 

das preocupações ou interesses dos governos, mas também servem de inspiração para que 

estudiosos das políticas públicas desenvolvam respostas plausíveis a essas questões.  

Na ciência política, a consideração da construção da agenda como um aspecto fundamen-

tal do processo político se iniciou com Schattschneider (1960). A partir de sua percepção do 

conflito político, o autor argumenta que as questões políticas são geradas tanto dentro como 

fora do aparato político, e que a definição de problemas e seleção de alternativas constituem 

atividades geradoras de conflito, pois configuram essencialmente o exercício do poder estatal 

(CAPELLA, 2004; CALMON, COSTA, 2007). Capella e Brasil (2015) destacam que 

Bachrach e Baratz (1962) deram um passo a mais na discussão, ao vislumbrarem o poder co-
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mo um elemento fundamental no processo de influência sobre a formação da agenda gover-

namental, porquanto a mobilização de opinião pode suprimir ou bloquear questões da agenda, 

impedindo, por conseguinte, seu acesso ao sistema político.  

Pedersen e Walgrave (2014:1) assim sintetizam as contribuições de Schattschneider e 

Bachrach e Baratz sobre o processo de formação da agenda: “A ideia central que une essas 

duas partes seminais é que definir o lugar do conflito, ou ganhar o conflito dos conflitos, é a 

‘segunda face’ do poder, que precede o processo de tomada de decisão (o ‘primeiro rosto’ do 

poder). Em outras palavras, os autores argumentam que definir quais as questões que devem 

estar no centro da atenção política - o processo de definição da agenda política - é um dos 

processos mais centrais em qualquer sistema político”. 

De acordo com Pedersen e Walgrave (2014), dos mencionados estudos sobre construção 

da agenda política emergiu a tradição de pesquisa focada no papel da formação da agenda na 

formulação das políticas públicas, na qual o trabalho de Cobb e Elder (1971, 1972) têm uma 

importância crucial. Com base na percepção de Schattschneider (1960), os referidos autores 

destacam que a expansão do conflito por meio das ideias leva ao aumento da participação 

social na formação da agenda. Em consequência, à medida que os temas se expandem e al-

cançam mais atenção de um público atento, entendido como “aquele que é informado e capaz 

de influenciar as decisões sobre temas relevantes de políticas públicas” (CALMON, COSTA, 

2007), aumenta a probabilidade de elevação de um tema à agenda governamental (CAPEL-

LA, BRASIL, 2015).  

Igualmente, Cobb e Elder (1983) salientam a importância estratégica da definição de pro-

blemas, entendida como uma construção social que reflete concepções particulares da realida-

de, com o intuito de captar a atenção do público e dos formuladores de políticas, angariando 

apoio para que o tema alcance a agenda. Acrescentam que “tais definições não apenas estrutu-

ram as escolhas, mas também afirmam uma concepção particular da realidade. As escolhas 

feitas no processo de construção de agenda têm consequências potencialmente profundas no 

sentido em que afetam as realidades materiais da vida das pessoas e a interpretação dessas 

realidades” (1985: 115). Em suma, a ascensão de um tema à agenda está condicionada a um 

processo de expansão do conflito para vários espaços e segmentos sociais, em que provavel-

mente os problemas serão definidos e redefinidos, na medida em que variados grupos vão 

sendo incluídos (COBB, ROSS, ROSS, 1976). 

Ademais, os citados autores apontam que as seguintes características afetam a capacidade 

de um tema angariar atenção: “(i) grau de especificidade – quanto mais abstrata for a defini-
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ção de um problema, maior é a probabilidade de despertar a atenção de uma audiência mais 

ampla; (ii) escopo da importância - quanto mais importante o tema é para a sociedade, maior é 

a probabilidade de atingir o público;  (iii) relevância temporal – quanto mais duradouro for o 

possível impacto do problema, maior será a audiência; (iv) grau de complexidade – problemas 

mais simples e fáceis de serem compreendidos atingem uma audiência mais ampla; (v) prece-

dência categórica – problemas com precedentes similares atingirão mais rapidamente uma 

audiência mais ampla” (COBB, ELDER, 1983 apud CALMON, COSTA, 2007).   

Outra contribuição de Cobb e Elder (1972) se refere aos tipos de agenda em que os assun-

tos são inseridos. Os autores apresentam uma distinção entre agenda sistêmica e agenda insti-

tucional ou formal. A primeira se refere aos temas que alcançaram um alto grau de visibilida-

de e interesse de parte considerável do público e requerem atenção governamental, na percep-

ção de alguns membros da comunidade. A segunda, nominada agenda institucional ou formal, 

apresenta o conjunto de itens explicitamente postos à consideração séria e ativa de tomadores 

de decisão. 

Com efeito, o processo de formação de agenda não se concentra nas decisões que são to-

madas, mas nos temas a que os formuladores políticos dedicam atenção e na forma como são 

definidos, que podem vir a ser a ser objeto de decisões autorizadas. Segundo Princen (2009: 

1), “formação de agenda é uma condição necessária para a tomada de decisão: apenas os te-

mas que são incluídos na agenda podem ser submetidos a um processo decisório. Isso implica, 

vice-versa, que se um tema não alcança a agenda, não será submetido ao processo de tomada 

de decisão. Como resultado, a agenda é de fundamental importância para os atores políticos. 

Quem deseja mudar uma política vigente, primeiro tem de conseguir que o tema seja inserido 

na agenda, ou seja, é preciso que atraia a atenção dos decisores políticos. Por outro lado, 

quem está feliz com o status quo tentará manter o tema fora da agenda, isto é, impedir que os 

tomadores de decisão discutam sobre ele, pois a não atenção para um tema é a melhor garantia 

de que o status quo seja mantido”.  

Zahariadis (2016: 2-4) identifica cinco razões pelas quais o estudo das prioridades políti-

cas é importante. A primeira é que o estudo da agenda nos ajuda a entender os valores sociais, 

na medida em que um assunto que ascende à agenda indica que aquele passou a ser um valor 

importante para determinada sociedade. A segunda razão reside no fato de que a especificação 

da agenda chama atenção para possíveis lacunas existentes entre a ação dos governos e os 

interesses e necessidades dos cidadãos. A terceira razão é que a identificação de prioridades 

também indica qual é o equilíbrio das forças sociais, pois torna possível saber quem são os 
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grupos poderosos, cujos interesses prevalecem, e quem são os preteridos na disputa pela aten-

ção governamental em relação a determinado tema. A quarta razão refere-se ao fato de que a 

configuração da agenda afeta profundamente as decisões da política pública, porquanto os 

tomadores de decisão buscam se fixar em temas mais adequados a sua atuação e à defesa de 

seus interesses. Por fim, Zahariadis assevera que a conformação da agenda dá significado e 

importância para indivíduos e instituições, muito além do que está previsto na legislação, na 

medida em que estrutura o pensamento dos eleitores sobre o mundo, por meio da apresenta-

ção, análise e interpretação de informações selecionadas.   

Como já referenciado, o trabalho de Cobb e Elder inaugurou uma tradição de pesquisa nos 

estudos sobre formação de agenda. Outras importantes contribuições foram apresentadas, em-

bora alcancem também outros estágios do processo da política pública.  Entre os vários fra-

meworks, teorias ou modelos que se propõem a explicar a ocorrência de mudanças nas políti-

cas públicas, John (2003; 2012) denomina como teorias sintéticas as que exploram a combi-

nação de uma gama de conceitos – ideias, poder, instituições, contextos econômicos e sociais 

e redes de especialistas – para compor sua capacidade explicativa. Nesse espectro se encai-

xam o Punctuated Equilibrium Theory (PET); o Advocacy Coalition Framework (ACF) e o 

Multiple Streams Framework (MSF), porquanto oferecem “uma conceituação do relaciona-

mento entre os cinco processos causais centrais” (JOHN, 2003: 487). Essas abordagens apon-

tam para eventos e fatores cuja interação fornece condições para mudanças importantes na 

política pública (SCHLAGER, 2007: 310), e se mostram adequados a explicar os processos de 

formação de agenda e de adoção da política pública (SCHLAGER, 2007: 297-299). 

De acordo com Capella e Brasil (2015), “tais modelos, retomando preceitos de Schattsc-

neider (1960), Cobb, Elder, Ross e Ross (1976), buscam entender a importância das ideias, 

dos símbolos e das interpretações dos atores para a formulação de políticas públicas. O pro-

cesso pré-decisório, segundo esses autores, é marcado como uma arena em que atores distin-

tos duelam, por meio de discursos, argumentações e construções de imagem de problemas e 

soluções, em busca de ganhar a atenção do público e dos formuladores de política. A mídia, a 

comunicação de massa e os atores estratégicos, geralmente inseridos na arena governamental, 

ganham destaque no processo de formulação e de expansão de questões”. 

Antes de descrever brevemente os três referenciais teóricos, importa deixar assente o que 

se entende em relação ao processo da política pública. Weible, Heikkila, deLeon e Sabatier 

(2012:3) definem o processo da política pública como “o estudo da mudança e do desenvol-

vimento da política e dos atores, eventos e contextos relacionados”. Segundo Schlager (1999: 
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223; 2007: 293), “o termo ‘processo’ se relaciona com temporalidade, desdobramento de 

ações, eventos e decisões que podem culminar em uma decisão autorizada, que, pelo menos 

temporariamente, liga tudo dentro da jurisdição do grupo governante. Ao explicar os proces-

sos de formulação da política pública, a ênfase é muito mais no desenrolar do que na decisão 

autorizada, com atenção dedicada à estrutura, contexto, restrições e dinâmicas do processo, 

bem como às decisões e eventos reais que ocorrem”.  

O PET, teoria desenvolvida por Baumgartner e Jones (1993) e inspirada em parte no tra-

balho de Kingdon (BAUMGARTNER, JONES, 1993; BAUMGARTNER, 2016), busca ex-

plicar como o processo político, em geral caracterizado por estabilidade e incrementalismo, 

ocasionalmente também produz mudanças radicais. Nos longos períodos de estabilidade do 

subsistema da política pública, as mudanças se processam de forma lenta, incremental e linear 

(CAPELLA, 2004: 46). Contudo, ocorre uma mudança rápida e não incremental (pontuação) 

quando uma ideia recebe atenção dos formuladores políticos e se expande, levando à quebra 

do monopólio da política prevalente em determinado subsistema, por conta de feedbacks posi-

tivos e mudança na imagem da política (BAUMGARTNER, JONES, 1993). Essas pontuações 

caracterizam a mudança na política pública. Em geral, os subsistemas tendem ao equilíbrio, 

enquanto os processos macropolíticos tendem à pontuação (FONTAINE, 2015: 160) 

Nos subsistemas da política pública, dominam atores especializados, que buscam encon-

trar e manter um equilíbrio de interesses. Mas atores que não fazem parte do seleto grupo e 

ambicionam por mudanças mais substantivas mobilizam-se externamente para conseguir 

apoio ao rompimento do equilíbrio do subsistema e eliminação ou alteração substantiva da 

imagem da política pública prevalente. Enquanto os que têm interesse na manutenção do sta-

tus quo utilizam-se dos diversos espaços institucionais para defesa de seus interesses, aqueles 

que aspiram à alteração procuram, por meio do trabalho meticuloso dos empreendedores de 

política pública, ocupar espaços externos mais receptivos à mudança na política (BAUM-

GARTNER, JONES, 2005: 6). 

Com efeito, o PET conjuga elementos estruturais e de agência nesse desiderato, pois leva 

em conta os limites da capacidade de tomada de decisão individual e o exame da sobreposição 

de jurisdições, bem como apresenta uma crítica a ideia de que as políticas públicas somente 

mudam de forma incremental (JOHN, 2003: 488). O PET se volta, principalmente, para o 

entendimento de padrões de longo prazo de agenda setting e tomada de decisão na política 

pública, com um foco substantivo no papel das instituições.  
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Já o ACF também foca no processo de mudança da política, porém se fixa mais detida-

mente na análise das coalizões de defesa e dos valores e crenças dos diversos atores que as 

compõem, em especial no papel das ideias que defendem para a configuração da política pú-

blica (SABATIER, JENKINS-SMITH, 1999; CAIRNEY, HEIKKILA, 2014; ARAÚJO, 

2013). Nas palavras de Sabatier (1988: 139), coalizões de defesa são “pessoas de uma varie-

dade de cargos (funcionários eleitos e de agências, líderes de grupos de interesse, pesquisado-

res) que compartilham um sistema de crenças particular - ou seja, um conjunto de valores 

básicos, suposições causais e percepções de problemas - e que mostram um grau não trivial de 

atividade coordenada ao longo do tempo". As crenças seriam, então, a cola que gruda os ato-

res dentro da coalizão a que pertencem (CAIRNEY, 2012: 200). Fontaine (2015: 152) ressalta 

que “as coalizões são dinâmicas, competem entre si e se transformam a partir de um princípio 

de aprendizagem orientado à política”. 

O modelo procura compreender a formulação e os padrões de mudanças nas políticas pú-

blicas num período de pelo menos uma década, pela observação de como as coalizões de de-

fesa de um subsistema de política pública competem para que as políticas que venham a ser 

adotadas no âmbito do sistema político reflitam suas ideias basilares. Segundo Sabatier 

(1998:99 apud CAIRNEY, 2012: 201), “o ACF nos encoraja a analisar políticas públicas da 

mesma forma que consideramos as crenças; uma escolha política se baseia não apenas em 

uma crença sobre o que o resultado deveria ser, mas também na razão por que deveríamos 

desejar aquele resultado e o que se deve fazer para alcançá-lo”. Um aspecto distintivo do ACF 

é a valorização da expertise de determinados atores, que desempenham um papel relevante na 

definição de estratégias de ação da coalizão e na análise do processo da política pública 

(FONTAINE, 2015: 152). 

O  conjunto de crenças das coalizões se organiza em uma estrutura hierárquica, que obser-

va uma escala decrescente de resistência à mudanças: núcleo duro, em que se encontram as 

crenças-base e, portanto, muito difíceis de serem alteradas; núcleo de políticas públicas, que 

abarca os entendimentos estratégicos sobre determinados aspectos da política pública que 

preside o subsistema; e o núcleo de aspectos secundários, relacionado a aspectos específicos 

da política pública, que enfrentam menor resistência a mudanças.  Ademais, fatores externos e 

internos ao subsistema podem afetar as crenças, estratégias e conformações das coalizões de 

defesa na persecução de seus objetivos (ARAÚJO; CALMON, CAPELARI, 2013). 

John (2003: 489) enfatiza que o ACF se distancia da ideia de que os subsistemas são com-

postos por uma única rede integrada de participantes; ao contrário, o que existe é um espaço 
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político para que diferentes grupos disputem a proeminência de suas visões sobre a política 

pública. Ademais, destaca que a questão ideacional ganha relevância no ACF, abrindo cami-

nho para se discutir a importância do discurso no processo político. Cairney (2012: 218) cha-

ma atenção para o fato de que o ACF rejeita distinções analíticas entre estágios e ciclos da 

política pública, por entender que, ao analisar a mudança por um lapso temporal de uma déca-

da ou mais, permite que os participantes atuem em todas as etapas do processo. Igualmente, 

Fontaine (2015: 153) alerta que o ACF explica melhor algumas políticas que afetam mais 

diretamente a população, como as políticas ambientais, do que políticas que não apresentam 

essa característica, como as políticas fiscais e econômicas.  

Para explicar a mudança na política pública, o MSF considera a existência de um processo 

composto de três fluxos: o fluxo dos problemas (problem stream), em que se busca analisar 

como as questões se transformam em problemas e passam a fazer parte da agenda governa-

mental; o fluxo de alternativas (policy stream), em que se forjam, pela combinação e recom-

binação de ideias circulantes na comunidade das políticas públicas, soluções viáveis para pro-

blemas; e o fluxo político (politics stream), que constitui a dimensão política propriamente 

dita, em que são construídos apoios para que problemas e soluções sejam considerados pelos 

formuladores de políticas que têm poder para impulsionar mudanças na política pública. Esses 

fluxos são analiticamente independentes, mas podem convergir quando um empreendedor de 

política pública (policy entrepreneurs) habilidoso se aproveita da abertura de curtas janelas de 

oportunidade (policy windows) para realizar o acoplamento (coupling), possibilitando a ascen-

são do tema à agenda decisória. Vale ressaltar que o empreendedor de política pública é um 

ator fundamental do processo, pois usa seus conhecimentos, contatos e estratégias para obser-

var o ambiente e vislumbrar janelas de oportunidade que possibilitem conectar os fluxos e 

direcionar a escolha política (Kingdon, 1995: 180-181; CAIRNEY, ZAHARIADIS, 2016: 

91).  

O conceito de agenda é fundamental para o MSF. Para Kingdon, “agenda é a lista de as-

suntos ou problemas aos quais funcionários do governo, e pessoas de fora do governo associ-

adas a esses funcionários, estão prestando atenção em um determinado momento”. Apresenta 

distinção entre agenda governamental, que é a lista de objetos que está recebendo atenção, e a 

agenda decisória, a lista dos assuntos dentro da agenda governamental que estão prontos para 

uma decisão (2014: 3-4). Outro foco do interesse governamental são as alternativas, pois 

umas serão mais seriamente consideradas pelos tomadores de decisão do que outras. Nesse 

ponto, destaca a importância do processo de especificação de alternativas, que tem como pro-
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duto um conjunto limitado de caminhos viáveis para serem seriamente considerados 

(KINGDON, 2014: 4). 

As ideias têm um papel fundamental no MSF, pois, como destaca Capella (2005: 7), 

Kingdon argumenta que o conteúdo das ideias é, com frequência, mais importante que a in-

fluência de grupos de pressão, e constitui uma dimensão importante do processo de tomada de 

decisão. No MSF, prevalece a concepção das ideias como soluções para a política pública, e a 

dinâmica da abordagem se propõe a explicar como são recebidas pelo governo e pela comuni-

dade da política pública, grupos de atores governamentais e não-governamentais visíveis e 

invisíveis, envolvidos com a produção e desenvolvimento de ideias (CAPELLA, 2005; 

KINGDON, 2014).  

Importa destacar que uma ideia não adentra ao sistema político e simplesmente floresce, 

pois existem condições necessárias a serem simultaneamente satisfeitas para que venha a ser 

aceita pelo sistema político, quais sejam, um problema ser enquadrado de forma a atrair a 

atenção do governo; uma solução viável, elaborada pela comunidade da política pública, estar 

disponível; a dimensão política mostrar-se favorável à mudança (KINGDON, 1995: 173; 

CAIRNEY, 2012: 232). Nesse sentido, Cairney (2012: 223, 243; 2014) aponta um aspecto 

crucial para que uma ideia ganhe saliência: a receptividade dos tomadores de decisão, que 

precisam ter o motivo e a oportunidade para adotá-la e transformá-la em uma política pública. 

John (2003: 488) destaca que, não obstante exista, no MSF, um elemento fortuito que ex-

plique a fluidez e a rápida mudança no processo de formulação da política, “não é o acaso que 

domina ou fornece a única explicação, pois há uma interação entre aleatoriedade e os proces-

sos de definição de problemas, geração de alternativas e da dinâmica política. Embora a lata 

do lixo da confluência dos fluxos possa ser crucial para a mudança na agenda, aspectos insti-

tucionais, partidos, opinião pública ainda influenciam como e quando são introduzidas”.  

Cairney e Zahariadis (2016: 87) asseveram que o MSF “nos lembra que o mundo excitante, de 

curto prazo e instável da formação de agenda é temperado por processos contínuos e de longo 

prazo, que acontecem nos bastidores. A atenção do público, da mídia e dos decisores para um 

novo problema pode ser dramática, mas a política pública só muda substancialmente quando 

esses decisores políticos têm disposição e a capacidade de resolvê-lo”. 

Na visão de Cairney (2014), “a maior contribuição de Kingdon foi a de nos mostrar que, 

enquanto uma parte do sistema de formulação de política pública pode produzir um ímpeto 

para instabilidade e mudança rápida da política, a outra parte pode prover uma fonte de estabi-

lidade e continuidade. A atenção para problemas oscila, mas as soluções viáveis podem levar 
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até décadas para evoluírem”. Por sua vez, Fontaine identifica (2015:47), como uma das con-

tribuições mais importantes do trabalho de Kingdon, a ideia de que um problema de política 

não se define pela natureza, importância ou premência de um problema social, mas através de 

um processo interativo entre atores estatais e não estatais.  

Nesta tese, a investigação empírica busca compreender como e por que o tema dos 

cuidados chegou à agenda política do Uruguai, considerando-se que outros países da América 

Latina e Caribe que apresentam indicadores demográficos, socioeconômicos e políticos seme-

lhantes ainda não lograram a aprovação de uma lei que preveja a oferta sistêmica de cuidados 

para pessoas em situação de dependência para o exercício de atividades da vida diária. Nesse 

sentido, o MSF afigura-se como o modelo de análise de política pública mais adequado, tendo 

em vista que o foco maior do estudo está nos processos de formação de agenda e de tomada 

de decisão. 

Ao categorizar as escolhas epistemológicas e teóricas de quatro abordagens que anali-

sam a mudança na política pública (MSF, PET, ACF e Path Dependency Framework – PDF), 

Capano (2009: 19-22) assevera que o MSF, no que tange às escolhas teóricas, é a abordagem 

que focaliza particularmente o processo de formação de agenda, priorizando estritamente a 

mudança e não o desenvolvimento da política pública. O PET, por sua vez, focaliza em pon-

tuações na formação de agenda, construção de imagem da política e comportamento legislati-

vo, enquanto o ACF e o PDF cobrem todo o processo da política pública.  

Na mesma direção, Weible (2014) ressalta que o MSF continua a ser a principal abor-

dagem para entender o processo de definição de agenda e formulação de políticas públicas, 

que é o foco primordial deste trabalho. Ressalte-se que a referida abordagem não se propõe a 

prever resultados, mas a explicar o processo através do qual a mudança é produzida. Nesse 

sentido, Baumgartner (2016) destaca que “Kingdon age de forma similar aos climatologistas 

ou biólogos evolucionistas, que entendem de estrutura, mas discutem probabilidades”. 

Ademais, na análise da mudança na política de gás e energia da União Europeia, Her-

weg (2017: 235-236) apresenta, entre as razões para ter adotado o MSF como referencial teó-

rico, sua adequação para explicar o timing de uma mudança, pois o modelo “especifica quan-

do oportunidades para a mudança na agenda aparecem (ou seja, quando mudanças no fluxo 

dos problemas ou no fluxo político abrem uma janela de agenda) e que condições devem ser 

satisfeitas para tornar a mudança da agenda mais provável (isto é, amadurecimento dos fluxos 

e atividades de acoplamento do empreendedor da política pública)”.  
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Considerando que as dinâmicas do PET e do ACF procuram compreender os proces-

sos da política pública ocorridos num período de tempo mais extenso, para que se possa anali-

sar, no caso do PET, os períodos de estabilidade e pontuação na política, e a disputa entre 

coalizões de defesa para que o sistema político adote suas crenças centrais, em relação ao 

ACF, julga-se demasiado complexa a aplicação das referidas abordagens ao caso empírico 

objeto desta investigação, tendo em vista que, até a aprovação da lei que instituiu o Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados, as ações de cuidado para pessoas dependentes no Uruguai 

eram realizadas no âmbito de outros subsistemas, como saúde e assistência social, o que difi-

culta sobremaneira a identificação de uma trajetória histórico-evolutiva específica das ações 

de cuidados.  

A seguir, apresentam-se em detalhe os fundamentos, premissas e elementos-chave do 

MSF, com a descrição minuciosa de características, desdobramentos e outros aspectos rele-

vantes para a operacionalização do modelo. 

 

1.2 Fundamentos e Premissas do MSF 

 

Na visão de Kingdon, sabemos pouco sobre como as questões se tornaram itens da 

agenda do governo, como foram feitas as escolhas das alternativas pelos tomadores de decisão 

e por que algumas questões não chegam nunca a ser consideradas pelo governo. Para buscar 

entender esse enigma, compreender e interpretar os elementos componentes do processo, es-

pecialmente na etapa pré-decisória, em sua obra “Agendas, alternatives and public policies”, 

Kingdon desenvolveu o referencial teórico analítico denominado “Multiple Streams Fra-

mework”, já referenciado como um dos modelos sintéticos de análise de políticas públicas.  

O MSF tem seus fundamentos no modelo de escolha organizacional denominado gar-

bage can model – GCM (modelo da lata do lixo), desenvolvido por Cohen, March e Olsen 

(1972). De acordo com o GCM, algumas organizações e estruturas decisórias constituem 

anarquias organizadas, que se caracterizam por apresentarem três atributos universais: prefe-

rências problemáticas; participação fluida e tecnologia obscura.  

Em síntese, as preferências problemáticas referem-se ao fato de que, nas organizações, 

as pessoas frequentemente não têm um conjunto claro e articulado de preferências. A organi-

zação se apresenta como uma coleção frouxa de ideias, sem uma estrutura coerente (COHEN, 

MARCH, OLSEN, 1972, 1). As preferências são apresentadas no momento da ação, em vez 

das ações serem articuladas a partir das preferências já estabelecidas (KINGDON, 2011: 84). 
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Por conta de restrições de tempo, frequentemente políticos tem de tomar decisões sem ter 

formulado preferências precisas (ZAHARIADIS, 2003: 3; 2014: 27). Herweg (2015, 25) assi-

nala que, nesse contexto, preferências e, por consequência, objetivos são ambivalentes e mu-

táveis, podendo mesmo chegar a ser contraditórios. 

Por seu turno, a tecnologia obscura relaciona-se com o fato de que os processos orga-

nizacionais que transformam inputs em outputs não são claros para todos os participantes. Os 

membros da anarquia organizada podem conhecer a fundo suas atribuições, mas sabem muito 

pouco sobre como seu trabalho se encaixa na missão geral da organização. Operam, princi-

palmente, por tentativa e erro, pelo aprendizado de experiências passadas e por intervenções 

pragmáticas em momentos de crise (COHEN, MARCH, OLSEN, 1972, 1; KINGDON, 2011, 

84). 

O cenário se torna ainda mais complexo quando se considera o terceiro atributo das 

anarquias organizadas, qual seja, a participação fluida. Nos processos decisórios, a fluidez 

refere-se à composição cambiante dos participantes, que depende da decisão a ser tomada 

(HERWEG, 2015, 25), e à quantidade variável de tempo e esforço que dedicam a um deter-

minado assunto. Zahariadis (2003: 3) dá como exemplo desse atributo a rotatividade entre 

legisladores e na alta burocracia, além do envolvimento de atores não governamentais capazes 

de influenciar o processo decisório apenas em assuntos específicos.  

O GCM postula que, nas anarquias organizadas, existem quatro fluxos que possuem 

lógica própria e fluem basicamente independentes uns dos outros: problemas, soluções, parti-

cipantes e oportunidades de escolha. As decisões tomadas nesse tipo de organização depen-

dem, em larga medida, do acoplamento total dos mencionados fluxos, em um dado contexto 

(COHEN, MARCH, OLSEN, 1972, 2-3).  Zahariadis (1994) assinala que, no CGM, a tomada 

de decisão é conduzida pela lógica do tempo, uma vez que, ao surgir a oportunidade de esco-

lha, a decisão final depende da ‘mistura do lixo na lata, em um dado momento’. E os resulta-

dos decorrem de como a mistura do lixo da lata é processada (KINGDON, 2011, 86).  

Segundo Kingdon, apesar dessas características, as anarquias organizadas funcionam, 

tomam decisões, adaptam-se e sobrevivem pelo menos por um tempo, e algumas o fazem 

muito bem. Ademais, destaca que o processo não é randômico, mas estruturado pelo acesso e 

pela decisão. Por acesso entendem-se os problemas e soluções, enquanto os participantes e a 

oportunidade de escolha se enquadram como decisão.  Dependendo da situação, alguns pro-

blemas são priorizados em detrimento de outros, e a cúpula decisória varia de acordo com as 

oportunidades e com o passar do tempo. O acoplamento dos fluxos é considerado a chave 
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para entendimento do processo decisório, pois é quando a cúpula decisória daquele momento 

escolhe, entre as soluções propostas, uma que vai ser conectada a determinado problema, de 

uma maneira que pareça congruente com a oportunidade vislumbrada (ZAHARIADIS, AL-

LEN, 1995).  

Em suma, a estrutura lógica do GCM é a seguinte: “fluência de fluxos razoavelmente 

bem separados através do sistema; (2) resultados fortemente dependentes do acoplamento dos 

fluxos – junções de soluções a problemas; interações entre participantes; a ausência fortuita 

ou proposital de soluções, problemas ou participantes - nas escolhas (as latas de lixo) que de-

vem ser feitas” (KINGDON, 2011: 86). Importa assinalar que o GCM não se encaixa na lógi-

ca da tomada de decisão racional, nem tampouco segue uma lógica linear em que primeiro se 

define o problema e depois se avaliam as alternativas em relação ao que foi posto, uma vez 

que os fluxos das soluções e problemas têm o mesmo nível de importância. Além disso, a 

mudança produzida não é necessariamente incremental, pois o tipo de acoplamento e o con-

texto podem levar a uma mudança abrupta (KINGDON, 2011: 86).  

Com efeito, na concepção do Multiple Streams Framework, Kingdon adota a lógica 

essencial do Garbage Can Model, acrescenta alguns argumentos e promove alterações em 

alguns aspectos que considera importantes para adequá-la ao fenômeno objeto de seu estudo, 

qual seja, formação de agenda e especificação de alternativas no sistema político federal dos 

Estados Unidos (KINGDON, 2011, 84).  Soetren (2016) destaca que Kingdon deixa claro que 

seu livro “Agendas, Alternatives and Public Policy” baseou-se numa versão modificada e 

simplificada do GCM, e sua contribuição em demonstrar a relevância e a lógica do modelo da 

lata de lixo na formulação de políticas públicas é amplamente reconhecida. 

O objetivo primeiro do MSF é analisar e teorizar sobre o processo de formação de 

agenda e construção de alternativas na formulação de políticas públicas federais dos Estados 

Unidos, destacando a natureza fluida do processo (KINGDON, 2011; SOETREN, 2016, 21). 

Na visão de Kingdon, o governo federal americano atua conforme uma anarquia organizada: 

pessoas discordam sobre objetivos governamentais; muitas vezes decidem sem definir preci-

samente suas preferências; têm dificuldade em identificar como atingir os objetivos; não 

compreendem a lógica governamental e a participação é definitivamente fluida, pois a compo-

sição dos atores se altera de acordo com a decisão a ser tomada (KINGDON, 2011: 84-85). 

Todavia, ressalta que a ênfase é maior na expressão ‘organizada’ do que em ‘anarquia’, uma 

vez que se observam estruturas e padrões nos processos (KINGDON, 2011, 86).  
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Kingdon incorporou integralmente ao MSF os seguintes aspectos do GCM: a concep-

ção do governo como uma anarquia organizada e as propriedades que caracterizam esse tipo 

de organização; a ênfase no processo das situações de tomada de decisão (HERWEG, 2015, 

24); a percepção de que o processo organizacional se caracteriza pela existência de fluxos 

separados e notadamente independentes, dotados de dinâmica própria; relação de dependência 

entre o acoplamento de processos e os resultados decisórios; a não linearidade dos processos 

decisórios em organizações complexas.  

Cabe destacar que, diferentemente do CGM, que considera a existência de quatro flu-

xos, o MSF estrutura-se a partir de três fluxos – problemas, soluções, política – que analitica-

mente correm separados, considerando-se que cada um apresenta ritmo e características pró-

prias. Ademais, o MSF distingue processos e participantes para explicar o processo de forma-

ção de agenda.  De acordo com Saetren (2016: 22), o modelo proposto por Kingdon se dife-

rencia do GCM ao prover atenção explícita à agência humana, por meio do papel do empre-

endedor da política pública no acoplamento dos fluxos. Ademais, inova ao desenvolver o con-

ceito de janela da política pública, que representa a atenção mais focada na ideia de prioriza-

ção temporal.  

Segundo Zahariadis, Herweg e Zohlnhöfer (2018), ambiguidade, limitações de tempo, 

independência dos fluxos, preferências problemáticas, tecnologia obscura, participação fluida 

constituem premissas básicas do MSF. A existência de ambiguidade, entendida como o estado 

de ter muitos modos de pensar sobre as mesma circunstâncias e fenômenos (FELDMAN, 

1989:5 apud ZAHARIADIS, 1999: 74; 2003: 3; 2014: 26), é condição necessária para a apli-

cação do MSF, considerando-se que o modelo não vislumbra a possibilidade de existir uma 

solução racional para um problema (ZAHARIADIS, HERWEG, ZOHLNHÖFER, 2018). 

Uma distinção clara entre ambiguidade e incerteza é a de que essa última se refere à inabili-

dade de prever um evento com precisão, e a existência de mais informação sobre determinado 

tema não reduz a ambiguidade, mas pode aumentar ou diminuir a incerteza (ZAHARIADIS, 

2003: 3). 

Os formuladores de políticas trabalham com limitações de tempo significativas e, em 

regra, não podem se dar ao luxo de respeitar seu tempo próprio para tomar decisões, como se 

um senso de urgência permeasse a maioria das situações decisórias. Isso acontece porque a 

atenção ou o processamento de eventos e circunstâncias nos sistemas políticos ocorre de for-

ma paralela, permitindo que organizações e governos possam atender a muitos assuntos de 

forma simultânea (SIMON, 1955; JONES, BAUMGARTNER, 2005: 15-17). Indivíduos, por 
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sua vez, processam informação de forma serial, em razão de limitações cognitivas e biológi-

cas (ZAHARIADIS, HERWEG, ZOHLNHÖFER, 2018: 19). Com efeito, as limitações de 

tempo restringem a gama e o número de alternativas passíveis de conseguir sua atenção. 

Igualmente, os empreendedores de política pública investem em um número reduzido de pro-

jetos (ZAHARIADIS, 2003: 6).  

Ordenação temporal, por seu turno, diz respeito à maior importância dada ao tempo no 

processo de construção da política pública. Quem dá atenção a algo e quando isso ocorre é um 

aspecto crítico, pois tempo é um recurso escasso que, no processo de tomada de decisão, tem 

mais significância que a racionalidade (ZAHARIADIS, 1999: 75).  Considerando que o CGM 

não prioriza a lógica consequencial das ações, mas a lógica baseada na priorização temporal, 

as escolhas são mais consentâneas com “a evocação simultânea de problemas e soluções do 

que com qualquer correlação inerente entre elas. Em outras palavras, a escolha é muitas vezes 

feita com base no princípio ‘primeiro a chegar, primeiro a ser servido’” (ZAHARIADIS, 

2003: 4).  

As propriedades atribuídas a uma anarquia organizada - preferências problemáticas, 

tecnologia obscura, participação fluida –, assim como a independência dos fluxos, conforme 

proposto por Cohen, March e Olsen (1972) no CGM, também são premissas do MSF. Zahari-

adis (2003: 6) assevera que a premissa da ampla independência dos fluxos guarda estreita 

relação com a questão do processamento sistêmico paralelo, pois se concebe que cada fluxo 

tenha ritmo próprio. Em resposta a críticos dessa premissa (Sabatier, 1999; Bendor, Moe, 

Short, 2001), discorre que “a chave para a conceituação da independência dos fluxos reside 

em entender os diferentes níveis em que atuam. O fluxo das soluções se refere a ideias em 

comunidades da política pública restritas, como telecomunicações e transporte rodoviário; o 

fluxo da política se refere ao sistema político mais amplo, tal como o sistema Westminster, no 

Reino Unido; e os problemas podem ser condições que afetam ou limitam áreas da política 

pública, como telecomunicações, ou amplas deficiências sistêmicas, tal como toda a necessi-

dade de financiamento do setor público (ZAHARIADIS, 2003, 7) 

 

1.3 Elementos estruturantes do MSF 

 

Na sequência, discorre-se sobre os elementos estruturantes do MSF – fluxo dos pro-

blemas; fluxo das alternativas; fluxo político; janela da política pública e empreendedor da 

política pública -, detalhando-se conceitos e componentes de cada elemento. 



 

 

 

 

 

 

49 

1.3.1 Fluxo dos problemas 

 

No fluxo dos problemas, busca-se identificar de que maneira condições são reconheci-

das como problemas e de que forma esses podem passar a fazer parte da agenda governamen-

tal.  Segundo Kingdon (2014: 113, 114, 198), condições são situações que incomodam indiví-

duos ou organizações, que passam a ser definidas como problemas quando atores influentes 

no campo da política pública creem que deva ser feito alguma coisa para alterá-las. O reco-

nhecimento do problema é crítico para o processo de construção de agenda, pois afeta subs-

tancialmente as soluções que possam ser adotadas (HERWEG, ZAHARIADIS, 

ZOHLNHÖFER, 2018). Igualmente, as chances de uma determinada proposta ascender à 

agenda são maiores se ela está conectada a um problema importante.  

Belánd e Howlett (2016: 222) definem problemas como condições que se desviam do 

que formuladores de políticas ou cidadãos consideram estados ideais.  Em suma, as pessoas 

passam a ver uma condição como problema com base na divergência entre o que observam e 

o que entendem como o estado desejável dessa condição (HOWLETT, MCCONNELL, 

PERL, 2016). Tais problemas são vistos como públicos na perspectiva de que é necessária a 

ação do governo para resolvê-los. 

Kingdon (2014: 110) assevera que o reconhecimento de problemas contém elementos 

de percepção e de interpretação. O que importa, em relação a um problema, é a forma como é 

definido e interpretado por quem tem influência e poder de decisão em uma determinada polí-

tica pública (ZOHLNHÖFER, RUB, 2016; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 

2018).  Nesse sentido, Herweg (2016: 26) julga oportuno distinguir duas questões no fluxo 

dos problemas: como a atenção é capturada? que bases de comparação levam à percepção de 

que uma condição se desvia do estado ideal?  

Em relação à primeira pergunta, são três os mecanismos que atraem a atenção dos 

formuladores de políticas públicas: indicadores, eventos focalizados e feedbacks. Produzidos 

tantos por órgãos oficiais quanto por acadêmicos ou pesquisadores não pertencentes à esfera 

governamental, indicadores mais sistemáticos podem apontar a existência de problemas em 

uma política pública. Sua utilização pelos tomadores de decisão tem duas finalidades: avaliar 

a magnitude e a ocorrência de mudanças em um problema (KINGDON, 2014: 90, 113).  

Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer (2018) destacam que indicadores só informam sobre 

condições até que um ator os defina como problemas, o que tem mais chance de ocorrer 

quando eles se agravam. No entanto, Kingdon adverte que a interpretação dos indicadores 
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caracteriza um processo mais complicado que uma avaliação direta dos fatos, pois a forma 

como são interpretados é decisiva para transformar uma condição em problema (KINGDON, 

2014: 94). 

Ao estabelecer que os problemas em geral necessitam de um empurrãozinho para con-

seguir atenção, Kingdon (2014: 95) identifica que eventos focalizados, como crises, desastres, 

símbolos poderosos, experiências pessoais dos formuladores de políticas podem ter esse po-

der. Acrescenta que alguns eventos focalizados “simplesmente se sobrepõem a tudo que esti-

ver em proeminência na agenda" (Kingdon, 2014: 96). Birkland (1997), a partir da definição 

de Kingdon, elabora que eventos focalizados são acontecimentos relativamente raros, poten-

cialmente prejudiciais, que são conhecidos pelos formuladores de política pública e do públi-

co ao mesmo tempo. Enquadram-se nessa categoria os desastres naturais, acidentes graves, 

crimes particularmente violentos e com grande repercussão social, graves crises econômicas 

e, em menor medida, símbolos poderosos e experiências pessoais de formuladores de políticas 

(KINGDON, 2014: 96-97; BIRKLAND, 1997).  

Birkland e Warnement (2016: 96) identificam limitações nas definições de eventos fo-

calizados propostas por Birkland (1997) e Kingdon (2014). Enquanto a lógica do primeiro se 

pauta nos atributos do evento, o segundo enfatiza “o significado simbólico do evento como 

um meio para os empreendedores de política pública se envolverem em advocacia e promove-

rem maior atenção ao problema e, em última instância, mudanças na política”. Acrescentam 

que, em ambas, “o fato de um evento, por si só, não é tão importante quanto o ambiente polí-

tico em que ocorre e as maneiras pelas quais os atores políticos o utilizam para promover dife-

rentes interpretações sobre o evento...”. 

Kingdon (2014: 98, 197) destaca que a ocorrência de eventos focalizados, em princí-

pio, não tem o condão de definir um problema, sendo necessário algo mais consistente para 

que o reconhecimento se concretize. Muitas vezes, tais eventos reforçam uma percepção ante-

rior de um problema, servem como alerta prévio para uma situação problemática ou chamam 

atenção para uma condição recorrente, que ainda não recebeu atenção devida das autoridades.  

No entanto, o autor reconhece que alguns eventos focalizados têm o poder de se sobrepor a 

qualquer tema que esteja proeminente na agenda (Kingdon, 2014: 96). 

Feedbacks sobre a não consecução de objetivos de um programa; altos custos; imple-

mentação divergente dos ditames legais; assim como efeitos não esperados pelo desenho da 

política podem dirigir a atenção de atores governamentais para problemas de uma determina-

da área (Kingdon, 2014: 99-100). Constituem canais de feedback tanto os estudos sistemáticos 
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de monitoramento ou avaliação quanto queixas eleitorais e análises informais de burocratas 

envolvidos cotidianamente com a política pública (idem, 101). 

No tocante à segunda pergunta apresentada por Herweg (2016) e exposta em parágrafo 

precedente, Kingdon dispõe que valores, comparações e categorias são aspectos que contribu-

em para a interpretação de que uma condição se desvia do estado ideal. Condições que violam 

valores importantes, inclusive os ideológicos, tornam-se problemas na medida em que a per-

cepção pessoal dos atores influentes é um fator importante no processo de problematização 

(KINGDON, 2014:110-111; 198). 

Já as comparações de performance também auxiliam no processo de transição, pois o 

não atingimento de padrões pode significar uma desvantagem relativa, que pode se tornar um 

problema. Tais comparações podem ser feitas dentro da mesma política; em relação à experi-

ência internacional; ou no que tange a um contexto diferenciado. De acordo com Herweg, 

Zahariadis e Zohlnhöfer (2018), pode-se ver uma condição previamente aceitável como um 

problema se houver reconhecimento de que outros países estão atuando de uma forma melhor 

em determinado campo da política pública. Outra possibilidade é que se passe a ver uma con-

dição em um certo contexto que a transforma em um problema. 

Também a classificação de uma condição em determinada categoria pode transformá-

la em um problema. Kingdon (2014: 111, 112) assevera que a categorização estrutura a per-

cepção do problema em muitos aspectos importantes. A mudança de categoria, por sua vez, 

pode contribuir para a problematização de uma condição que possibilite a ação governamen-

tal. A título ilustrativo, menciona a falta de transporte público acessível à pessoa com defici-

ência, que pode ser classificada como um problema relacionado à política de transporte ou 

como um problema relativo ao exercício de direito de cidadania. Com efeito, o tratamento a 

ser dado ao tema é “dramaticamente afetado pela categoria” (KINGDON, 2014: 112,198).    

No entanto, os formuladores de política pública se deparam cotidianamente com abun-

dância de problemas, o que torna impossível dar atenção a todos ao mesmo tempo. 

(KINGDON, 2014: 114; HERWEG, HUB, ZOHLNHÖFER, 2015). Nesse sentido, a atenção 

desses atores está condicionada pelos outros problemas que estão em discussão em determi-

nado momento. Ou seja, em momentos de grave crise econômica ou institucional, ou na ocor-

rência de eventos focalizados de grande repercussão, outros problemas podem ter dificuldade 

de garantir a atenção das autoridades. Em regra, quanto mais politicamente relevante a condi-

ção se torna, mais provável que receba a atenção necessária para ser considerada um problema 

(HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018).  
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Mas a atenção a um determinado problema não é acidental, pois há “ativistas que ‘in-

vestem considerável tempo e energia no esforço de trazer problemas para a atenção pública e 

governamental” (KINGDON, 2014: 115).  Esses empreendedores de políticas públicas têm 

um papel medular no processo de fixação da atenção governamental em um determinado pro-

blema e no convencimento dos atores com poder de decisão sobre a importância de fazer al-

guma coisa em relação à questão (KINGDON, 2014: 115, 198).  

 

1.3.2 Fluxo Político 

  

No fluxo político, explica-se como resultados eleitorais, partidos, distribuições e com-

posições ideológicas ou partidárias no parlamento e no governo, estado de ânimo nacional, 

mudanças relacionadas à administração e grupos de interesse atuam na ascensão de um tema à 

agenda (KINGDON, 2014: 145). Herweg (2017: 27-28) assinala que esse fluxo se refere à 

dimensão procedimental do processo de formulação da política pública. Enquanto nos fluxos 

dos problemas e das soluções prepondera a persuasão, no fluxo político a principal ação é a 

barganha (HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018). 

Segundo Kingdon (2014: 146), são três os elementos centrais do fluxo político: o esta-

do de ânimo nacional, grupos de interesse e governo. O ‘estado de ânimo’ é certamente o 

mais difícil de ser definido empiricamente, mas se refere à noção de que um expressivo núme-

ro de pessoas em um determinado país tende a pensar de forma parecida em um dado momen-

to, e esse estado de ânimo, que claramente muda de tempos em tempos, tem grande impacto 

na construção da agenda (KINGDON, 2014: 147; HERWEG, ZAHARIADIS, 

ZOHLNHÖFER, 2018). Os participantes governamentais sentem as mudanças no estado de 

ânimo e agem tanto para promover quanto para impedir a inclusão de certos itens na agenda 

(KINGDON, 2014: 147; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018).  

Todavia, Kingdon adverte que não se deve confundir o ‘o estado de ânimo’ com os re-

sultados de pesquisas de opinião, tendo em vista que essas últimas não possuem o elemento 

perceptivo, fundamental na caracterização daquele conceito. Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer 

(2018) argumentam que, considerando a profissionalização da prática política contemporânea, 

que faz uso intensivo de pesquisas de opinião pública, julga-se admissível a utilização desses 

instrumentos para operacionalização do ‘estado de ânimo’, ainda que de forma suplementar a 

outros meios de percepção.  
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Além disso, o processo de percepção do estado de ânimo apresenta duas vertentes: em 

uma delas, políticos eleitos avaliam o ânimo de seu eleitorado, seja através de e-mails, encon-

tros presenciais em suas cidades-bases, recebimento de grupos ou de indivíduos no gabinete. 

Na outra, funcionários não eleitos, como servidores públicos, tendem a perceber o estado de 

ânimo nacional a partir das impressões passadas pelos políticos. Kingdon também assevera 

que o estado de ânimo nacional pode ser reflexo de eventos ocorridos no nível governamental 

(2014: 149). Por exemplo, a eleição de um presidente de um partido de esquerda tende a alte-

rar o estado de ânimo nacional no sentido de se abrir espaço para políticas sociais de combate 

à pobreza, como ocorreu no Brasil, de 2003 a 2014. 

Campanhas de grupos de interesse são o segundo elemento do fluxo político. Nesse 

contexto, afigura-se como fundamental a percepção de consenso e conflito de interesse. A 

oposição de forças políticas organizadas a uma ideia diminui sensivelmente sua chance de 

ascensão à agenda; já seu apoio manifesto tem efeito reverso. Embora a falta de apoio não 

impeça que uma ideia seja seriamente considerada, pois tais atores não têm o poder de blo-

queá-las, constitui indicativo do preço que terá de ser pago para levar a proposta adiante 

(KINGDON, 2014, 150). Há de se ressaltar que a atuação dos grupos de interesse não se res-

tringe ao fluxo político, pois representantes podem ser membros da comunidade da política 

pública, que compõe o fluxo das soluções, assim como podem atuar no processo de definição 

do problema. 

 Governos e legislaturas são o terceiro componente do fluxo político. Em particular, 

importam as mudanças em suas composições, porquanto a rotatividade de pessoal em posi-

ções-chave pode fazer a diferença para que itens sejam alçados à agenda (HERWEG, ZAHA-

RIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018). Todavia, há de se ressaltar que esse elemento não diz res-

peito apenas a representantes eleitos ou a partidos políticos, uma vez que burocratas e admi-

nistradores também podem ter uma atuação relevante. A formação de consensos se dá princi-

palmente por meio de barganha, e a combinação de eleições com estado de ânimo nacional é a 

mais poderosa para a construção da agenda (KINGDON, 2014, 199). 

Com efeito, Kingdon identifica dois principais processos em que a mudança de atores 

afeta fortemente agenda da política pública: rotatividade e jurisdição. Assim, as agendas mu-

dam porque alguns dos principais participantes do fluxo político mudam, bem como são pro-

fundamente afetadas pelo desenho das fronteiras jurisdicionais e pelas disputas por controle 

de áreas ou subáreas da política pública (KINGDON, 2014: 153).  Em relação aos atores go-

vernamentais, as mudanças na agenda tomam uma das seguintes vertentes: as pessoas em po-
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sição de autoridade mudam suas prioridades e alavancam novos itens; ou a rotatividade de 

pessoal em posições políticas importantes traz novas prioridades. No último caso, a renovação 

trazida por uma nova legislatura pode significar a aprovação de matérias que, em outro cená-

rio, não teriam sido objeto de apreciação congressual, ou pode impedir que uma questão ve-

nha a ser seriamente considerada. Ademais, o primeiro ano de uma administração é o período 

mais profícuo para que ocorram mudanças na agenda (KINGDON, 2014: 154-155). 

Há de se ressaltar ainda o impacto de constituições, leis, regulamentos no estabeleci-

mento de jurisdições. Tanto entre esferas de governo quanto entre ministérios e outros órgãos 

regulatórios ou executivos, pode ocorrer divergências em relação ao seu campo de atuação. 

Dessa forma, o processo de construção de agenda é afetado por disputas institucionais por 

controle de temas ou subtemas, principalmente quando as fronteiras jurisdicionais são turvas. 

Pode-se observar, inclusive, batalhas por controle dentro da própria instituição, em razão de 

percepções e interesses diversos (KINGDON, 2014, 155) 

Kingdon também destaca a ocorrência de ‘bandwagon effect’ no fluxo político, que 

pode ser entendido como o apoio maciço à determinada proposta em razão de promessas de 

algum benefício futuro, assim como por temor de que o custo político do não apoiamento seja 

muito alto. Nesse último caso, muitas vezes há pressão de participantes que em princípio não 

são favoráveis à proposta para inclusão de algumas de suas ideias ao texto, numa tentativa de 

deixar o resultado mais próximo de seus interesses (KINGDON, 2014: 161). 

Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer (2018: 25) destacam que a definição do momento 

em que o fluxo político está maduro para acoplamento é um pouco difícil, especialmente na 

perspectiva da formação de agenda, considerando que nem Kingdon nem outros pesquisado-

res que aplicaram o MSF em seus trabalhos foram explícitos quanto à necessidade de que to-

dos os elementos do fluxo político para caracterizar a maturidade, ou se algum elemento tem 

precedência sobre outros. Herweg, Hub e Zohlnhöfer (2015) argumentam que o governo e 

legislaturas são os atores mais relevantes no fluxo da política, pois, em última análise, são eles 

quem têm de adotar a mudança na política. Ao mesmo tempo, a posição desses atores pode 

ser influenciada, mas não determinada, pelo ‘estado de ânimo nacional’ e pelas campanhas de 

grupos de interesse.  

Diante desse cenário, adota-se o entendimento de Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer 

(2018: 26) no sentido de que o “fluxo político está maduro para o acoplamento quando um 

formulador de política importante, como um ministro ou um parlamentar influente, apoia ati-

vamente a ideia em questão e está disposto a construir uma maioria para aprová-la.” 
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1.3.3 Fluxo das alternativas  

 

No fluxo das alternativas, explicam-se os processos de refinamento e difusão de ideias, 

desde sua proposição até o momento em que se apresente um pequeno número de soluções 

passíveis de serem seriamente consideradas pelos formuladores de políticas públicas. Segundo 

Herweg (2017: 28), são dois os elementos principais desse fluxo: a comunidade de política 

pública e a ‘sopa primitiva’. 

Grande parte da produção de alternativas ocorre nas comunidades da política pública, 

“constituídas por especialistas em uma determinada área - saúde, habitação, proteção ambien-

tal, justiça criminal, para citar algumas. Em qualquer uma dessas áreas, especialistas estão 

dispersos tanto dentro como fora do governo..., mas eles têm, em comum, preocupações com 

um determinado problema de política pública” (KINGDON, 2014: 117). Assim, muitos de 

seus membros são experts que advogam e discutem ideias relacionadas à política pública, pois 

um dos pré-requisitos para fazer parte da comunidade é a interação com outros especialistas, 

conhecimento de suas ideias, propostas e pesquisas (KINGDON, 2014: 117; HERWEG, 

2017: 28; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018).  

A comunidade da política pública tem um ritmo próprio e atua de forma independente 

dos outros fluxos. Kingdon (2014: 118,119) destaca que o grau de integração das comunida-

des é variável: enquanto algumas são muito fechadas e coesas, outras são mais diversas e  

fragmentadas. A estrutura da comunidade influencia fortemente o processo de produção de 

alternativas. Nas comunidades menos integradas, mais instáveis, que possuem muitos mem-

bros e a interação entre eles se dá de maneira competitiva, há maior probabilidade de mudan-

ças mais abruptas na agenda governamental. Já nas comunidades mais integradas, que em 

geral têm uma quantidade menor de membros que compartilham modos de pensar, vocabulá-

rio, orientações e perspectivas comuns e, portanto, atuam de forma mais consensual, a proba-

bilidade de mudanças abruptas é menor. (KINGDON, 2014: 119-121; HERWEG, ZAHARI-

ADIS, ZOHLNHÖFER, 2018). 

Baseada no processo biológico de seleção natural, a “sopa primitiva” é uma metáfora 

utilizada para explicar como as ideias chegam a florescer. De acordo com Kingdon (2014, 

124), os mais diversos membros da comunidade de especialistas apresentam suas ideias sobre 

determinada política pública. Muitas ideias são possíveis, outras nem tanto, mas durante o 

processo de seleção podem ocorrer mutações, combinações, desaparecimento, ressurreição, 

reorganização das ideias apresentadas, de forma que, ao final do processo de afunilamento, 
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permaneçam poucas e viáveis alternativas capazes de serem consideradas seriamente na cons-

trução da agenda governamental (KINGDON, 2014: 124).  

A sobrevivência das ideias na “sopa primitiva” não ocorre de modo fortuito. Kingdon 

(2014: 131-139) apresenta os seguintes critérios de sobrevivência: viabilidade técnica; viabi-

lidade financeira; aceitabilidade normativa pelos membros da comunidade da política pública, 

aquiescência pública antecipada e receptividade potencial pelos tomadores de decisão. Quanto 

mais critérios as propostas preencherem, maior a viabilidade das alternativas (HERWEG, 

ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018). Além das discussões iniciais entre os membros da 

comunidade da política pública, ocorre o processo de amaciamento, denominado ‘softening 

up’ (KINGDON, 2014: 127-130), em que essas ideias são apresentadas nas mais variadas 

arenas, para diferentes públicos, podendo ser modificadas ou recombinadas sempre que for 

adequado para sua sobrevivência e aceitação política.  

A principal ação que caracteriza esse processo é a argumentação, o debate. Embora o 

número de ideias que flutuam na sopa primitiva possa ser originalmente expressivo, a filtra-

gem desenvolvida pelo processo de amaciamento reduz o quantitativo inicial a um número 

limitado de alternativas viáveis, cada uma delas apoiada por parte significativa da comunidade 

da política pública. Apenas essas alternativas serão seriamente consideradas para ascensão à 

agenda governamental.  

Releva destacar o papel fundamental do empreendedor de política pública nesse pro-

cesso de disseminação e aceitação de ideias, que envolve o convencimento tanto da própria 

comunidade da política quanto de outros atores que possam influir na mudança desejada. Sa-

liente-se que esse é um processo longo, que pode levar muitos anos sendo gestado e discutido 

até que surja a oportunidade política de que a ideia possa ser seriamente considerada pelos 

formuladores da política (KINGDON, 2014: 129-130). 

Pode-se definir que o fluxo das alternativas está maduro para confluir quando pelo 

menos uma alternativa viável atender a todos os critérios de viabilidade propostos original-

mente por Kingdon (HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018).  

 

1.3.4 Janela de agenda e acoplamento dos fluxos 

 

Embora uma das premissas do MSF seja a independência analítica dos fluxos 

(KINGDON, 2014: 201; HERWEG, 2017; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 

2018), há momentos críticos em que tais correntes devem se juntar para que a mudança na 
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agenda ganhe viabilidade, denominados por Kingdon ‘janelas da política pública’. Todavia, 

ainda que os fluxos estejam prontos para confluir, a mudança na agenda não ocorre de forma 

automática. O MSF estabelece três condições necessárias para a confluência: em primeiro 

lugar, os fluxos devem estar maduros; em segundo, a abertura de uma janela de política públi-

ca deve ocorrer; em terceiro, um empreendedor de política pública deve se ocupar de confluir 

os fluxos (HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018; HERWEG, 2017).   

O acoplamento pode ser completo, quando a ligação entre os três fluxos ocorre ao 

mesmo tempo, ou parcial, quando apenas dois deles são conectados. No entanto, a confluência 

total aumenta dramaticamente a probabilidade de que um tema alcance a agenda decisória, 

definida como a lista de assuntos que estão prontos para serem alvo de uma decisão, a ser 

tomada por atores com poder decisório (KINGDON, 2014: 201-202).  

Na abertura da janela da política pública, conceituada como “uma oportunidade fugaz 

para advogados de propostas promovererem suas soluções favoritas, ou conseguirem atenção 

para seus problemas especiais”, o acoplamento e a eventual mudança na agenda tornam-se 

mais prováveis (KINGDON, 2014: 165; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018). 

As janelas da política pública são oportunidades de ação raras e efêmeras; podem ser previsí-

veis ou imprevisíveis; abrem-se no fluxo dos problemas ou no fluxo político (KINGDON, 

2014: 173-174, 178, 203-204).  Janelas previsíveis muitas vezes têm predição legal, como no 

caso de Medidas Provisórias ou da apreciação da Lei Orçamentária Anual. As janelas impre-

visíveis, por seu turno, podem ter a abertura provocada por eventos focalizados, como desas-

tres naturais de grande magnitude, quedas de aviões ou atos terroristas, eleições inesperadas, 

crises institucionais extremas.     

O tipo de acoplamento difere de acordo com o fluxo em que a janela se abre: se a aber-

tura ocorre por conta de um evento no fluxo político, há um acoplamento doutrinário, e a 

principal tarefa é encontrar um problema para a solução escolhida; se abertura se dá por um 

evento no fluxo dos problemas, ocorre um acoplamento consequente, e se deve achar uma 

solução que se encaixe ao problema (ZAHARIADIS, 2003: 72-73; HERWEG, ZAHARIA-

DIS, ZOHLNHÖFER, 2018).  

A terceira condição necessária demanda a presença de um empreendedor de política 

pública para conduzir o processo de acoplamento dos fluxos. Esse elemento-chave do proces-

so deve estar sempre atento para a abertura das janelas da política pública, seja no fluxo polí-

tico ou no fluxo dos problemas, e empregar variadas estratégias para tirar vantagem da opor-

tunidade (KINGDON, 2014: 175-176, 204).   
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Além disso, Kingdon chama atenção para o efeito de transbordamento (spillover ef-

fect) da mudança da agenda, no sentido de que o sucesso em uma área pode se propagar para 

áreas adjacentes de determinada política pública. De acordo com o autor, a propagação ocorre 

porque se estabelece um princípio que norteará futuras decisões na arena política; os parla-

mentares imaginam que alcançarão benefícios semelhantes; que a coalizão que apoiou a mu-

dança anterior pode ser transferida e os argumentos que sustentaram a proposta precedente 

podem ser usados analogicamente (2014: 190-195). Um bom exemplo desse alastramento 

pode ser observado nos processos de privatização ocorridos nos governos do Presidente Fer-

nando Henrique Cardoso, em especial nas áreas de telecomunicações e siderurgia, assim co-

mo na aprovação de legislações protetivas e políticas afirmativas direcionadas a populações 

tradicionalmente mais vulneráveis, como idosos, negros e pessoas com deficiência, nos go-

vernos dos presidentes Lula e Dilma. 

 

1.3.5 Empreendedor da política pública 

 

No processo de formação de agenda, os empreendedores da política pública são “ad-

vogados que desejam investir seus recursos – tempo, energia, reputação, dinheiro – para pro-

mover uma ideia, na expectativa de futuros ganhos advindos de benefícios materiais, intenci-

onais ou solidários” (Kingdon, 2014: 179).  Tais ganhos podem se concretizar na forma de 

manutenção ou expansão de orçamentos, benefícios eleitorais para políticos e proteção de 

interesses de forças políticas organizadas. Outro ganho, relacionado a aspectos ideológicos, 

refere-se à promoção de seus valores ou à alteração do desenho da política pública.  Ademais, 

o incentivo para o empreendedor da política pública pode ter um caráter solidário, no sentido 

de que eles gostam de estar no jogo e se realizam ao participar do processo de defesa de uma 

ideia (KINGDON, 2014: 123-124; CAPELLA, 2012: 3; CAPELLA, 2016: 489).   

Esses agentes de mudança buscam alterar o status quo de determinadas áreas de uma 

política pública (MINTROM, 2013: 443; MINTROM, LUETJENS, SALISBURY, 2014: 

423), e sua atuação é crucial em dois aspectos: na defesa e difusão de ideias e em processos de 

mudança. De acordo com Capella (2016: 489-50), especialmente em relação a esse último 

aspecto, a percepção dos momentos oportunos pelo empreendedor de política pública é fun-

damental para a conexão de ideias a respeito de problemas e soluções, a fim de que ocorra a 

mudança na política pública. 
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 Considerados atores-chave no MSF, sua atuação bem-sucedida no acoplamento dos 

fluxos, quando da abertura da janela de oportunidade, possibilita a mudança na agenda da 

política pública (HERWEG, 2017). Podem ser indivíduos ou atores corporativos e não são 

definidos por uma posição formal específica. Essencialmente, qualquer ator relevante na polí-

tica pública – administradores, burocratas, acadêmicos, jornalistas, representantes de grupos 

de interesse ou membros do parlamento – podem se tornar um empreendedor da política pú-

blica (KINGDON, 2014: 204; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018).  Cabe 

destacar que, entre os elementos do modelo utilizados de forma parcial ou isolada nos estudos 

de caso avaliados por Cairney e Jones (2016), Jones et al (2015); Petridou (2013), o empreen-

dedor de política pública é o que alcança maior visibilidade. 

De acordo com Mintrom (2013: 443), os “empreendedores de política pública são 

identificáveis não tanto pelo seu sucesso em assegurar a mudança na política pública, mas por 

suas ações em prol da consecução desse objetivo. Empreendedores da política pública tendem 

a trabalhar com afinco para (1) definir e enquadrar problemas, (2) construir equipes poderosas 

que utilizam redes de conhecimento relevantes, (3) acumular evidências para demonstrar a 

viabilidade de suas propostas; e (4) criar fortes coalizões de apoiadores diversos”. 

Capella (2016: 497) identifica quatro atividades desenvolvidas pelo empreendedor de 

política pública na geração e disseminação de ideias: “busca pela definição estratégica dos 

problemas; estruturação do debate acerca de uma política, oferecendo alternativas para seu 

encaminhamento; procura pelo estabelecimento de contatos com diferentes grupos, o que o 

faz circular dentro de uma comunidade de políticas e para além de seus limites; e, finalmente,  

busca de bases institucionais de apoio para suas ideias”. A citada autora também salienta que 

a abordagem de Kingdon aponta para uma relação entre ideias e interesses, pois o empreende-

dor “não apenas empenha-se em atividades de persuasão e construção de sentidos a respeito 

de problemas e soluções, mas também exerce um papel de manipulação política sobre os to-

madores de decisão” (CAPELLA, 2016: 496). Todavia, adverte que essas atividades não o 

transformam em um ator racional, no sentido de aproveitar-se da oportunidade para maximi-

zar seus ganhos, pois são os tomadores de decisão, e não o empreendedor da política pública, 

que determinam politicamente se uma solução é boa o suficiente para ser incorporada à políti-

ca pública (CAPELLA, 2016: 496). 

É nas comunidades de política pública que o empreendedor promove suas ideias, apre-

sentando-as e disseminando-as entre seus membros. Como as comunidades, em regra, tendem 

a ser resistentes à mudança, essas atividades são fundamentais para ampliar as chances de 
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aceitação das novas ideias. Mas o empreendedor não se restringe apenas às comunidades na 

difusão de novas propostas, porquanto busca novas arenas em que possa apresentá-las, utili-

zando-se de vários expedientes para desenvolver o trabalho de argumentação e defesa:   proje-

tos de lei; audiências públicas; discursos, conferências, estudos e relatórios, entre outros 

(KINGDON, 2014: 180, 205; CAPELLA, 2012: 3-4; CAPELLA, 2016: 490). 

Igualmente, a atuação do empreendedor de política pública para facilitar o acesso de 

um tema à agenda é crucial para que possa ocorrer a mudança, pois a abordagem lhe reserva a 

relevante tarefa de conexão dos fluxos, no momento político propício. Nesse contexto, 

Kingdon ressalta que, sem sua presença, não ocorre o acoplamento (2014: 183). Todavia, Ca-

pella (2016: 491) destaca que “o próprio autor adverte que os empreendedores não controlam 

os processos de mudança. O processo pelo qual a mudança na agenda se efetiva é influencia-

do por grandes eventos e pelas estruturas e não pela vontade de um indivíduo em particular”.  

Nesse sentido, assevera que as ações do empreendedor da política pública são restringidas 

pelo fluxo político, que deve se mostrar receptivo ao enquadramento e às soluções apresenta-

das que possam levar à mudança na política pública (CAPELLA, 2016: 502).   

Mintrom e Norman (2009: 652-654) sugerem que quatro elementos são centrais para o 

empreendedor da política pública: acuidade social, que significa que tais atores conhecem 

bem o contexto político-social em que interagem e sabem explorá-lo; capacidade de definição 

de problemas, o que constitui um ato essencialmente político; habilidade na construção de 

equipes, que se apresentam coesas e seus componentes têm conhecimento e habilidade para 

oferecem apoio mútuo; e liderança pelo exemplo, que pode ser entendida como a adoção de 

ações efetivas para minimizar os riscos de suas propostas entre os formuladores políticos.  

Segundo os autores, tais habilidades são centrais para o êxito desse ator-chave na promoção 

de uma mudança significativa na política pública.  

Outrossim, tais atores contribuem para a inovação na política pública pois, “ao invés 

de simplesmente promover seus interesses pessoais nas instituições existentes, eles usam idei-

as e estratégias inovadoras para criar uma realidade” (COHEN, 2016: 185). Mintrom e Verga-

ri (1996) destacam três funções desempenhadas pelos empreendedores de políticas públicas 

em prol da inovação: descobrem necessidades não satisfeitas e enxergam modos de atendê-

las; enfrentam os riscos do negócio, por assim dizer, quando põem à prova seu capital pessoal 

e até mesmo financeiro na promoção de ideias incertas; e coordenam redes de contatos que 

podem dar sustentação a sua empreitada. Importa ressaltar que Cohen (2016) também imputa 



 

 

 

 

 

 

61 

aos empreendedores de política pública a função de bloquear mudanças propostas por outros 

para sua área de interesse.  

Em resumo, os empreendedores de política pública são atores com atuação relevante 

na definição e no enquadramento do problema; no processo de amaciamento das alternativas; 

na difusão de suas propostas junto aos atores políticos mais influentes; na percepção da aber-

tura das janelas de oportunidade e na confluência dos fluxos, ações que facilitam a mudança 

na agenda decisória (KINGDON: 2014: 204-205). São características pessoais distintivas do 

empreendedor da política pública a credibilidade, a conectividade política, habilidades de ne-

gociação, persistência e o senso de oportunidade. No entanto, as mudanças na política pública 

não podem ser atribuídas ao empreendedor da política pública; suas ações abrem caminho 

para a mudança, que resulta de escolhas realizadas por atores com poder de decisão política. 

Por oportuno, Kingdon (2014: 226) ressalta que nem todos os empreendedores de polí-

tica pública são bem-sucedidos, pois uma grande parte do processo de mudança da política 

pública é governado por eventos e estruturas sobre as quais a ação individual não tem contro-

le. Além do mais, o empreendedor pode não apresentar a habilidade necessária para fazer 

avançar sua proposta ou enquadrar o problema de forma que consiga a atenção daqueles capa-

zes de influenciar na política pública (CAPELLA, 2016). Outrossim, é preciso uma percepção 

aguçada do contexto para identificar ocasiões, eventos que abram a oportunidade de conexão 

dos fluxos. Segundo Kingdon (2014), se o empreendedor perder a onda certa, terá de esperar 

outra onda que lhe dê a oportunidade de facilitar a ascensão de um tema à agenda decisória.  

A figura a seguir, que reproduz em larga medida quadro elaborado por Capella14 

(2004), sintetiza as principais características da abordagem, consoante a visão original de 

Kingdon (2014).  

 

 

 

 

Figura 01– Multiple Streams Framework15 (MSF) 

                                                 

 
14 A tabela apresentada originalmente por Capella (2004: 55-56) exibia uma comparação entre o Multiple Stre-

ams Framework, desenvolvido por Kingdon (2014), e o Punctuated Equilibrium Model – PET, idealizado por 

Baumgartner e Jones (1993). Como o foco desta pesquisa é o MSF, optou-se por reproduzir apenas os aspectos 

relacionados a essa abordagem.  
15   Em nossa visão, Capella (2004) não deu maior destaque ao empreendedor da política pública como o ator 

com mais agência dentro do modelo proposto por Kingdon. 
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Fonte: Capella, 2004, com adaptações realizadas pela autora. 

 

O fluxograma 1 apresenta o esquema original proposto por Kingdon para explicar a 

mudança na agenda das políticas públicas: 

 

Fluxograma 1 – MSF original proposto por Kingdon. 
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    Fonte: Jonh Kingdon 

 

1.4 Aplicação do MSF - pontos positivos, limitações e refinamentos 

 

Cairney e Jones (2016) consideram que o MSF trouxe contribuições importantes para 

a teoria da política pública, como a habilidade em explicar o processo e contribuir para a teo-

ria mais ampla da referida disciplina. No entanto, tais contribuições se apresentam, muitas 

vezes, de difícil mensuração e identificação, tendo em vista a flexibilidade de aplicação do 

modelo a diversos contextos e situações, o que pode ser comprovado pelo expressivo número 

de trabalhos empíricos que o utilizaram nos últimos 30 anos, opinião compartilhada por Zaha-

riadis (2014); Cairney e Heikklica (2014); Jones et al. (2016). Diferentemente de outros mo-

delos de análise de política pública, como ACF e PET, o MSF apresenta uma “barreira de 

entrada” baixa, pois permite alta flexibilidade e não demanda de seus usuários “codificações 

detalhadas, teste de hipóteses, ou avanços na teoria geral da política pública” (Jones et al, 

2016).  

Assim, uma das relevantes contribuições do MSF à literatura de políticas públicas re-

fere-se à sua universalidade, consubstanciada em conceitos-chave do modelo, que são sufici-

entemente abstratos para serem aplicados em qualquer estudo de caso: ambiguidade, competi-

ção por atenção, atores com tempo limitado, processo imperfeito de seleção de informações, 

processos de tomada de decisão não lineares nem exaustivamente racionais (CAIRNEY, JO-
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NES, 2016). Outra expressão da universalidade da referida abordagem teórica corresponde à 

metáfora que busca explicar o processo de construção de agenda – três fluxos que transitam 

relativamente independentes e que convergem quando um empreendedor da política pública 

aproveita a abertura de uma janela de oportunidade para provocar uma mudança na agenda da 

política pública -, cuja simplicidade permite sua utilização inclusive por não-especialistas, em 

estudos empíricos. 

Com efeito, a capacidade adaptativa do MSF facilita essa interação, que muitas vezes 

pode levar à incorporação de outras literaturas para explicar a política pública de forma mais 

precisa (CAIRNEY, JONES, 2016; ZAHARIADIS, 2014). Como já mencionado, a portabili-

dade do modelo permite que se efetuem, mais facilmente, as adaptações necessárias que um 

dado sistema político exige para que o MSF possa ser aplicado em outros cenários políticos 

que diferem expressivamente do contexto em que foi originalmente desenvolvido, qual seja, o 

sistema presidencialista americano, no âmbito federal (KINGDON, 2014; ZAHARIADIS, 

1995, 2007, 2014; HERWEG, 2016, 2017). O MSF vem sendo utilizado em diversos contex-

tos e de variadas formas, consistindo em um dos modelos de análise de políticas públicas mais 

citados na literatura acadêmica (ZAHARIADIS, 2014: 25; JONES ET AL, 2016; CARNEY, 

JONES, 2016; RAWAT, MORRIS, 2016).  

Estudo desenvolvido por Cairney e Heikkila (2014) buscou comparar teorias do pro-

cesso da política pública a fim de “tornar tais teorias comparáveis entre si, por meio da identi-

ficação de seus conceitos-chave; de como cada teoria é particularmente útil; e em que medida 

os insights de cada teoria podem ser combinados”. Em relação ao MSF, os autores enfatizam, 

entre outros aspectos, que o modelo explora como o governo desenvolve políticas em condi-

ções de ambiguidade, no nível sistêmico; tem seu foco voltado para os atores que acoplam os 

fluxos; possui conceitos e vocabulários que são compartilhados, especialmente em relação aos 

cinco elementos estruturantes da abordagem; apresenta premissas explícitas; adota um modelo 

de indivíduo que desafia as premissas da racionalidade ampla; e o relacionamento entre suas 

principais variáveis aparenta ser mais abstrato ou conceitual, diferentemente do PET, em que 

as relações são mais específicas. 

Zohlnhöfer e Rüb (2016: 2-3) assinalam que duas condições podem explicar o sucesso 

do MSF, em termos de citação e aplicação. A primeira diz respeito à aplicação das ideias de 

Kingdon por Nikolaos Zahariadis, que difundiu seu uso nos anos noventa, inclusive compro-

vando a aplicabilidade empírica da abordagem em países com sistemas políticos diferentes do 

adotado pelos Estados Unidos, com ligeiras modificações. A segunda condição se refere à 
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atratividade da aplicação do MSF em contextos políticos diversos do original que, cada vez 

mais, se aproximam das premissas que fundamentaram a teoria, como os países europeus que 

adotam o parlamentarismo. Nesse sentido, no que tange ao fluxo político, os referidos autores 

destacam que o papel da ideologia partidária vem diminuindo na maioria das democracias 

parlamentaristas, o que se reflete nas preferências dos tomadores de decisão em relação às 

políticas públicas, que se tornam cada vez mais incertas.                                          

No entanto, o MSF recebe críticas tanto em relação à teoria quanto à aplicação empíri-

ca. Entre outros aspectos, questiona-se o conjunto de ferramentas metodológicas que fornece 

para orientar a pesquisa; o tipo de influência que o modelo exerce (CAIRNEY, JONES, 

2016); o uso segmentado dos seus elementos, muitas vezes para atender apenas ao interesse 

do caso pesquisado, sem observância dos fundamentos do referencial teórico; o caráter extre-

mamente heurístico da abordagem; a baixa discussão e aplicação empírica dos refinamentos 

teóricos propostos pela literatura (JONES et al, 2016); o alto grau de indeterminação de al-

guns conceitos; foco excessivo na análise situacional ou temporal, em detrimento de aspectos 

estruturais; ênfase na independência dos fluxos, com pouca consideração às conexões existen-

tes (MUCCIARONI, 1992). 

Ademais, os pesquisadores chamam a atenção para o fato de que a utilização do MSF 

em combinação com outras teorias ou enquadramentos apresenta uma tendência preocupante, 

qual seja, a de menções apressadas e superficiais aos elementos e à estrutura do modelo 

(CAIRNEY, JONES, 2016; JONES et al, 2016). Além disso, aponta-se que, mesmo quando o 

MSF é utilizado de forma isolada, poucos trabalhos se ocupam em utilizar a referida aborda-

gem para testar todos os elementos e conceitos que o estruturam, de forma a construir enten-

dimentos comuns ou contribuir para seu refinamento teórico. A maioria dos pesquisadores faz 

uso de apenas alguns elementos, procurando adaptar o MSF aos estudos de caso específicos, 

que não dialogam com a literatura mais ampla de políticas públicas (JONES et al, 2016; 

ZOHLNHÖFER, 2016).  

Nessa direção, assevera-se a necessidade de diálogo do pesquisador com o modelo, no 

sentido de compartilhar entendimentos comuns acerca da aplicação do MSF. Em suma, suge-

re-se que os pesquisadores devem envidar esforços para especificar claramente conceitos e 

processos em seus estudos, assim como explicitar como seus achados e operacionalizações do 

MSF “podem modificar, afirmar, melhorar ou, contrariamente, alterar os entendimentos cor-

rentes do MSF” (CAIRNEY, JONES, 2016: 16). Na visão dos citados autores, “tais comuni-

cações irão permitir um maior entendimento do processo da política pública e a modificação 
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do modelo teórico, quando necessário; identificar onde e quando a aplicação do MSF se mos-

tra especialmente útil – bem como onde e quando possa ser insuficiente”. Em suma, enfatiza-

se a importância do diálogo explícito com a pesquisa mais ampla que busca explicar a política 

pública para que o MSF possa contribuir de forma mais ativa e aprofundada para a literatura 

desse subcampo da ciência política. 

 No quadro a seguir, sintetizam-se as críticas mais recorrentes ao MSF16: 

 

Quadro 01– Críticas recorrentes ao MSF. (Continua)  

                                                 

 
16 Importa destacar que a literatura apresenta outras críticas ao MSF, como a pouca atenção dada pela teoria à 

ação coletiva (SCHLAGER, 1999); o caráter mais descritivo que explicativo da abordagem, configurando-se 

como um dispositivo heurístico (BENDOR et al, 2001); pouco destaque ao papel da mídia no processo de for-

mação da política pública (RÜB, 2014, apud HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018: 41). No entan-

to, a intenção deste trabalho é relacionar as principais críticas à abordagem a refinamentos teóricos propostos 

pela literatura, razão pela qual optamos por detalhar apenas as críticas mais recorrentes. Outrossim, a ordenação 

numérica das críticas no quadro acima visa, tão somente, facilitar a identificação e a relação com os refinamentos 

teóricos apresentados.  

Crítica e Autor Argumentos 

Ausência de um pro-

grama de pesquisa para 

desenvolvimento do 

MSF (SABATIER, 

1999; WEIBLE, 

SCHLAGER, 2016; 

JONES et al, 2016; 

CAIRNEY, JONES, 

2016; HERWEG, 

2017). 

- Sabatier assevera que a orientação mais importante para o desenvolvi-

mento de teorias talvez seja o desenvolvimento de um programa de pes-

quisa consistente, do que o MSF padece, pois elaboração teórica e testa-

gem empírica caminham lado a lado, estimulando continuamente seu aper-

feiçoamento (1999:269). 

- Cairney e Heikkila (2014) destacam que “quando o MSF é aplicado, sua 

força é também sua fraqueza. Seus conceitos-chave têm um grande apelo 

intuitivo, que pode tornar factível aplicá-los sem estar imerso em um pro-

grama de pesquisa desenvolvido por um longo período”. As explicações 

decorrentes da aplicação são de difícil generalização, e advertem que o 

MSF se beneficiaria de uma análise mais sistemática para possibilitar a 

coerência da literatura e o aporte de conhecimento.  

- Weible e Schlager (2016) destacam a necessidade de desenvolvimento 

de ferramentas metodológicas e analíticas que possibilitem acumulação de 

conhecimento no MSF e, consequentemente, maior contribuição para a 

compreensão do processo da política pública.  

- Jones et al (2016), a partir da análise de 311 artigos que utilizam a abor-

dagem proposta por Kingdon (2014), advertem que o MSF talvez precise 

de “menos estudos empíricos e mais desenvolvimento sistemático da teo-
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ria” (2016: 31). Embora a literatura examinada tenha sugerido a incorpo-

ração ao MSF de mais de 50 novos subcomponentes, quase nenhum foi 

efetivamente adotado por outros autores que aplicaram a teoria. 

- Cairney e Jones ressaltam a pouca interação do MSF com a literatura 

sobre políticas públicas e expõem que, da avaliação de 41 aplicações do 

MSF, “fica a sensação de uma literatura basicamente autônoma, povoada 

principalmente por estudos de casos isolados, onde os autores: não falam 

na literatura mais ampla, apresentam modelos que são de difícil compara-

ção, ou usam o MSF para se concentrar em novos objetos de estudo. O 

número de estudos teoricamente informados, demonstrando uma maior 

apreciação da literatura e do local de MSF dentro dela, representa uma 

pequena proporção de atividades relacionadas ao MSF” (2016: 49-50) 

- Herweg (2017: 33) assevera que, em contraste com outras comunidades 

científicas, ainda não há um diálogo dentro da literatura relativa ao MSF. 

Aplicação não sistemá-

tica de todos os elemen-

tos e subelementos do 

MSF (JONES et al, 

2016; CAIRNEY, JO-

NES, 2016; HERWEG, 

2016) 

- Em levantamento realizado por Jones et al (2016) sobre artigos acadêmi-

cos que utilizaram o MSF como referencial teórico, no período de 2000 a 

2013, apenas 106 das 311 publicações analisadas utilizaram todos os ele-

mentos e subelementos propostos por Kingdon (2014). De acordo com os 

autores, tal fato afigura-se peculiar quando se considera a necessária inte-

ração entre os elementos para comprovar a capacidade explicativa do MSF 

(2016: 27-28). 

- Em avaliação qualitativa de 41 publicações que utilizam o MSF, Cairney 

e Jones (2016) ressaltam que não se observa a intenção de desenvolver a 

teoria de forma coordenada, com aplicação integral de seus elementos, de 

modo a tornar o estudo da abordagem mais sistemático. 

- A maioria dos estudos que utilizam o MSF aplicam-no de forma parcial, 

embora a exploração de todo o poder explicativo da abordagem requeira 

sua aplicação na sua totalidade (HERWEG, 2016:14). 

Baixa especificação ou 

operacionalização de 

conceitos-chave 

(CAIRNEY, HEIKKI-

LA, 2014; JONES et al, 

2016; ZOHLNHÖFER, 

RÜB, 2016). 

- Jones et al (2016) destacam que, embora haja exceções, a maioria dos 

conceitos do MSF é aplicada de forma metafórica e superficial, sem clara 

especificação ou operacionalização. Em muitos casos, os elementos e 

subelementos do MSF são utilizados de forma suplementar ou como con-

ceitos auxiliares para se adequar a estudos de caso específicos (2016: 27-

28). 

- Zohlnhöfer e Rüb (2016: 6-7) argumentam que a linguagem metafórica 



 

 

 

 

 

 

68 

da formulação original do MSF é problemática porque lhe falta clareza e 

precisão analítica. Para aplicação empírica, os elementos e subelementos-

chave em geral precisam ser reconstruídos, pois não são facilmente opera-

cionalizáveis. 

Relacionamento entre 

os fluxos. 

(MUCCIARONI, 1992,  

2015; BENDOR, MOE, 

SHOTTS, 2001; RO-

BINSON, ELLER, 

2010) 

- Mucciaroni considera que não é viável a premissa da independência dos 

fluxos, porquanto mudanças em um fluxo podem se refletir, desencadear 

ou reforçar mudanças em outro, caracterizando, por conseguinte, a inter-

dependência das correntes e aumentando a probabilidade da ocorrência de 

acoplamento (1992: 473-474).  

- Bendor et al (2001: 172) defendem a impossibilidade da independência 

dos fluxos no GCM e, consequentemente, nas teorias dele derivadas. 

Apontam a própria lógica da lata do lixo, vista como oportunidade de 

escolha, para questionar essa noção de independência: “Mas se os proble-

mas e as soluções são despejados pelos participantes, então, como os flu-

xos de problemas e soluções podem ser independentes do fluxo de partici-

pantes? (...)”. Ademais, acrescentam que, por definição, soluções não exis-

tem por si mesmas, independentes de problemas específicos. 

- Robinson e Eller (2010), ao aplicarem o MSF em nível local, em estudo 

de caso sobre a política escolar em distritos do Texas, testaram a hipótese 

da independência dos fluxos e concluíram que os participantes do fluxo 

dos problemas, em larga medida, eram os mesmos do fluxo das alternati-

vas, refutando, por consequência, a hipótese da independência dos fluxos, 

como proposto por Kingdon.   
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Pouca ênfase em aspec-

tos históricos e institu-

cionais 

(MUCCIARONI, 1992, 

2015; SCHLAGER, 

1999, 2007; BENDOR, 

MOE, SHOTTS, 2001; 

BLANKENAU, 2001; 

ZIBLATT, 2002; 

CAIRNEY, HEIKKI-

LA, 2014; 

ZOHLNHÖFER, RÜB, 

2016). 

- Mucciaroni (1992, 2015) argumenta que o MSF, como um modelo de-

senvolvido a partir do GCM, explica principalmente quando a agenda 

muda, mas falha em explicar como e por que a mudança ocorre, pois dá 

mais importância aos aspectos ambientais da formulação da política, que 

são relativamente temporários e mutáveis. Aspectos mais permanentes, a 

exemplo da cultura, das instituições políticas e de ideologias dominantes 

são pouco considerados. Ademais, ressalta a ausência de causalidade his-

tórica na abordagem. 

- Bendor et al. (2001: 171-172) argumentam que o GCM, teoria organiza-

cional em que o MSF buscou seus fundamentos, é construído em torno de 

uma abordagem simplificada de independência de fluxos que ignora, em 

larga medida, os aspectos estruturais da organização. Não se considera, 

por exemplo, o papel decisivo dos aspectos estruturais no comportamento 

organizacional. 

- Schlager ressalta que o MSF é uma teoria que apresenta uma explicação 

da adoção de uma política pública que não leva em conta, de forma explí-

cita, arranjos institucionais (1999, 259). Como a teoria se fundamenta na 

tradição behaviorista da ciência política, focaliza tanto “o comportamento 

individual quanto os fatores comportamentais que afetam a escolha indi-

vidual”, com pouca atenção para o contexto institucional de tomada de 

decisão (1999: 247-248; 2007: 306). 

- Blankenau (2001: 39-40) incorpora instituições à análise comparada da 

adoção de seguro nacional de saúde no Canadá e nos Estados Unidos, 

inclusive com elaboração de hipótese para explicar o papel da estrutura 

política nos processos de formação de agenda e tomada de decisão. Se-

gundo o autor, as instituições são fatores explicativos importantes na mu-

dança da política pública, porquanto há importantes diferenças nas insti-

tuições políticas dos países no que se refere às relações executivo-

legislativo e nas formas de federalismo.  

- Ziblatt (2002: 629) utiliza elementos do MSF – fluxo dos problemas, das 

alternativas e político - para explicar a política de descentralização fiscal 

da Alemanha pós-unificação, mas considera a abordagem insuficiente para 

explicar propriamente o sistema político alemão, tendo em vista o pouco 

destaque dado ao papel das instituições na mudança da política pública. 

- Cairney e Heikkila (2014) reconhecem que o MSF não conceitualiza 

instituições de uma maneira significativa, em relação a outras teorias de 
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1.5 Refinamento teórico do MSF 

      

Preliminarmente, importa destacar o protagonismo de Zahariadis (1992; 1995; 2003; 

2007; 2014; 2016) no refinamento teórico e na aplicação empírica do MSF. Zohlnhöfer e Rüb 

(2016: 2) identificam Zahariadis como o empreendedor acadêmico que contribuiu para a apli-

cabilidade mais ampla da abordagem, possibilitando sua popularização em termos de utiliza-

ções empíricas e citações. Zahariadis foi quem propôs explicitamente a aplicação da proposta 

de Kingdon a outros sistemas políticos (1996; 2003) e em diferentes áreas (2003; 2005), práti-

cas correntes em um número expressivo de estudos que utilizam o MSF como referencial teó-

rico (ZAHARIADIS, 2014; JONES et al, 2016; CAIRNEY, JONES, 2016). 

Outra contribuição relevante de Zahariadis se refere à extensão do MSF à etapa deci-

sória da formulação da política pública (1992), ao considerar que o acoplamento dos fluxos se 

aplica tanto à formação da agenda quanto o processo decisório da política pública, sem neces-

sidade de modificação da dinâmica original do MSF. Igualmente, Zahariadis buscou o aper-

feiçoamento teórico do fluxo das alternativas pela consideração da trajetória evolutiva das 

análise do processo da política pública. 

- Zohlnhöfer e Rüb (2016: 8) reconhecem a importância das instituições 

para os resultados de uma política pública, uma vez que elas influenciam 

“a agregação de preferências, regulam a velocidade do processo de forma-

ção da política pública, proveem atores com poder de veto e equilibram as 

relações de poder dentro do sistema político”. Igualmente, admitem a au-

sência das instituições tanto no trabalho de Kingdon quanto no de Zahari-

adis. Ademais, chamam atenção para a importância da integração do con-

ceito de dependência de trajetória ao MSF.  

Dificuldade de falseabi-

lidade (MUCCIARONI, 

1992, 2015; SABA-

TIER, 1999; 2007) 

- De acordo com Mucciaroni, o modelo é formulado de maneira muito 

ampla e ambígua, que não favorece a elaboração de hipóteses refutáveis. 

Para torná-lo falsificável, sugere que sejam desenvolvidas categorias de 

problemas, soluções e contextos políticos a partir dos quais se possa deri-

var hipóteses sobre como “tipos particulares de problemas e soluções al-

cançam a agenda, dada a existência de condições políticas específicas”.  

- Sabatier assevera que o MSF não apresenta hipóteses explícitas e é bas-

tante fluido em sua estrutura e operacionalização, o que dificulta a refuta-

bilidade (1999: 267; 2007: 327). 
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ideias e a influência do grau de integração da comunidade da política pública no resultado a 

ser alcançado, qual seja, propostas viáveis e prontas para serem levadas seriamente em consi-

deração pelos tomadores de decisão.  

Importa registrar que também coube a Zahariadis, a partir dos anos noventa, forjar a 

nomenclatura “Multiple Streams Framework” para designar o construto teórico elaborado por 

Kingdon, em 1984, e que doravante passou a ser utilizada pela literatura. Segundo Saetren 

(2016: 22), até então a abordagem era nominada “policy streams approach/framework”. Além 

disso, cabe destacar que refinamentos teóricos do MSF largamente utilizados em trabalhos 

empíricos, a exemplo da identificação de dois tipos distintos de acoplamento – consequencial 

ou doutrinário; da fusão de subelementos do fluxo político, quando da aplicação do MSF a 

sistemas parlamentaristas; do papel da manipulação no controle da ambiguidade inerente ao 

processo da política pública foram propostos por Zahariadis (1992; 2003). Alguns inclusive se 

fundiram de tal modo à dinâmica proposta por Kingdon que, em larga medida, são considera-

dos como integrantes originários da abordagem.  

Weible, Heikkila, deLeon e Sabatier (2012: 2) destacam que a força do campo de es-

tudos dos processos das políticas públicas “reside nos múltiplos programas de pesquisa com 

diferentes tradições e culturas analíticas, que falam sobre a complexidade e a diversidade dos 

fenômenos do processo político”. Como exposto no quadro 01, a literatura aponta a ausência 

de um programa de pesquisa consistente para o desenvolvimento do MSF como uma relevante 

limitação da abordagem. Não obstante a abundante quantidade de estudos de caso que o utili-

zam, as conclusões das aplicações empíricas são de difícil generalização; os elementos-chave 

do MSF são usados de forma seletiva e adaptados às particularidades de um caso específico; 

os refinamentos teóricos propostos raras vezes são testados por outros pesquisadores. 

Enfim, não se verifica a existência de sistematização dos achados ou preocupação com 

o desenvolvimento coordenado da abordagem (CAIRNEY, HEIKKILA, 2014; ZAHARIA-

DIS, 2014; CAIRNEY, JONES, 2016; JONES et al, 2016; ZOHLNHÖFER, 2016; HER-

WEG, 2017), a exemplo do que ocorre com outras teorias de análise do processo da política 

pública, como no Advocacy Coalition Framework  (SABATIER, 1998; WEIBLE, SABA-

TIER, MCQUEEN, 2009;  WEIBLE, SABATIER, JENKINS-SMITH,   NOHRSTEDT, 

HENRY, DELEON, 2011)  e no Punctuated Equilibrium Theory (JOHN, 2003; JONES, 

BAUMGARTNER, 2012;  BAUMGARTNER, JONES, MORTENSEN, 2018).   

Mais recentemente, esse panorama vem sendo alterado, porquanto se observam inves-

timentos no refinamento teórico do MSF de uma forma mais geral, com propostas que não 
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estão relacionadas a casos específicos (ZOHLNHÖFER, 2016) e que contribuem para o forta-

lecimento do poder explicativo da abordagem17. Entre os estudos que se encaixam nesse per-

fil, merecem destaque os seguintes: 

 

Quadro 02 – Panorama de refinamentos teóricos vinculados ao MSF  

Autor(es) Conteúdo 

Herweg, Rüb, Zohlnhöfer 

(2015) 

Visa tornar o MSF aplicável à etapa de tomada de decisão do pro-

cesso de construção da política pública e aos sistemas parlamenta-

ristas, inclusive com a elaboração de hipóteses refutáveis; 

Zohlnhöfer (2016) Aplica o refinamento teórico proposto por Herweg, Rüb, Zohlnhöfer 

(2015) para explicar a reforma no mercado de trabalho alemão no-

minada Hartz IV. 

Zohlnhöfer, Herweg, Rüb 

(2016) 

Busca incluir explicitamente as instituições políticas formais no 

MSF. 

Herweg (2016a, 2017) Aplica os refinamentos teóricos relativamente à inclusão de institui-

ções políticas no estágio de tomada de decisão e o desenvolvimento 

de hipóteses refutáveis para explicar o processo de formação da 

política pública na União Europeia e, em particular, analisa como o 

MSF modificado se adequa para explicar a mudança regulatória na 

política de gás natural daquele organismo, no período de 1998 a 

2009. Utiliza como base os estudos desenvolvidos por Herweg, 

Rüb, Zohlnhöfer (2015) e Zohlnhöfer, Herweg, Rüb (2016). 

Cairney, Zahariadis (2016) Apresentam cinco hipóteses para assegurar maior operacionalização 

do MSF. 

Howlett, McConnell, Perl 

(2015) 

Propõem a utilização de cinco fluxos para explicar os processos de 

formação e de tomada de decisão do processo de construção da polí-

tica pública.  

Knaggard (2015, 2016) Introduz o subelemento ‘problem-broker’ para infundir mais agên-

cia ao fluxo dos problemas. 

Herweg (2016b) Apresenta uma definição mais precisa de “comunidades da política 

pública”, a fim de facilitar sua aplicação sistemática em estudos que 

utilizem o MSF. 

Zahariadis (2014; 2016) A partir do MSF, investiga como políticos-empreendedores explo-

ram o efeito da emoção no processo da política pública. 

Spohr (2016a; 2016b) Incorpora conceitos do institucionalismo histórico ao MSF. 

                                                 

 
17 Oportuno destacar que outros refinamentos teóricos de caráter mais geral já tinham sido apresentados pela 

literatura, com destaque para Birkland (1997); Zahariadis (2003); Blankenau (2001). Com o objetivo de destacar 

propostas apresentadas mais recentemente e que respondem, em grande medida, às críticas mais recorrentes ao 

MSF, optou-se por listar os estudos que ultimamente vem recebendo citações mais frequentes na literatura que 

discute a referida abordagem. 
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Lovell (2016; 2017) Propõe que, no fluxo das alternativas, seja incorporada a questão da 

mobilidade da política pública, para que seja possível examinar a 

influência de ideias desenvolvidas em contextos não-domésticos na 

elaboração de políticas nacionais. 

Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhöfer (2018) 

Apresentam hipóteses para aplicação nos estágios de formação de 

agenda e tomada de decisão, divididas em blocos distintos: MSF 

como um todo; cinco principais elementos da abordagem; estágio de 

tomada de decisão. Com efeito, a proposta pauta-se principalmente 

no aprimoramento proposto por Herweg, Rüb e Zohlnhöfer (2015).  

Fonte: Elaboração própria a partir das produções teóricas apresentadas 

 

Além de considerar adequado o aprimoramento teórico do MSF, a literatura também 

ressalta a importância da testagem empírica desses refinamentos, de forma a contribuir para 

sua avaliação e disseminação para outros estudos. De acordo com Weible e Schlager (2016), o 

desenvolvimento teórico, conjugado a aplicações empíricas, constitui a base para manter um 

conhecimento coerente do processo da política pública. Como já destacado, o MSF, apesar de 

sua proeminência na análise empírica de políticas públicas, ao contar com centenas de aplica-

ções nos mais variados contextos geográficos, sociais e políticos (CAIRNEY, JONES, 2016; 

JONES et al, 2016; ZAHARIADIS, 2014), enfrenta questionamentos em relação à sua contri-

buição para o avanço no conhecimento sobre o processo de políticas públicas, além do que já 

foi proposto por Kingdon em 1984 (WIEBLE, SCHLAGER, 2016). A crítica se fortalece em 

razão da não acumulação sistemática dessa copiosa produção, que muitas vezes não obedece a 

rigores teóricos e metodológicos necessários para alicerçar a robustez de uma teoria (WEI-

BLE, SCHLAGER, 2016; JONES et al, 2016). 

Ressalte-se que um dos critérios definidos por Cairney e Heikkila (2014) para compa-

rar teorias de análise de políticas públicas diz respeito à mudança ou adaptação da teoria atra-

vés do tempo. Cairney e Jones (2016), ao apresentarem sugestões para ampliar o impacto em-

pírico do MSF, destacam a importância de se demonstrar a proficiência do MSF, ou seja, a 

utilização do modelo a partir de uma perspectiva contemporânea, em que o pesquisador pro-

cure incorporar os aperfeiçoamentos sugeridos pela literatura. Considerando que o MSF, apre-

sentado há mais de trinta anos, tem sido contínua e criticamente avaliado por pesquisadores 

(SCHLAGER, 1999, 2007; ZAHARIADIS, 2014; CAIRNEY, HEIKKILA, 2014, 2018; 

CAIRNEY, JONES, 2016; JONES et al; 2016; ZOHLNHÖFER, RÜB, 2016; HERWEG, 

ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018), e que têm sido apresentadas muitas sugestões para 

seu aperfeiçoamento teórico e empírico, espera-se que o pesquisador leve em conta esses 

avanços no desenvolvimento de seu trabalho empírico.  
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Na sequência, detalham-se os seguintes refinamentos teóricos propostos ao MSF e 

apresentados no quadro 02 – extensão da abordagem ao processo decisório da política públi-

ca; elaboração de hipóteses refutáveis; incorporação de instituições; introdução do problem 

broker ao fluxo dos problemas; aprimoramento do fluxo das alternativas -, que serão incorpo-

rados à aplicação empírica do MSF relativa à análise da formação da política pública de cui-

dados para pessoas em situação de dependência do Uruguai.  

 

 

1.5.1. Extensão do MSF ao processo decisório. 

 

Como já exposto na seção 1.5, a aplicação do MSF para variadas jurisdições, sistemas 

políticos, níveis de governo, áreas temáticas e etapas do processo da política pública foi de-

fendida inicialmente por Zahariadis (1996, 2003), fundamentado no argumento de que o MSF 

é uma abordagem suficientemente flexível para ser aplicada a situações distintas daquela para 

a qual foi originalmente pensada, isto é, formação de agenda no sistema presidencialista ame-

ricano, no nível federal, nas áreas de saúde e transporte (KINGDON, 2014). Nesse sentido, 

levantamentos realizados por Zahariadis (2014), Jones et al (2016), Cairney, Jones (2016) 

ressaltam o uso recorrente do MSF em variados estudos de caso que se referem a diferentes 

sistemas políticos, jurisdições e áreas temáticas (RIDDE; 2009; HERWEG, 2017). 

Especialmente sobre a aplicação do MSF em outros estágios do processo da política 

pública, Zahariadis (2003) advoga que as etapas de formação de agenda (agenda setting) e 

formulação da política (policymaking) sejam entendidas como partes de um único processo, 

deixando intactos, por conseguinte, a estrutura operacional e a lógica original do MSF. Em 

suma, “a etapa de formulação da política é parte do processo original de acoplamento, de 

acordo com Zahariadis” (ZOHLNHÖFER, 2016).  Todavia, a referida sugestão enfrenta críti-

cas substantivas no sentido de que a ausência de diferenciação das etapas não permite a análi-

se apropriada dos diferentes processos, porquanto propostas que ascendem à agenda podem 

não ser adotadas na fase decisória ou podem ser adotadas com mudanças importantes em rela-

ção à original, situações que não podem ser discernidas se as duas etapas são indistintamente 

consideradas (HERWEG et al, 2015; HOWLETT et al, 2015; ZOHLNHÖFER et al, 2016; 

ZOHLNHÖFER, 2016; HERWEG, 2017). 

De acordo com Herweg et al (2015: 444), “como o processo de acoplamento é o con-

ceito decisivo que distingue o MSF de descrever para explicar as mudanças na agenda e na 

política pública, as falhas na aplicação da abordagem aos estágios subsequentes à formação de 
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agenda precisam ser abordadas”. Assim, sugerem a extensão do MSF para o processo decisó-

rio de uma forma diversa daquela apresentada por Zahariadis, mas preservando o máximo 

possível a estrutura operacional original do MSF. Em síntese, propõem a adição de um segun-

do processo de acoplamento à abordagem, referente ao estágio de formulação da política pú-

blica.  

Nesse caso, o primeiro acoplamento, denominado ‘acoplamento da agenda’, relaciona-

se ao processo de formação de agenda e é idêntico ao proposto por Kingdon (2014); o produto 

desse acoplamento consiste em uma proposta pronta para a decisão. Por seu turno, o segundo 

acoplamento, nominado ‘acoplamento decisório’, tem como foco o estágio de tomada de deci-

são, ou, mais precisamente, a negociação sobre o projeto concreto de formulação da política 

pública, cujo produto esperado é a aprovação do projeto de lei. Segundo os autores, “a intro-

dução de um segundo processo de acoplamento permite uma análise precisa tanto do processo 

de formação de agenda quanto do processo de formulação da política pública, que, embora 

distintos, são inter-relacionados” (HERWEG et al, 2015: 444).   

Uma distinção entre os dois acoplamentos diz respeito à abertura das janelas de opor-

tunidade. Enquanto a janela de agenda se abre ou no fluxo dos problemas ou no fluxo político, 

a janela de decisão se abre no fluxo das alternativas, uma vez que é a proposta pronta para 

decisão que ascende à agenda como resultado do acoplamento pré-decisional. Na fase decisó-

ria, a barganha em torno dos termos da proposta ocorre entre os atores do fluxo político, que 

podem aproveitar a ocasião para influenciar a política que está em discussão. Nesse cenário, 

ressalta-se a importância do fluxo político para o acoplamento decisório, que prevalece sobre 

o fluxo dos problemas e o fluxo das soluções e alternativas, embora esses ainda sejam rele-

vantes no processo de tomada de decisão.  

Os autores argumentam que “a adição de um segundo acoplamento para dar forma ao 

estágio de tomada de decisão do processo de construção da política pública pode ser útil para 

estudiosos de diferentes sistemas, porquanto permite focar a atenção nas circunstâncias vanta-

josas para a adoção de uma política pública, assim como na influência que o acoplamento da 

agenda exerce na dinâmica de barganha durante o processo de tomada de decisão. Além do 

mais, o segundo acoplamento nos permite levar em conta diferentes configurações institucio-

nais dentro do MSF – novamente um refinamento que promete preencher uma importante 

lacuna da abordagem” (HERWEG et al, 2015: 447). 

A questão essencial na janela decisória é a capacidade do empreendedor de política 

pública conseguir reunir a maioria necessária no Parlamento para a aprovação da proposta. 
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Num sistema parlamentarista, esse não seria em princípio um grande problema, mas que po-

deria se tornar um obstáculo relevante na hipótese de falta de coesão partidária, necessidade 

de apoio da oposição ou necessidade de aprovação da proposta por outra câmara controlada 

por outro partido. Assim, a partir de uma adaptação e uso do conceito de empreendedorismo 

coletivo proposto por Roberts e King (1991), em que pessoas com afinidades e diferentes ha-

bilidades, posições e conhecimento podem trabalhar em conjunto para a mudança da política 

pública, em diferentes etapas do processo, Herweg et al (2015) propõem a criação da figura 

do empreendedor político, que atuaria exclusivamente na etapa de formulação da política pú-

blica. Ressalte-se que o empreendedor político – political entrepreneur -, pode não ser a 

mesma pessoa, grupo ou organização que atuaram no acoplamento na etapa de construção da 

agenda. 

De acordo com Kingdon (2014), o empreendedor de políticas públicas, que atua na fa-

se pré-decisional, pode ser de dentro ou de fora do governo. No entanto, Herweg et al (2015: 

445-46) argumentam que, na etapa decisória, quem está dentro do governo e preferencialmen-

te ocupa um cargo eletivo tem mais chances de conseguir sucesso no acoplamento decisório, 

tendo em vista o melhor trânsito entre os formuladores da política pública mais influentes. 

Além desses requisitos, é desejável que o empreendedor político tenha habilidades no uso dos 

seguintes instrumentos de convencimento: negociação de acordos, concessões e manipulação.  

Pelo uso desses instrumentos, pode conseguir apoio de outros partidos por meio da inclusão 

de outras propostas ao projeto de lei em discussão; fazer concessões em relação à proposta em 

tramitação, a fim de torná-la aceitável para atores com poder de veto; fazer uso de estratégias 

de manipulação, como o convencimento dos formuladores da política sobre a importância do 

problema em discussão para a opinião pública. 

Se, na fase de construção da agenda, a persuasão é a principal arma para o empreende-

dor alcançar a inclusão de sua proposta na agenda, no estágio de tomada de decisão torna-se 

fundamental o conhecimento das principais instituições e atores que possam interferir no su-

cesso ou fracasso da empreitada. Nesse sentido, configura-se útil que o empreendedor político 

tenha mais acesso às arenas decisórias e ao pluralismo institucional (Zohlnhöfer et al, 2016: 8; 

Herweg et al, 2015), com habilidades e perspicácia suficientes para negociar concessões, re-

cuos, acordos, pacotes e outras estratégicas necessárias inclusive para contornar atores com 

poder de veto e alcançar a aprovação de sua proposta.  
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Abaixo, expõe-se o esquema do MSF ampliado, conforme proposto por Herweg et al 

(2015) e apoiado por Zohlnhöfer et al (2016); Zohlhöfer (2016) e Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhöfer (2018): 

 

Fluxograma 2 – MSF ampliado proposto por Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer, 2018 

 

Fonte: Zahariadis, Herweg, Zohlnhöfer (2018) 
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1.5.2 Elaboração de hipóteses falsificáveis 

 

Uma crítica contundente ao modelo desenvolvido por Kingdon diz respeito à impossi-

bilidade de formulação de hipóteses falsificáveis, tendo em vista a excessiva fluidez da abor-

dagem (SABATIER, 1991; HERWEG et al, 2016). Essa fragilidade muitas vezes faz com que 

o MSF seja considerado muito mais um modelo heurístico do que propriamente uma aborda-

gem consistente para análise da construção de agenda e formulação de políticas públicas 

(MUCCIARONI, 1992; SABATIER, 1999).  

Entre os recentes aperfeiçoamentos propostos ao MSF pela literatura, afigura-se como 

um dos mais promissores o desenvolvimento de hipóteses falsificáveis relacionadas à lógica 

operacional e aos principais elementos do MSF, especialmente as propostas de refinamento 

desenvolvidas por Herweg et al, 2015; Cairney, Zahariadis, 2016; Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhöfer, 2018; Herweg, 2017, que serão a seguir pormenorizadas. 

 

a) Herweg et al (2015) 

 

Herweg et al (2015) assumiram o desafio de deduzir hipóteses falsificáveis relaciona-

das aos principais elementos do MSF para aplicação em sistemas parlamentaristas, mas que 

podem ser facilmente adaptadas a diferentes sistemas políticos (HERWEG et al, 2015: 447). 

Na elaboração das hipóteses, considerou-se que, embora o MSF venha sendo aplicado para 

estágios da política pública, sistemas políticos e unidades de análise diversos da ideia original 

de Kingdon (2014) – fase pré-decisória do sistema presidencialismo americano, no âmbito 

federal –, havia necessidade de realizar adaptações da abordagem para aplicação em sistemas 

parlamentaristas, tendo em vista a importância dos partidos políticos nesse cenário. Entre as 

adaptações realizadas, destacam-se a participação de especialistas vinculados aos partidos 

como membros da comunidade da política pública e seu papel na apresentação de alternativas 

viáveis aos respectivos partidos. Igualmente, imputam aos líderes partidários a tarefa de con-

seguir a adoção de políticas públicas no fluxo político, bem como a de observarem “o estado 

de ânimo nacional e a constelação de interesses ao apoiar (ou não) uma proposta” (HERWEG 

et al, 2015: 436). 

Zohlnhöfer (2016) destaca que a aplicação do MSF com as adaptações e hipóteses su-

geridas por Herweg et al (2015) ao estudo de caso sobre a reforma alemã no mercado de tra-

balho, conhecida como “reforma Hartz IV ”, mostrou-se promissora, especialmente no que se 
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refere à adaptação do modelo à fase decisória, com a incorporação de um segundo acoplamen-

to dos fluxos, e à utilização de hipóteses falsificáveis, o que  possibilitou uma análise empírica 

mais rigorosa, inclusive com a possibilidade de provar que o MSF se equivoca  em relação a 

alguns aspectos. Na sequência, apresentam-se as hipóteses derivadas por Herweg et al (2015), 

a partir dos elementos-chave do MSF.  

 

 Figura 02 – Quadro de hipóteses apresentadas por Herweg, Rub, Zohlnhofer (2015)  

 

Fonte: Herweg, HuB, Zohlnhöfer (2015). 
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b) Cairney, Zahariadis (2016) 

 

Tendo em vista a necessidade de maior atenção para a operacionalização dos conceitos do 

MSF, Cairney e Zahariadis apresentam cinco hipóteses que, asseveram, “juntas proporcionam 

uma estimativa ampla da probabilidade de que um dado assunto seja provável de ganhar pro-

eminência na agenda” (2016: 102). Três hipóteses se referem a elementos específicos da 

abordagem – fluxo dos problemas, fluxo das alternativas e fluxo politico -, e outras duas ex-

põem visões mais amplas e ainda metafóricas do processo. 

 

 Figura 03– Hipóteses elaboradas por Carney, Zahariadis18 (2016) 

 

Fonte: Cairney, Zahariadis (2016) 

                                                 

 
18 Zahariadis e Cairney (2016) fazem uso da expressão “policy networks”. Todavia, para manter a coerência com 

a proposta do trabalho de manter, sempre que possível, a adesão aos elementos propostos por Kingdon no MSF 

original, optamos por utilizar a expressão “comunidade da política pública”.   
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c) Herweg, Zahariadis e Zohlnhöifer (2018)  

 

Os citados autores apresentam uma compilação das hipóteses desenvolvidas por Her-

weg et al (2015) e Cairney e Zaharariadis (2016), dividindo-as em hipóteses que se referem à 

abordagem como um todo; hipóteses relativas aos elementos-chave do MSF e hipóteses que 

se relacionam ao estágio decisório. Abaixo, apresenta-se quadro das hipóteses. 

 

Figura 04 – Hipotese de Herweg, Zahariadis e Zohlnhöifer (2018) (continua) 
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Figura 04 – Hipotese de Herweg, Zahariadis e Zohlnhöifer (2018) (conclusão) 

 

Fonte: Adaptação de Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer (2018) 

 

d) Herweg (2017) 

 

Estudo desenvolvido por Herweg (2017) aborda a adequação do MSF para explicar a 

formação de políticas públicas na União Europeia (UE), de uma forma geral, assim como ava-

lia empiricamente o desempenho do MSF para explicar a mudança na regulamentação da polí-

tica de gás natural da UE por meio de três diretivas, aprovadas no período de 1988 a 2009. As 

questões gerais que norteiam a pesquisa referem-se às modificações necessárias ao MSF para 

aplicação da abordagem à explicação das mudanças na agenda e na política pública no âmbito 

da UE e sobre a adequação e desempenho de tais modificações na análise empírica. 

Além de identificar equivalentes funcionais dos conceitos essenciais do MSF para 

aplicação da abordagem na UE, a pesquisa buscou avaliar empiricamente se os mecanismos 

causais do MSF operam em relação à referida unidade de análise. A partir dos refinamentos 

propostos por Herweg et al (2015), apresentam-se dois conjuntos de mecanismos causais: o 

primeiro explica a mudança na agenda e o segundo explica a mudança na política pública.  

Ademais, a fim de testar sistematicamente os refinamentos teóricos na análise empíri-

ca, Herweg (2017) utiliza hipóteses elaboradas a partir do MSF modificado (HERWEG et al, 
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2015) para analisar os três processos que levaram à aprovação das três diretivas sobre gás 

natural da União Europeia, em 1988, 2003 e 2009, com o intuito de testar como as modifica-

ções propostas ao MSF contribuem para explicar a dinâmica política nesse campo de estudo. 

As hipóteses se relacionam aos dois conjuntos de mecanismos causais atribuídos ao MSF. 

 

Figura 05 – Hipóteses do MSF para União Europeia. 
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Figura 05 – Hipóteses falsificais do MSF para União Europeia. (Conclusão) 

 

 Fonte: Adaptação de Herweg (2017). 

 

Herweg (2017: 53) ressalta que as três primeiras hipóteses – H1, H2 e H3 - constituem 

condições necessárias e devem se confirmar para que uma mudança na agenda se torne pro-

vável. Além do teste individual de cada uma das hipóteses apresentadas, a autora considera 

necessário traduzi-las da linguagem figurativa utilizada por Kingdon (2014, 2011) para trans-

formá-las em condições falsificáveis, seja pela definição de alguns conceitos ou pelo detalha-

mento necessário para que possam ser empiricamente testadas. Assim, no capítulo 3, apresen-

tam-se as definições desenvolvidas pela autora em relação às referidas hipóteses. 

 

1.5.3 Incorporação de instituições ao MSF 

 

Entre as críticas ao MSF, a pouca importância dada ao papel das instituições na formu-

lação das políticas públicas ocupa lugar de destaque (MUCCIARONI; 1992, 2015; ZIBLATT, 

2002; CAIRNEY, HEIKKILA, 2014; vide quadro 01). Embora muitos declarem que institui-

ções estão implícitas ou são indiretamente consideradas no MSF, especialmente no fluxo polí-

tico, na abertura da janela de oportunidade e na atuação do empreendedor de políticas para 

conseguir o acoplamento dos fluxos, é notório que Kingdon originalmente não dá destaque 

explícito ao papel das instituições que porventura intervenham no processo de construção de 

agenda (SCHLAGER, 2007). Mesmo o trabalho de Zahariadis (2003: 2014), que avança ao 

estender o MSF ao processo decisório da política pública, também não demonstra claramente 
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os efeitos das instituições na dinâmica do fluxo político (HERWEG, 2015; SCHLAGER, 

2007).  

Zohlnhoffer et al (2015: 6) argumentam que as instituições políticas formais têm um 

papel decisivo no fluxo político, o que demanda, por conseguinte, uma adaptação da aborda-

gem às características do sistema político em que vai ser empiricamente aplicada. Nesse sen-

tido, defendem que a diferenciação dos acoplamentos – acoplamento de agenda e acoplamen-

to decisório – e das janelas de oportunidade - janela de agenda e janela da decisão - proposta 

por Herweg et al (2015 – vide subitem 1.5.1) permite a integração das instituições formais ao 

MSF.  

Com efeito, Zohlnhöfer et al (2016: 2) minimizam a não proeminência das instituições 

no MSF sob o argumento de que a referida abordagem foi produzida para explicar o processo 

de formação de agenda e especificação de alternativas, fase pré-decisional em que o papel das 

instituições não é tão decisivo como na fase de tomada de decisão. No entanto, asseveram que 

reiteradas práticas de aplicar o MSF a outros sistemas políticos e de estender o MSF para o 

estágio de formulação da política demandam a inserção das instituições formais nessa etapa 

decisória, tendo em vista sua importância na conformação de escolhas governamentais e dos 

formuladores de política pública.   

Como anteriormente frisado (v. subitem 1.5.1), no segundo acoplamento o fluxo polí-

tico é de fundamental importância, uma vez que a questão basilar dessa etapa diz respeito à 

capacidade de o empreendedor político conseguir reunir uma maioria que leve à aprovação do 

projeto de lei. Zohlnhöfer et al (2016) destacam o entendimento de Beland (2005) no sentido 

de que “são as instituições que definem que maioria será suficiente e quais atores devem con-

cordar com a adoção de uma política pública”.  

O acoplamento decisório não constitui um desafio para o empreendedor da política 

pública se ele tem o controle das instituições relevantes, como costuma ocorrer em um siste-

ma parlamentar do tipo Westminster, que é dominado por um partido majoritário coeso 

(ZOHLNHÖFER et al, 2016). A situação afigura-se mais complicada em sistemas presidenci-

alistas em que a coesão partidária é baixa, ou mesmo em sistemas parlamentaristas, quando se 

faz necessária a formação de coalizões para garantir a maioria parlamentar (ZOHLNHÖFER 

et al, 2016).   Assim, em situações de baixa coesão partidária, faz-se necessário que o empre-

endedor da política pública utilize habilidades e instrumentos capazes de conseguir apoio para 

a proposta que defende. Nesse cenário, ganha destaque a figura do empreendedor político, 

apresentada por Herweg et al (2015) e abordada em detalhes no subitem 2.5.1, que deve em-
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pregar os meios necessários para assegurar a aprovação da proposta, levando em conta as ins-

tituições formais que atuam no processo de tomada de decisão, “como bicameralismo, presi-

dencialismo, coalizões governamentais” (ZOHLNHÖFER et al, 2016: 12), entre outras. 

Igualmente, Spohr (2016: 251-269; 2016: 257-272) destaca que, embora o MSF seja 

apropriado para explicar processos contingentes e de longo alcance de mudança na agenda das 

políticas públicas, mostra-se insuficiente para explicar a estabilidade ou capturar a dependên-

cia de trajetória da política pública. Reputa a pouca atenção ao contexto institucional à fun-

damentação da abordagem na tradição behaviorista da ciência política e ao fato de que o MSF 

se desenvolveu no “cenário pluralista americano de formulação de políticas, onde as institui-

ções fazem pouco para reduzir contingência e ambiguidade” (SPOHR, 2016: 251).  

A fim de preencher essa lacuna, propõe a combinação de elementos do instituciona-

lismo histórico ao MSF, por meio da introdução do impacto das instituições nos três fluxos e 

da inclusão de mecanismos de mudança na dependência de trajetória. Com esse desenho, o 

MSF explica mudanças de longo alcance na política pública, enquanto o institucionalismo 

histórico explica a dependência de trajetória por meio da adesão institucional, assim como 

eventual processo de desvio (SPHOR, 2016: 268).  

No fluxo dos problemas, Spohr alega, em relação à dependência de trajetória, que as 

instituições atuam como um filtro, transformando um choque inicial num resultado. Tendo em 

vista que instituições moldam valores, e que, de acordo com Kingdon (2011: 198-199), uma 

condição é vista como um problema quando viola valores prevalentes, pode-se considerar que 

as instituições afetam interpretações e definições de problemas. 

No fluxo das alternativas, entre os critérios de sobrevivência que uma alternativa tem 

de preencher, destacam-se a viabilidade técnica e a compatibilidade com valores tanto da co-

munidade da política pública quanto dos tomadores de decisão. Considerando que viabilidade 

técnica significa que propostas apresentam grande chance de implementação, o que envolve 

compatibilidade com estruturas institucionais e organizacionais existentes, a configuração 

institucional é importante para que tal critério seja atendido. Igualmente, ideias que não se 

adequam aos valores dos formuladores de políticas encontram mais dificuldade de serem ado-

tadas, uma vez que suas preferências são influenciadas pelo contexto institucional. Por conse-

guinte, avaliam a eficiência das alternativas e podem até escolher reproduzir instituições subó-

timas, pela avaliação do custo-benefício de eventual mudança. Nesse sentido, Spohr destaca 

que, “enquanto as instituições estabelecidas cumprem os critérios de equidade e eficiência, 
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elas têm um efeito de autorreforço e torna as decisões sobre as políticas dependentes de traje-

tória” (2016: 253). 

Ainda sobre o fluxo das alternativas, Spohr chama atenção para o grau de integração 

da comunidade da política pública e sua influência na possibilidade de mudança de trajetória 

de uma alternativa. Com fundamento na tipologia apresentada por Zahariadis e Allen (1995), 

destaca que comunidades menos integradas e com perfil mais competitivo são mais abertas a 

novos atores e novas ideias que buscam romper a dependência de trajetória, o que aumenta a 

possibilidade de descontinuidade de políticas públicas pré-existentes. 

No fluxo político, é mais provável que as instituições tenham um peso importante, 

porquanto influenciam variáveis que determinam a dinâmica do fluxo. Spohr salienta que as 

instituições políticas são parte integrante do estado de ânimo nacional; empoderam e definem 

constelações de atores influentes e apresentam pontos de veto formais e informais capazes de 

bloquear mudanças mais relevantes.  

Spohr sustenta o argumento de que, para que ocorra uma mudança de trajetória, três 

critérios devem ser preenchidos. Em primeiro lugar, deve ocorrer uma mudança no fluxo das 

alternativas, por conta de pressão competitiva ou efeitos da aprendizagem que desafiam a re-

produção de instituições vigentes e a dependência de trajetória na evolução das ideias. Nesse 

caso, a estrutura da comunidade da política pública é um fator interveniente, uma vez que o 

desenvolvimento de opções de mudança de trajetória se torna mais provável em comunidades 

menos integradas. Em segundo lugar, deve ocorrer a abertura de uma janela de oportunidade 

no fluxo dos problemas, por causa de um choque exógeno, ou no fluxo político, devido ao 

enfraquecimento das elites ou mudanças em valores ou crenças. Em terceiro lugar, os empre-

endedores de política pública precisam aplicar técnicas e estratégias para alcançar a mudança 

de trajetória e a evasão de culpa (blame-avoidance), no caso de medidas impopulares. 

 

1.5.4 Incorporação do problem broker ao fluxo dos problemas. 

  

De acordo com Knaggard (2015: 451), os estudos sobre o MSF focam no fluxo das al-

ternativas e no fluxo político, sem prestar a atenção devida ao fluxo dos problemas. Em mui-

tos casos, o fluxo dos problemas e o das alternativas se sobrepõem, no sentido de que o em-

preendedor de política pública “define o problema ao combiná-lo com as alternativas”. Essa 

concepção desconsidera o poder existente na definição de problemas públicos. 
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Pesquisas sobre definição de problemas destacam que os problemas não surgem do 

nada, pois alguém os define e tenta atrair atenção para eles (BAUMGARTNER, JONES, 

1993; ROCHEFORT, COBB, 1994 apud KNAGGARD, 2015). Os problemas podem ser de-

finidos de várias formas, o que em certa medida destaca seu caráter ambíguo, assim como 

podem ser redefinidos para conseguir a atenção de pessoas que tenham influência na política 

pública a que se referem.  Em síntese, problemas não são fatos objetivos, mas construções 

sociais, e a definição do problema é de fundamental importância porque afeta substancialmen-

te as soluções que podem ser a ele acopladas (HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 

2018: 22). 

Há de se salientar que definições de problemas e geração de alternativas são processos 

analiticamente separados, sem que se observe necessariamente uma ordem linear em que pri-

meiro se defina o problema e depois sejam geradas alternativas para resolvê-lo. Como realça 

Knaggard (2015: 451), “quando uma alternativa pode ser ligada a diferentes problemas, o 

empreendedor da política pública pode escolher qual problema utilizar. Se, no entanto, só 

existe uma definição de problema adequada àquela alternativa, o empreendedor da política 

pública tem de se ajustar”.  

No MSF, o empreendedor de política pública é o ator mais importante para a compre-

ensão do processo de mudança na agenda. No entanto, a literatura não vem estudando em pro-

fundidade sua atuação na definição do problema, porquanto o foco se volta para seu desempe-

nho na junção de uma alternativa de seu interesse a um problema e no acoplamento dos flu-

xos, quando da abertura de uma janela de oportunidade. Com efeito, não é possível afirmar, a 

partir da narrativa de Kingdon (2014), se o empreendedor de políticas públicas necessaria-

mente responde pelo enquadramento do problema ou se outro ator ou conjunto de atores res-

ponde por essa etapa do processo.   

A partir desse cenário, Knaggard (2015; 2016) propõe a inclusão do conceito de "pro-

blem broker" no fluxo dos problemas, a ser entendido como um papel no qual os atores en-

quadram as condições como problemas públicos e trabalham para que os formuladores de 

políticas aceitem esse enquadramento. A autora considera que essa medida reforça a separa-

ção analítica de fluxos, na medida em que a ideia de agência no fluxo de problemas é mais 

claramente desenvolvida. Adverte que a definição do problema e o trabalho dos problem bro-

kers têm impacto sobre os empreendedores da política pública e, por consequência, sobre o 

processo de construção e agenda e de tomada de decisão. Além disso, a inclusão do conceito 
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permite a análise mais elaborada na agência dos atores que definem problemas, mas não reali-

zam o acoplamento dos fluxos.  

Segundo Knaggard (2016), um aspecto especialmente importante merece destaque na 

definição de problem broker: “o enquadramento de uma condição como um problema público 

é feito com o objetivo de fazer com que os decisores políticos o aceitem e, no final, façam 

algo sobre isso. A corretagem de problemas é, portanto, um ato estratégico”. Além disso, sali-

enta que o problem broker não necessariamente se alinha à solução defendida pelo empreen-

dedor da política pública. 

Knaggard (2015: 453) reconhece que a diferença entre o problem broker e o empreen-

dedor da política pública é sutil. De acordo com Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer (2018: 22), 

“a principal diferença analítica entre os dois papéis é que o problem broker apenas argumenta 

que é preciso fazer algo sobre uma condição específica, enquanto que o empreendedor políti-

co sugere soluções para o problema”. Em alguns casos, a definição do problema e o acopla-

mento serão feitos pelo empreendedor da política pública. No entanto, haverá ocasiões em que 

alguns atores específicos se encarregam do enquadramento no fluxo dos problemas. Ressalta 

que essa separação se afigura útil, por exemplo, quando a definição do problema se ancora no 

conhecimento científico. Nessa situação, pode ocorrer um período em que a condição é defi-

nida como problema sem que surjam alternativas ou sugestões que vão além da noção de que 

algo precisa ser feito, pois os “problem brokers’ podem não atuar como empreendedores da 

política pública. Cabe lembrar que, de acordo com o MSF, o empreendedor da política pública 

defende uma proposta de política pública, independentemente se há um problema definido 

que possa ser ligado à alternativa. 

O processo pelo qual os problem-brokers definem o problema é o enquadramento.  

Knaggard adota a definição de enquadramento oferecida por Entman (2004: 5 apud KNAG-

GARD, 2015: 454), qual seja, "ação de selecionar e destacar algumas facetas de eventos ou 

problemas, estabelecendo conexões entre eles de modo a promover uma interpretação, avalia-

ção e/ou solução específica". Em suma, “enquadrar uma condição como um problema signifi-

ca destacar alguns aspectos acima de outros. Isso implica definir a condição não apenas como 

um problema público, mas como um problema público específico” (KNAGGARD, 2015: 

454). A referida autora ressalta que Kingdon (2014: 111) apresenta esse entendimento quando 

assevera a possibilidade de categorização dos assuntos.  

Os enquadramentos realizados pelos problem brokers são chamados de enquadramen-

to do problema, e apresentam como componente mais importante a definição, que tem a ver 
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com o que é o problema, quem é responsável por ele e por que deve ser feito algo sobre isso 

(KANGGARD, 2015: 454). Segundo Knaggard (2015), o processo de enquadramento de uma 

condição como problema é uma ação continuada, pois aspectos contextuais podem levar a um 

reenquadramento que garanta a atenção dos formuladores da política pública. Igualmente, a 

autora chama atenção para a relação entre poder e enquadramento, uma vez que o enquadra-

mento pode ser uma ferramenta para controlar como um problema é entendido pelos tomado-

res de decisão e pelo público, moldando o debate político.  

O enquadramento envolve três aspectos: conhecimento, emoção e valores. O equilíbrio 

entre eles depende, em larga medida, da atuação do problem broker, do público-alvo e da área 

do problema. Para que um problem broker seja considerado bem-sucedido, precisa apresentar 

as seguintes características: persistência, acesso aos formuladores de políticas e credibilidade. 

Outra habilidade importante se refere à sensibilidade para expor suas ideias com tempestivi-

dade e de forma a causar impacto naqueles que têm poder para atuar em relação ao problema 

específico (Knaggard, 2015). Por fim, a autora destaca a importância do desenvolvimento de 

uma base empírica para a evolução teórica desse conceito. 

 

1.5.5 Aprimoramentos ao fluxo das alternativas  

 

Segundo Herweg (2016), alguns conceitos-chave do MSF não são bem definidos, o 

que dificulta sua operacionalização empírica. A descrição de comunidades de política pública 

constitui um bom exemplo dessa fraqueza: “as comunidades da política pública são constituí-

das por especialistas em uma determinada área - saúde, habitação, proteção ambiental, justiça 

criminal, para citar algumas. Em qualquer uma dessas áreas, especialistas estão dispersos tan-

to dentro como fora do governo (...), mas eles têm, em comum, preocupações com um deter-

minado problema de política pública” (KINGDON, 2014:117). Ainda em relação às comuni-

dades de políticas públicas, Kingdon identifica como traços distintivos a interação entre seus 

membros e a existência de uma dinâmica e ritmo de organização próprios. Ademais, ressalta 

que o grau de fragmentação de cada comunidade varia de acordo com a área de atuação e tem 

influência no tipo de alternativa a ser desenvolvida. 

Herweg (2016:132) propõe uma definição mais precisa para comunidades de políticas 

públicas, de forma a possibilitar a dedução de hipóteses falsificáveis relacionadas às suas ca-

racterísticas e à sua influência na geração de alternativas. Assim, “uma comunidade de políti-

ca pública é principalmente uma conexão frouxa de servidores públicos, grupos de interesse, 
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acadêmicos, pesquisadores e consultores (os assim chamados participantes ocultos), que se 

ocupam em desenvolver alternativas para os problemas de determinada política pública”. Em 

suma, busca-se identificar, empiricamente, “se a comunidade da política pública consiste so-

mente de participantes ocultos ou se esses participantes também estão ligados a participantes 

visíveis. Além disso, enfatiza-se que as conexões entre os participantes não são necessaria-

mente estáveis...” (HERWEG, 2016: 142). 

Na visão da autora, a introdução da expressão ‘principalmente’ no corpo da definição 

de comunidade de política pública tem como objetivo deixar claro que, embora Kingdon dis-

ponha que atores identificados como visíveis, tais como administração, presidente, equipe 

ministerial, parlamentares, possam estar envolvidos na especificação de alternativas, sua atua-

ção em regra é mais restrita. Igualmente, a expressão ‘conexão frouxa’ busca expressar a faci-

lidade de acesso dos participantes, uma vez que Kingdon destaca, como único pré-requisito 

para um especialista participar da comunidade, a apresentação de propostas sobre um campo 

específico da política pública, que deve ser feita de uma maneira que possibilite que os outros 

membros da comunidade possam reconhecê-lo. 

Tendo em conta que Kingdon não se manifesta em relação à forma de evolução da 

comunidade da política pública e sobre a ocorrência de mudanças em sua composição e forma 

de atuação, Herweg opta por adotar a proposta de Campbell et al (1989: 89 apud HERWEG, 

2016: 133) de diferenciar dois estímulos à mudança na estrutura das redes de contato: um ori-

ginário da demanda e outro da oferta. O estímulo oriundo da demanda advém dos formulado-

res de política que se deparam com novos problemas e solicitam a contribuição de especialis-

tas. O estímulo da oferta é dado se uma solução é transferida de um setor político para outro, 

fenômeno nominado por Kingdon como ‘efeito bandwagon’. 

Em teste empírico dos refinamentos teóricos propostos, por meio da análise da comu-

nidade europeia de gás natural, Herweg (2016) observou que a estrutura da comunidade mu-

dou bastante durante o período sob investigação. A comunidade surgiu nos anos noventa, co-

mo resultado do estímulo dado pela Comissão Europeia para a reunião de experts sobre o te-

ma e mostrou-se muito ativa. Em relação à composição de seus membros, identificou-se que a 

maioria tem atuação dual, como participantes ocultos e visíveis, em razão das peculiaridades 

estruturais da União Europeia.  

Outrossim, Zahariadis e Allen (1995: 71-72) e Zahariadis (2003:155) argumentam 

que, embora o MSF vise explicar o processo pré-decisional e o de especificação de alternati-

vas, Kingdon fornece pouca informação sobre esse último, pois não explora a fundo a estrutu-
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ra das comunidades de política pública. Assim, “sabemos muito pouco sobre os fatores que 

explicam variações na trajetória das ideias no fluxo das alternativas (ZAHARIADIS, ALLEN, 

1995: 74). Ademais, na descrição do referido fluxo, Kingdon (2014) afirma que a geração de 

alternativas para determinada política pública passa por um longo processo de amaciamento 

de natureza incremental, para estabelecer sua legitimidade na respectiva comunidade de polí-

tica pública.  

Zahariadis e Allen (1995: 73) e Zahariadis (2003) contestam essa posição, pois enten-

dem que o processo de amaciamento não precisa ser necessariamente incremental nem envol-

ver apenas a recombinação de antigas ideias. Ao considerar que as policy networks19 impor-

tam, propõem analisar como suas estruturas afetam a trajetória das ideias no fluxo das alterna-

tivas, a partir de tipologia proposta por Durant e Diehl (1989 apud ZAHARIADIS, ALLEN, 

1995; DURANT, DIEHL, 1989: 181). Zahariadis e Allen salientam que “o refinamento pro-

posto por Durant e Diehl é importante porque corretamente sugere que alternativas não preci-

sam evoluir de forma incremental no fluxo das alternativas. Ademais, fornecem dimensões 

teoricamente úteis para mapear a trajetória das ideias” (ZAHARIADIS, ALLEN, 1995: 73).  

Durant e Diehl concordam com Kingdon que o processo de formação de agenda é não 

incremental por natureza. No entanto, em relação à especificação de alternativas, enquanto 

Kingdon apregoa que o processo é incremental, os referidos autores propugnam que o proces-

so seja tanto incrementral quanto não-incremental (DURANT, DIEHL, 1989: 181). De acordo 

com refinamento teórico proposto por Durant e Diehl (1989: 195-196), que incorpora modelos 

de mudança tanto incrementais quanto não incrementais, a trajetória das alternativas pode 

variar consideravelmente em relação a duas dimensões: ritmo e modo. Ritmo diz respeito ao 

período de gestação das alternativas, com períodos de incubação que variam de rápidos a pro-

longados. Modo refere-se à maneira pela qual a evolução ocorre, e as alternativas são classifi-

cadas ao longo de um contínuo que varia de transformações filéticas à mutação pura. Assim, o 

período de gestação (ritmo) e o modo de evolução de alternativas podem apresentar as seguin-

tes características:  

  

                                                 

 
19 Zahariadis e Allen optam por se referir às comunidades de política pública como policy networks, por conside-

rar que essa expressão transmite com mais exatidão “a ampla variação estrutural que existe em vários setores de 

políticas ao longo do tempo e em todos os países” (1995: 74). Ademais, alegam que a expressão adotada por 

Kingdon pode transmitir a noção de estabilidade, que pode não estar presente em diferentes períodos de tempo. 

Os referidos autores definem o termo como “constelações de atores e sua interação em um setor da política pú-

blica”. No texto da tese, utilizaremos a nomenclatura original proposta por Kingdon, mas no subitem 2.5.6, opta-

se por respeitar a escolha feita por Zahariadis e Allen (1995). 
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Figura 06 – Ritmo e modo de gestação das alternativas.  

 

     Fonte: Durant, Diehl (1989); Zahariadis, Allen (1995); Zahariadis (2003). 

 

Combinações das duas dimensões – ritmo e modo – fornecem as bases para a seguinte 

tipologia dos processos evolutivos das alternativas: 

 

 Figura 07 – Tipologia dos processos evolutivos  

 

 Fonte: Durant, Diehl (1989); Zahariadis, Allen (1995); Zahariadis (2003). 
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 Durant e Diehl (1989: 196) representam graficamente sua tipologia da evolução das 

alternativas: 

 Figura 08 – Tipologia de evoluções das alternativas.  

 

Fonte: Adaptação de Durant, Diehl  (1989). 

 

Segundo os autores, na prática, poucas alternativas estarão situadas nos extremos de 

qualquer quadrante; a maioria não são totalmente novas para a política pública nem são total-

mente isentas de passar pelo processo de amaciamento e, em regra, posicionam-se próximas à 

interseção dos eixos. 

Com base em estudo desenvolvido por Kenis e Shneider (1991: 41-42 apud ZAHA-

RIADIS, ALLEN, 1995), Zahariadis e Allen afirmam que as policy networks são descritas 

com base em três características fundamentais: o número e o tipo de atores envolvidos; os elos 

entre esses atores e as fronteiras da rede. A partir dessas características, combinadas com tipo-

logias desenvolvidas por Rhodes (1988) e Marsh e Rhodes (1992) sobre policy networks, 
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Zahariadis e Allen (1995) advogam que sua estrutura é composta de dois elementos básicos: 

constelação de interesses e integração. A constelação de interesses se refere aos tipos de inte-

resses dos participantes, que podem variar em função da área temática, território, grupos, ex-

pertise ou alguma combinação de todos esses fatores. Já integração se relaciona a elos entre 

os participantes e se distingue pela variação em quatro dimensões: tamanho, modo de inter-

câmbio, capacidade e acesso.  

A partir dessas dimensões, as policy networks podem ser classificadas como mais ou 

menos integradas. As menos integradas são maiores em tamanho, tem um perfil competitivo, 

menor capacidade administrativa e maior acesso externo. Por seu turno, as redes mais integra-

das são menores em tamanho, tem um perfil consensual, maior capacidade administrativa e 

maior restrição de acesso.  

A figura a seguir espelha as dimensões da integração das policy networks (ZAHARI-

ADIS, ALLEN, 1995: 77): 

 

 Figura 09 – Dimensões das estruturas das comunidades de políticas públicas. 

 

Fonte: Adaptação de Durant, Diehl (1989: 196) 
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Zahariadis e Allen (1995) asseveram que o nível de integração das policy networks 

afeta a trajetória das alternativas de variadas maneiras. As redes menos integradas têm mais 

probabilidade de apresentar uma evolução de quantum para gradualista, enquanto redes mais 

integradas favorecem uma evolução das alternativas de um padrão emergente para convergen-

te, se considerada a tipologia desenvolvida por Durant e Diehl (v. figura 8). Por suposto, ou-

tras combinações são possíveis, mas há probabilidade de que as trajetórias evolutivas das al-

ternativas sigam esses padrões. 

A forma de intercâmbio, aqui entendida como o padrão de interação entre os partici-

pantes, que varia de consensual a competitivo, também é relevante. Redes em que os partici-

pantes buscam consenso são mais integradas; predomina a lógica da barganha, em que ga-

nham relevância os interesses comuns e a busca por unanimidade; ideias tendem a ser traba-

lhadas internamente antes de serem publicizadas. Além disso, a interação com outros partici-

pantes abre a possibilidade de inclusão de emendas à proposta original para acomodar interes-

ses. Nesse caso, pode-se esperar uma entrada lenta no fluxo das alternativas e um processo de 

amaciamento longo, que ocasionalmente será pontuado por uma rápida propulsão para a sali-

ência. O padrão evolutivo fluiria de emergente para convergente. 

Por sua vez, o intercâmbio entre os participantes em redes competitivas caracteriza-se 

por contatos pouco frequentes e até caóticos, e a lógica que está por trás expressa uma relação 

de rivalidade. Procura-se a aceitação da alternativa pela maioria, mas não necessariamente por 

todos os participantes. Em suma, no modo de intercâmbio competitivo, predomina o jogo de 

soma zero. Sob tais condições, provavelmente as ideias entram no fluxo das alternativas de 

forma abrupta, sem considerar a continuidade de políticas pré-existentes; a maioria das ideias 

seguem trajetórias meteóricas e tendem a desaparecer pela concorrência com outras, com um 

processo de amaciamento provavelmente prolongado. Por conseguinte, espera-se que as alter-

nativas sigam uma trajetória evolutiva quântica para gradualista. 

A evolução de uma alternativa se dá também em função da capacidade ou tecnologia 

disponível em uma policy network. Tecnologia diz respeito a ferramentas administrativas rela-

tivas à implementação e está diretamente relacionada ao conceito desenvolvido por Kingdon 

de viabilidade técnica. Ideias que são mais facilmente implementáveis têm mais chance de se 

sobressair no fluxo.  

Zahariadis e Allen advertem que diferentes policy networks e países possuem ferra-

mentas administrativas diversas. A probabilidade de flutuação das ideias é afetada por sua 

relação com essas ferramentas.  Soluções que podem ser implementadas com o uso de ferra-
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mentas já existentes e que demandam menor aprimoramento ou ajustes têm mais chance de 

propulsão à proeminência.  

O acesso se refere ao grau de permeabilidade diferenciada entre participantes internos 

e externos. Acesso interno relaciona-se à extensão da comunicação e à influência entre parti-

cipantes mais e menos poderosos de determinada policy network. Em síntese, busca-se inves-

tigar se existe hierarquia entre participantes da rede: um sindicato pode negociar diretamente 

com a administração ou o contato deve ser feito por canais hierárquicos específicos? (ZAHA-

RIADIS, ALLEN, 1995: 78-79). Zahariadis e Allen destacam que a forma como ocorre o 

acesso interno entre os membros pode afetar os resultados, pois alternativas que coincidam 

com as preferências dos atores-chave, no caso de existir uma hierarquia interna, têm mais 

chance de serem consideradas. Quando o acesso interno é limitado, há tendência a processos 

prolongados de amaciamento entre os participantes, antes de que a ideia venha formalmente à 

tona.  

Já o acesso externo diz respeito ao grau de penetração por outras policy networks.  

Nesse caso, fica evidente que as alternativas não são geradas estritamente nas fronteiras da 

rede. As ideias transitam de rede em rede em razão da configuração funcional do setor e do 

sucesso obtido em outras políticas públicas. Redes menos integradas são menos suscetíveis a 

esse movimento que Kingdon denomina spillover (transbordamento), enquanto as mais inte-

gradas abrem mais espaço para esse tipo de intercâmbio de ideias.  

Zahariadis e Allen (1995) asseveram que as redes menos integradas têm mais probabi-

lidade de encorajar um movimento de soluções que vai da concepção à proeminência por 

meio de uma evolução quântica para gradualista, enquanto nas redes mais integradas as alter-

nativas têm mais probabilidade de seguir uma trajetória evolutiva de emergente para conver-

gente. 

A seguir, reproduzimos o esquema apresentado por Zahariadis e Allen (1995) e Zaha-

riadis (2003) para representar as trajetórias evolutivas das alternativas conjugadas aos graus 

de integração das policy networks: 
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Figura 10 – Trajetórias de alternativas em redes estruturadas de forma variável 

 

  Fonte: Zahariadis, Allen (1995); Zahariadis (2003). 
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2. ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E CUIDADOS DE LONGA DURAÇÃO 

PARA IDOSOS20. 

 

Neste capítulo, expõem-se rapidamente os principais aspectos demográficos envolvi-

dos com o envelhecimento populacional; a noção de novos riscos sociais e sua relação com às 

políticas de cuidado e a definição de cuidados de longa duração. Na sequência, faz-se um 

apanhado dos modelos de cuidados de longa duração para idosos em países desenvolvidos, 

assim como são apresentadas questões relevantes para a construção e desenvolvimento de 

sistemas ou esquemas de atenção à dependência, principais desafios e tendências. Em conti-

nuação, mostra-se breve panorama dos sistemas de proteção social na América Latina e Cari-

be. 

 

2.1. Envelhecimento populacional  

 

O envelhecimento populacional21, fenômeno que ocorre em todos os países, em maior 

e menor grau, não constitui uma novidade, se considerarmos que já acontece há várias déca-

das na Europa e América do Norte (HARPER, 2010). No entanto, o ritmo em que vem se de-

senvolvendo, especialmente nos países asiáticos e latino-americanos, apresenta diferenças 

significativas em relação ao processo verificado em países que já são considerados envelheci-

dos (TIMONEN, 2008; LEESON, 2014). Ao mesmo tempo que representa uma conquista 

civilizatória sem precedentes, pois decorre fundamentalmente da ação humana para melhoria 

de vida das populações, representa um desafio político relevante, na medida em que demanda 

a adoção de medidas para reorganização dos sistemas de proteção social de cada país, a fim de 

que possam responder adequadamente aos efeitos da mudança demográfica em curso. 

O envelhecimento populacional é a consequência natural do que a literatura especiali-

zada define como primeira transição demográfica. De acordo com Leeson (2014:24), “tipica-

mente associada ao desenvolvimento econômico, a transição demográfica descreve a série de 

mudanças que ocorre à medida que os países evoluem de um estado estável de alta mortalida-

                                                 

 
20 Os itens 2.2, 2.3 e 2.4 deste capítulo reproduzem, em larga medida, conteúdo de artigo elaborado pela autora, 

intitulado “Aceleração do envelhecimento da população brasileira e necessidade de cuidados de longa duração 

para idosos – desafios, potencialidades e oportunidades” (BONFIM, 2016). 
21 A medida do envelhecimento é um aumento na porcentagem de pessoas com mais de 65 anos e uma diminui-

ção de menores de 15 anos, embora alguns estudos demográficos adotem a idade de 60 anos para caracterizar o 

início da velhice (CEPAL, 2016; HARPER, 2013). 
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de, equilibrado pela alta fertilidade, até um destino de baixa mortalidade e baixa fertilidade. A 

primeira mudança é inevitavelmente um declínio na mortalidade, que geralmente atua mais 

profundamente na sobrevivência infantil e aumenta a proporção de crianças na população. O 

tamanho e a densidade da população aumentam. Após um período, cuja duração é variável, a 

fertilidade declina. No entanto, as taxas brutas de natalidade e o crescimento da população 

permanecem altos por várias décadas, devido ao número desproporcionalmente grande de 

pessoas em idades reprodutivas, uma característica denominada ‘momentum demográfico’. 

Os níveis de crescimento populacional então diminuem, e o perfil da população envelhece à 

medida que as taxas de mortalidade na idade avançada caem e os indivíduos sobrevivem a 

idades cada vez mais avançadas". 

Os processos de transição demográfica dos países podem ser subdivididos em quatro 

períodos, a saber: transição insipiente, com países com alta taxa de mortalidade e natalidade, 

crescimento natural moderado, estrutura etária muito jovem e alta relação de dependência; 

transição moderada, em que os países apresentam alta natalidade e mortalidade moderada, o 

crescimento natural é elevado, com estrutura etária jovem e alta relação de dependência; tran-

sição plena, com taxa de natalidade moderada e taxa de mortalidade moderada ou baixa, com 

crescimento natural moderado, estrutura etária relativamente jovem, com diminuição da rela-

ção de dependência; transição avançada, com taxas de natalidade e mortalidade moderadas ou 

baixas e crescimento natural baixo. Essa última fase se divide em duas vertentes: a dos países 

com taxas de fecundidade e mortalidade baixas por um longo período e estruturas etárias se-

melhantes a países desenvolvidos, e a dos países que recentemente alcançaram esses patama-

res, com uma população relativamente jovem (CELADE, 2000). 

Leeson (2014: 25) destaca a ocorrência, na literatura, de uma corrente que defende que 

uma segunda transição demográfica estaria em andamento e seria uma parte inevitável desse 

processo. A ‘segunda transição demográfica’ se traduz no declínio continuado e estabilizado 

das taxas de fertilidade, em muitos países desenvolvidos. Esse fenômeno decorre do adiamen-

to da nupcialidade, da maternidade e paternidade; do aumento da coabitação, dos nascimentos 

provenientes de uniões informais e das taxas de divórcio; da maior aceitação de estilos de vida 

e opções sexuais diversas; da independência crescente das mulheres. Em suma, ter filhos dei-

xou de ser o principal foco da vida adulta, e valores como individualismo, secularismo e au-

torrealização podem deixar a procriação fora dos planos de vida das pessoas em idade produ-

tiva e reprodutiva. 
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O começo do processo de transição apresenta variações acentuadas. Em alguns países 

da Europa, a transição teve início entre o século XVIII e XIX, e muitos países desse continen-

te se encontram, atualmente, na última fase do processo, que corresponde ao envelhecimento 

estrutural estável de suas populações, vivenciado principalmente a partir das últimas décadas 

do século XX. Na Ásia e América Latina, o processo desencadeou-se a partir do século XIX, 

em alguns países, e disseminou-se principalmente na segunda metade do século XX. Na Áfri-

ca, a transição ganhará mais força ao longo do século XXI (HARPER, 2013; HARPER, 2014; 

PELLEGRINO et al, 2008). Em resumo, as regiões do planeta estão em distintos, mas con-

vergentes estágios da transição demográfica (LEESON, 2014: 25).  

A velocidade em que ocorre a transição demográfica também é bastante variável. En-

quanto vários países da Europa demoraram mais de um século para atingir o estágio atual 

(HARPER, 2013), diversos países latino-americanos vivenciam essa transformação etária de 

forma muito acelerada (TIMONEN, 2008; SAAD, MILLER, MARTINEZ, 2009). Há previ-

são de que, por volta de 2040, tanto a América Latina quanto a Ásia atinjam a maturidade 

demográfica, ou seja, o número de pessoas com 60 anos ou mais ultrapasse aquelas com me-

nos de 15 anos. Harper (2014:2) destaca a seguinte projeção: em 2050, pela primeira vez, ha-

verá o mesmo número de pessoas idosas e de jovens menores de 15 anos no mundo, o que 

corresponderá a 42% da população mundial. Além disso, cerca de 10% do ‘mundo desenvol-

vido’ terá mais de 80 anos, ou seja, a população envelhecida está envelhecendo em propor-

ções e ritmo acelerados (HARPER, 2013). 

Como destaca Harper (2013), o que está por trás da mudança demográfica é a combi-

nação do declínio no número de nascimentos com um prolongamento da vida daqueles que já 

nasceram, ou seja, com a queda das taxas de mortalidade. É paradigmático que o grupo popu-

lacional com 80 anos ou mais seja o segmento etário que mais cresce no mundo, com uma 

taxa de crescimento anual que gira em torno de 3,0%. Nessa direção, projeções indicam que, 

em 2030, o Japão terá 35% de sua população idosa com 80 anos ou mais (HARPER, 2013). 

Se, no início da transição demográfica, destacam-se as quedas acentuadas na mortalidade in-

fantil, nos períodos finais dessa transformação sobressai a rápida e contínua queda nas taxas 

de mortalidade na idade avançada, entre aqueles com mais de 65 anos e, mais recentemente, 

mais de 85 anos, o que pode ser uma consequência da expansão da medicina geriátrica e da 

considerável influência dos produtos farmacêuticos nesses grupos etários.  (LEESON: 26).  

Esse fenômeno ganha visibilidade quando se examinam os indicadores relacionados à 

expectativa de vida ao nascer, em todas as regiões. Em 2010, a expectativa de vida ao nascer, 
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nos países mais desenvolvidos, era de 75 anos, para homens, e 81 anos, para mulheres; nas 

regiões menos desenvolvidas, era de 67 anos, para homens, e 71 anos, para mulheres, excetu-

ando-se os países menos desenvolvidos, em geral os da África subsaariana. Projeções indicam 

que o intervalo entre países mais e menos desenvolvidos tende a diminuir. Considerando que, 

atualmente, a maioria das mortes ocorrem mais tarde, na perspectiva do curso da vida, a me-

lhoria continuada na mortalidade em idades mais avançadas é o fator mais importante para 

explicar o aumento na expectativa de vida ao nascer (LEESON: 28). 

Em relação ao declínio das taxas de fertilidade, dois componentes devem ser levados 

em conta: o timing e a quantidade de nascimentos. O primeiro diz respeito ao adiamento da 

maternidade, ou seja, ao aumento da idade média em que as mulheres têm o primeiro filho, 

uma característica marcante do quadro demográfico dos países mais desenvolvidos e envelhe-

cidos. O segundo, que se refere ao número de filhos por mulher, apresenta forte descenso, em 

todas as regiões do mundo (LEESON, 2014). Muitos países que ainda não completaram a 

transição demográfica já não conseguem atingir a taxa de reposição, que é de 2,1 filhos. Im-

porta destacar que, na América Latina, até os anos sessenta, a taxa de fertilidade da região era 

de 6 filhos por mulher; o declínio foi tão intenso que, entre 2010 e 2015, atingiu o nível de 

reposição (HARPER, 2013; LEESON, 2014). Atualmente, como exposto no Tabela 1 (intro-

dução), alguns países latino-americanos, como Cuba e Chile, já apresentam índices inferiores 

a esse marco. Segundo Leeson (2014: 32), em todo o mundo 73 países exibem taxas de ferti-

lidade iguais ou inferiores ao limite de reposição; Hong Kong é o caso mais extremo, com 

0.99.  

O cenário demográfico presente e futuro impõe às sociedades desafios não triviais. 

Projeções indicam que a combinação de baixas taxas de mortalidade e fertilidade, assim como 

o aumento da expectativa de vida ao nascer e da longevidade, tendem a permanecer por todo o 

século XXI (TIMONEN, 2008; HARPER; 2014; LEESON, 2014), o que obriga os estados a 

adotarem medidas de médio e longo prazos para se adaptarem às implicações decorrentes do 

envelhecimento populacional. De acordo com Harper (2014), uma das grandes preocupações 

reside na capacidade dos países, especialmente as economias emergentes, de reorganizarem 

tanto seu sistema de produção, para adaptá-lo a uma força de trabalho menor e mais envelhe-

cida, quanto o sistema de proteção social, em especial as prestações referentes à previdência 

social e à saúde, tendo em vista seu impacto na qualidade de vida das pessoas mais idosas. 

O desafio fiscal advindo da mudança na estrutura etária das populações também não é 

de pouca monta, situação agravada pela crise financeira mundial de 2008. Alguns autores 
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consideram esse momento como um marco divisor nos regimes de bem-estar social, assumin-

do que não foi uma situação pontual e que, doravante, os esforços devam ser direcionados 

para o desenvolvimento de políticas públicas mais austeras, pautadas pela necessidade de con-

tenção de custos a maior eficiência dos sistemas (WALSH, CARNEY, NÍ LÉIME, 2015). 

Prevê-se que o aumento absoluto e relativo da população idosa, que vive cada vez mais, ine-

xoravelmente levará a reformas mais duras dos sistemas de pensões, tornando-os menos gene-

rosos e mais criteriosos na concessão de benefícios; ao redesenho das políticas de saúde; ado-

ção de políticas de ativação do mercado de trabalho; extensão da vida laboral; cortes em pro-

gramas sociais, entre outras medidas tendentes a preservar o equilíbrio econômico-financeiro 

dos sistemas (BONOLI, NATALI, 2012: 5). 

 

2.2. Novos riscos sociais e cuidados. 

 

Como já referido na Introdução dessa pesquisa, os “novos riscos sociais”, ou seja, as 

transformações sociais e econômicas ocorridas em sociedades pós-industriais22 com as quais 

as pessoas se deparam ao longo da vida23 e que geram necessidades e demandas ainda não 

cobertas pelos sistemas de bem-estar tradicionais, vem exigindo dos estados alterações ou 

incorporações de novos direitos e prestações a suas matrizes de proteção social, apesar do 

persistente cenário de retração econômica e fiscal. (TAYLOR-GOOBY, 2004a; BONOLI, 

2005; MOREL, 2006; ARMINGEON, BONOLI, 2006; BONOLI, NATALI, 2012). Bonoli 

(2005: 433-35) adverte para a imprecisão no uso do referido conceito pela literatura especiali-

zada. Segundo o autor, os novos riscos sociais incluem os seguintes eventos: conciliação de 

trabalho e vida familiar; monoparentalidade; existência de um familiar idoso ou com deficiên-

                                                 

 
22 Pós-industrialismo é um termo usado para descrever o declínio dos empregos na indústria e o aumento do 

emprego no setor de serviços, o crescimento vertiginoso da participação feminina no mercado de trabalho, em 

um cenário de maior competitividade internacional (YERKS, PEPER, BAXTER, 2013: 107). 
23 De acordo com Yerkes, Peper e Baxter (2013: 105-06), “O significado da expressão ‘curso de vida’ difere de 

‘ciclo de vida’, que se refere a uma abordagem mais biológica dos indivíduos. O ciclo de vida compreende os 

vários estágios da vida individual, desde o nascimento até a morte. "Em termos simples, o ‘ciclo de vida pode ser 

reduzido a um modelo ou modelos de desenvolvimento que delineiam as mudanças sociais e psicológicas encon-

tradas quando uma pessoa passa pelos principais "estágios" da vida: infância, adolescência, meia idade, velhice e 

eventualmente a morte (Hunt, 2010)”. Já a chave para entender o conceito de curso de vida é reconhecer que essa 

abordagem é mais ampla do que a de ciclo de vida, e mais sociológica em sua perspectiva, pois visualiza as eta-

pas de vida como incorporadas aos contextos sociais, culturais e históricos (Hunt, 2010) O curso da vida é neces-

sariamente uma construção social e, como tal, as fronteiras de cada estágio da vida são mutáveis e dinâmicas, e 

dependerão do contexto social e cultural em que os indivíduos vivem". Ademais, as referidas autoras asseveram 

que o curso da vida é marcado por trajetórias e transições, que incluem educação, trabalho, casamento, materni-

dade, paternidade e aposentadoria, entre outras, sendo possível experimentar simultaneamente múltiplas trajetó-

rias, durante esse período. 



 

 

 

 

 

 

104 

cia que necessite de cuidados; qualificação profissional baixa ou obsoleta; proteção social 

insuficiente.   

Bonoli e Natali (2012:3) destacam que os estados de bem-estar social dos países mais 

desenvolvidos, ao mesmo tempo em que se reorganizaram para manter programas tradicio-

nais, como benefícios previdenciários e serviços de saúde, tiveram de adotar as seguintes  

funções: “espera-se que eles ajudem e/ou incentivem pessoas desempregadas de volta ao em-

prego, complementem a renda do trabalho dos pobres, ajudem os pais a conciliar vida profis-

sional e familiar, promovam a igualdade de gênero, apoiem o desenvolvimento infantil e pres-

tem serviços sociais, para uma sociedade em envelhecimento”.  

Como destaca Taylor-Gooby (2004), os grupos que demandam proteções para enfren-

tamento dos novos riscos sociais em geral são bastante heterogêneos e sem mobilização polí-

tica significativa, o que faz com que as pressões sociais para atender suas demandas sejam 

mais fracas. Apesar da insuficiência de recursos de poder desses segmentos, em algum mo-

mento a adaptação do sistema é alcançada, ainda que ocorra de forma lenta e parcial, e o re-

sultado seja o produto de alianças com outras forças políticas com mais poder de barganha. 

Bonoli (2005) sugere a recorrência desse padrão, quando da formulação de políticas destina-

das a cobrir os novos riscos sociais. 

Umas das potenciais implicações negativas de uma vida mais longeva é o aumento da 

probabilidade de restrição ou perda de autonomia, que pode gerar dependência de terceiros 

para o exercício de atividades da vida diária. À medida em que se intensificou o envelheci-

mento populacional nos países considerados desenvolvidos, o crescimento da demanda por 

esse tipo de apoio levou a alterações no desenho nos regimes de bem-estar social, com vistas a 

acomodar esse novo risco social entre as proteções a serem oferecidas pelos sistemas.  

Com efeito, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, com a con-

sequente eliminação da figura da cuidadora natural entronizada por modelos mais conservado-

res de bem-estar social; mudanças nas dinâmicas familiares que comprometeram os antigos 

contratos intergeracionais; o aumento expressivo do número de pessoas com mais de oitenta 

anos, potencialmente mais propensas a desenvolverem dependência e necessitarem de apoio 

para atividades cotidianas, foram fatores que contribuíram fortemente para que os estados 

decidissem efetuar reformas com o intuito de atender às necessidades e  demandas de cuidado 

de maneira mais sistemática (TAYLOR-GOOBY, 2004; BONOLI, 2005; MOREL, 2006; 

LEÓN, RANCI, ROSTGAARD, 2014).  
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Nos países desenvolvidos, o enquadramento da questão dos cuidados para idosos de-

pendentes como um risco social iniciou-se nos anos setenta, quando se começou a perceber 

que o modelo vigente não tinha mais capacidade para atender à demanda insatisfeita. Com 

efeito, o déficit de cuidados, caracterizado pelo aumento progressivo do quantitativo de idosos 

que necessitavam de cuidados, e oferta insuficiente de cuidadores informais ou a de serviços 

de cuidado pelo poder público e pelo mercado, pressionou os países envelhecidos a incorpora-

rem, em maior ou menor grau, algum tipo de proteção para esse novo risco social à sua matriz 

de bem-estar. Ressalte-se que, nos países nórdicos, a questão mereceu atenção governamental 

ainda nos anos cinquenta, tendo-se delineado um modelo de prestação de serviços de cuidado 

com forte presença estatal.  

Nesse sentido, países com populações mais envelhecidas, como Inglaterra, Japão, 

Alemanha, França, Suécia, realizaram reformas em políticas de cuidados para pessoas depen-

dentes ainda nas décadas de oitenta e noventa, com diferentes formatos e em variados graus, e 

suas respostas foram condicionadas por uma gama de fatores históricos, culturais, sociais e 

econômicos (HIEDA, 2012; RANCI, PAVOLINI, 2013; GREVE, 2013; LEÓN, RANCI, 

ROSTGAARD, 2014). Todavia, é preciso salientar que as políticas de cuidado implementadas 

nesse período foram sendo continuamente adaptadas às transformações demográficas e prin-

cipalmente ao cenário de austeridade fiscal que os países vêm enfrentando nas últimas déca-

das. Observa-se uma tendência de diminuição do ritmo de implementação dos programas, 

com importantes consequências nos processos de universalização dos cuidados de longa dura-

ção apoiados pelo estado. Ademais, adotam-se novas formas de compartilhamento de respon-

sabilidades entre o estado e os indivíduos, notadamente pelo incentivo ao financiamento pri-

vado dos serviços  

Por meio de variadas estratégias, os regimes buscaram dividir os custos crescentes 

dessa proteção; organizar a prestação dos serviços com mais eficiência e resolver problemas 

de escassez de mão de obra, entre outros aspectos que conformam as políticas de apoio à de-

pendência. Nesse sentido, Alemanha e Japão optaram pela criação de seguros para financia-

mento dos serviços e transferências monetárias, em reformas realizadas em 1995 e 2000, res-

pectivamente (FERNÁNDEZ, NADASH, 2016). Por sua vez, a França implementou a Alloca-

tion personnalisée d’autonomie (APA), política destinada a idosos em situação de dependên-

cia, de acesso universal, mas com provisão de apoio condicionada à renda e ao grau de de-

pendência do solicitante (LE BIHAN, MARTIN, 2013). Já a Itália optou por priorizar transfe-

rências monetárias a quem atende os critérios de elegibilidade, sem necessidade de comprova-
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ção da efetiva utilização dos recursos com serviços de apoio à dependência. Essa permissivi-

dade contribuiu para a formação de um mercado paralelo de cuidados, composto por trabalha-

dores imigrantes que não contam com nenhuma proteção trabalhista ou previdenciária (DA 

ROIT, 2007). 

Em síntese, embora as demandas por apoio para realização de atividades básicas ou 

instrumentais da vida diária venham aumentando nos países de transição demográfica mais 

avançada por conta do envelhecimento populacional, a acessibilidade aos serviços e os gastos 

públicos com cuidados de longo prazo são muito variáveis (GREVE, 2017; WITTENBERG, 

2016; LEÓN, PAVOLINI, ROSTGAARD, 2016). Dados da OCDE indicam que, em 2014, o 

gasto público dos países que a compõem com esse tipo de proteção social variou de menos de 

0.5% do PIB, em Israel, Letônia, Grécia, Hungria, Polônia, Estônia, Grécia e Eslováquia, a 

mais de 2.5% do PIB na Holanda, Finlândia, Suécia e Dinamarca. A média do gasto público 

ficou em 1.4% (OECD, 2017).    

 

2.2.1 Definição de cuidados de longa duração. 

 

Como já destacado, o cuidado de pessoas dependentes sempre fez parte da vida das 

sociedades, e a tarefa que era, primordialmente, delegada às mulheres do grupo familiar, haja 

vista que a organização social deixava muita clara a divisão sexual do trabalho: homens res-

pondiam pela provisão de bens materiais; mulheres encarregavam-se de manter a reprodução 

biológica e social (GASCON, REDONDO, 2014). A solidariedade intergeracional e intrafa-

miliar davam suporte para assunção dessa responsabilidade e, em alguns países, tal obrigação 

encontra previsão até hoje nas constituições, a exemplo de França, Brasil, Uruguai (BRASIL; 

1988; URUGUAI, 1967; LE BIHAN, 2013). No entanto, transformações sociais, demográfi-

cas e econômicas que ganharam força nas últimas décadas do século passado e vêm se expan-

dindo no século XXI forçam à reorganização social para provisão desse apoio.  

A literatura faz distinção entre os cuidados destinados a crianças e aqueles voltados 

aos idosos ou pessoas com deficiência; não obstante, a dependência de terceiros para a reali-

zação de atividades cotidianas constitua um traço comum dessas categorias. Assim, as políti-

cas de educação e cuidados para a primeira infância, ou seja, para crianças de 0 a 3 anos, de-

nominam-se Early Childhood Education and Care (ECEC), enquanto as políticas destinadas à 

provisão de apoio para adultos dependentes, sejam pessoa com deficiência ou idoso, intitu-

lam-se Long-Term Care (LTC) (LEÓN, RANCI, ROSTGAARD, 2014; BIRGIT, PFAU-
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EFFINGER, 2014). Nesta pesquisa, nossa opção é o estudo dos cuidados de longa duração 

para idosos em situação de dependência para o desempenho de atividades cotidiana, aborda-

dos a partir de uma visão contemporânea, ou seja, que considera fatores como envelhecimento 

populacional, alterações nas configurações e arranjos familiares, modificações nas relações 

laborais e tendências mundiais na estruturação, financiamento e operacionalização da política, 

entre outros aspectos que demonstram a complexidade dessa proteção social (BONFIM, 

2016). 

Com efeito, não existe uma definição unânime de cuidado. De acordo com Aguirre 

(2014: 805), “na literatura especializada e nos debates políticos atuais, refere-se ao conjunto 

de atividades e relações, remuneradas ou não, voltadas para o bem-estar físico e emocional 

das pessoas, bem como aos marcos regulatórios, econômicos e sociais em que se definem e se 

realizam essas atividades e relações. É concebido na forma de um suporte multidimensional: 

material, econômico, moral e emocional para pessoas dependentes, mas também para todas as 

pessoas que estejam em risco de perda de autonomia. Envolve não apenas aspectos materiais 

(atividades de produção de bens e serviços e o tempo para realizá-los), mas também aspectos 

morais (responsabilidade, socialização baseada no que é justo, apropriado) e afetivo (preocu-

pação com o outro, amor, tensões, conflitos). 

A literatura dedicada a estudos comparativos sobre políticas de cuidados nas democra-

cias contemporâneas que já realizaram reformas em políticas de cuidado, muitas vezes adotam 

as definições apresentadas pela OCDE ou pela OMS como ponto de partida para suas análi-

ses. De acordo com a OMS, cuidados de longa duração são o “o conjunto de atividades de-

senvolvidas pelos cuidadores informais (família, amigos, vizinhos) e/ou institucionais (servi-

ços de saúde, sociais e outros) para assegurar que uma pessoa que não é plenamente capaz de 

prover o autocuidado possa levar uma vida com qualidade, com o maior grau possível de in-

dependência, autonomia, participação, realização pessoal e dignidade humana, respeitando 

suas preferências individuais” (OMS, 2003; CAMARANO, 2008; GÁSCON, REDONDO, 

2014) .  

Por seu turno, a OCDE define cuidados de longa duração como “uma gama de servi-

ços demandados por pessoa com grau reduzido de capacidade funcional, física ou cognitiva, e 

que é constantemente dependente, por um período longo, de ajuda para a realização de ativi-

dades básicas da vida diária, como banhar-se, vestir-se, alimentar-se, sentar-se ou levantar-se 

de uma cama ou de uma cadeira, deslocar-se e usar o banheiro. Este componente de cuidado 

pessoal é muitas vezes provido em combinação com procedimentos de atenção à saúde, como 
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administração de medicamentos, limpeza de ferimentos, alívio da dor, serviços de prevenção, 

reabilitação e cuidados paliativos. Cuidados de longa duração também podem incluir apoios 

para a realização de atividades instrumentais, como preparação de refeições, limpeza da casa, 

compras e transporte (OCDE, 2011)”. 

Considerando a variação de formatos que as políticas contemporâneas de cuidado as-

sumem nos diversos regimes de bem-estar, nesta tese adota-se a definição oferecida pela 

OMS, em razão de sua maior abrangência. Importa ressaltar que, em alguns países, as políti-

cas de cuidados de longa duração não são formuladas exclusivamente para os idosos, embora 

esse seja o contingente cuja demanda por esse tipo de proteção apresenta crescimento mais 

expressivo. Por considerarem que, em última análise, a dependência para o desempenho de 

atividades cotidianas decorrente de limitações funcionais físicas ou cognitivas caracteriza uma 

deficiência (ERVIK, LINDÉN, 2013), optam por direcionar as políticas de cuidados de longa 

duração para atendimento das dessas duas populações-alvo, a exemplo da República Tcheca 

(BARVÍLOKOVÁ, ÖSTERLE, 2013). Mais recentemente, o Uruguai optou por desenvolver 

uma política de cuidados para pessoas em situação de dependência dirigidas tanto para a pri-

meira infância, pessoas com deficiência e idosos com perda de autonomia (AGUIRRE, FER-

RARI, 2014; MATUZ-LOPEZ, 2016). 

 

2.3 Modelos e tendências de cuidados de longa duração para idosos em países desenvol-

vidos 

 

O estudo dos regimes de bem-estar social ganhou visibilidade ao fim da década de ses-

senta do século XX, com as contribuições de Wilensky e Lebeaux (1958) e Titmus (1974). 

Embora várias tipologias tenham sido apresentadas ao longo do tempo, a proposta de Esping-

Andersen (1990) ganhou notoriedade e é utilizada como referência na literatura contemporâ-

nea sobre sistemas de bem-estar, uma vez que se expandiu além da classificação tradicional 

que apenas correlacionava níveis de gastos sociais com níveis participação estatal na provisão 

de bem-estar. Na visão de Esping-Andersen, dever-se-ia examinar não apenas os gastos, mas 

também o que era ofertado e de que maneira o bem-estar é provido. A partir da combinação 

de três eixos - peso da ação privada e da ação pública na promoção do bem-estar; desmercan-

tilização, ou seja, grau de independência do mercado para garantia do bem-estar; tipo de estra-

tificação social promovida pelas políticas sociais e sustentada pela mescla dessas instituições -
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, foram identificados três tipos de regime de bem-estar: liberal, conservador e socialdemocrata 

(ARTS, GELISSEN, 2010; KERSTENETZKY, 2012: 95-98).  

Em síntese, o regime liberal ou Anglo-Saxão, com baixos níveis de desmercantiliza-

ção, estimula fortemente o gasto privado na garantia do bem-estar e provê assistência estatal 

apenas aos comprovadamente pobres. Por sua vez, o regime Conservador ou Corporativista 

apresenta grau moderado de desmercadorização, garante direitos vinculados à classe e ao sta-

tus dos beneficiários e procura preservar essa distinção na distribuição dos benefícios, assim 

como privilegia a preservação do modelo familiar tradicional, que tem o homem como prove-

dor e a mulher como dependente e responsável pelo cuidado de seus membros, com ação sub-

sidiária do Estado. Já o regime Socialdemocrata ou Escandinavo apresenta elevados níveis de 

desmercadorização e universalismo, em que se procura a igualdade com melhoria dos padrões 

de qualidade para todos os cidadãos, tendo o Estado um papel central na provisão dos direitos 

sociais (ESPING-ANDERSEN, 1990). 

Fundamentados na proposta original de Esping-Andersen, diversos estudos apresenta-

ram críticas e propuseram variadas tipologias de estados de bem-estar (DRAIBE, 1989; FER-

RERA, 1996; KAMMER, NIEHEUS, PIECHL, 2012; FENGER, 2007). As críticas mais re-

correntes apontavam que a tipologia não era exaustiva nem exclusiva e não incorporava as 

dimensões familiar e de gênero nas políticas sociais, sendo necessária sua revisão para incluir 

casos que não se encaixavam nos regimes propostos (ARTS, GELISSEN, 2010). Em suma, 

considerou-se a existência de variações substantivas dos estados de bem-estar que não se en-

caixavam nos modelos identificados por Esping-Andersen. A não adequação dos países do sul 

da Europa à tipologia constituía, segundo a literatura, o caso mais significativo. 

 Nesse sentido, foram elaboradas tipologias para preenchimento dessa lacuna. Ferrera 

(1996) identificou as seguintes características do modelo de bem-estar dos países do sul da 

Europa, também conhecido como modelo Mediterrâneo: sistema de manutenção de renda 

corporativo e fragmentado, com polarização acentuada: picos de generosidade acompanhados 

por vastas lacunas de proteção; tendência à universalização das políticas de saúde, mas com 

permissão de participação da iniciativa privada; baixo grau de penetração do Estado na esfera 

do bem-estar; persistência do clientelismo no atendimento das demandas e na oferta de servi-

ços; fraqueza das instituições estatais, especialmente em termos de profissionalismo burocrá-

tico e autonomia. 

Os modelos de cuidado de longa duração adotados por uma gama de países que convi-

vem há mais tempo com o envelhecimento progressivo de suas populações derivam, em es-
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sência, dos modelos de bem-estar social desenvolvidos ao longo do século XX (MATUS-

LOPEZ, 2015), e que vêm passando por diversas transformações nas últimas décadas, especi-

almente em razão de mudanças sociodemográficas e de conjunturas econômicas que lhes im-

põem relevantes e duradouras restrições fiscais.  

Tais classificações servem de base para a formulação de modelos de cuidados de longa 

duração que se fundamentam, em larga medida, no modelo de welfare state prevalente em 

determinada sociedade, embora essa categorização não seja estanque e hoje possa parecer 

pouco apropriada, como ressalta Matus-Lopez (2015), uma vez que as recentes reformas le-

vadas a cabo por países com uma população mais envelhecida têm incorporados elementos 

que antes eram atribuídos a um modelo específico.  

Nesta pesquisa, optou-se por apresentar a tipologia para cuidados de longa duração 

proposta por Cabrero e Gallego (2015), por sua clareza e atualidade na apresentação dos prin-

cipais aspectos que caracterizam cada modelo. Os referidos autores se alinham à vertente aca-

dêmica que identifica quatro regimes de bem-estar em cuidados de longa duração: Anglo-

saxão ou Liberal; Socialdemocrata ou Nórdico; Continental ou Corporativo; Mediterrâneo ou 

do Sul da Europa. Os modelos são descritos em relação à acessibilidade; tipos de prestação 

oferecidas; formas de provisão dos serviços; fontes de financiamento; governança; apoio ao 

cuidador informação. Ao final, são apresentados exemplos de países cujas políticas de cuida-

do se encaixam nos modelos apresentados. 

 

Quadro 03 – Tipologia de regimes de cuidados de longa duração (Continua) 

Características 
Modelo Anglo-saxão 

ou Liberal 

Modelo Continen-

tal ou Corporativo 

Modelo Social 

democrata ou 

Nórdico 

Modelo Mediter-

râneo 

Acessibilidade 

Direito misto, com 

cobertura universal 

em atenção à saúde e 

cobertura limitada e 

seletiva na proteção 

socioassistencial; 

- Preferência de aten-

dimento é de pessoas 

em situação de de-

pendência severa e 

sem recursos finan-

ceiros. 

Direito universal, 

com dois níveis de 

acesso: contributivo 

e não contributivo. 

Direito universal, 

acessível a todos, 

sem distinção.   

Direito misto: uni-

versal sem limita-

ção, para atenção à 

saúde; de universa-

lidade limitada, 

com priorização 

dos mais dependen-

tes e de menor 

poder aquisitivo, 

para os serviços 

sociais.  

- Encontra-se em 

transição para co-

bertura mais uni-

versal, porém com 

muita disparidade 

entre os países. 



 

 

 

 

 

 

111 

Quadro 03 – Tipologia de regimes de cuidados de longa duração (Continua) 

Tipos de Pres-

tações 

 

- Prevalência 

de prestações mone-

tárias; 

- Serviços 

 

- Preferência por 

prestações monetá-

rias, com limite 

máximo;  

- Serviços; 

 - Ajudas técnicas. 

- Serviços sociais e 

ajudas técnicas;  

- Tendência ao 

crescimento de 

prestações monetá-

rias. 

- Preferência por 

prestações monetá-

rias, com limite 

máximo;  

- Serviços sociais 

para os mais po-

bres, de caráter 

regional e munici-

pal, e ajudas técni-

cas. 

Provisão dos 

serviços 

- Empresas, ONGs e 

municipalidade (se-

gundo ordem de 

importância). 

- Empresas e ONGs 

(em declínio), com 

papel residual das 

prefeituras no mode-

lo alemão. 

- Pública, pela 

municipalidade, 

mas com cresci-

mento da partici-

pação do setor 

privado, por meio 

de empresas.  

Mista: terceiro setor 

(ONGs); cresci-

mento da participa-

ção de empresas; 

prefeituras.  

Financiamento 

Misto: impostos e 

copagamentos por 

serviços sociais, para 

os que ultrapassam 

determinado nível de 

renda. 

Misto:  impostos, 

contribuições e co-

pagamentos. 

- Contribuições à 

seguridade social, 

para acesso aos 

benefícios e serviços 

do nível contributi-

vo; 

- Impostos, para o 

nível não contributi-

vo; 

- Copagamento, na 

prestação dos servi-

ços. 

- Impostos gerais e 

locais;  

- Copagamento, 

em casos excepci-

onais. 

- Impostos; 

- Contribuições 

sociais; 

-  Copagamento 

para quem excede 

determinado pata-

mar de renda.  

Governança 

Há regulação central 

com fragmentação 

institucional, e a 

responsabilidade pela 

organização e gestão 

é municipal. 

Responsabilidade da 

organização e gestão 

cabe à Seguridade 

Social, regiões e 

municípios. 

Há regulação central 

e gestão regional 

com cofinanciamen-

to   

Regulação central 

e execução muni-

cipal. 

Organização frag-

mentada, com ten-

dência à sistemati-

zação. 

Regiões e municí-

pios são responsá-

veis por suas políti-

cas de cuidados de 

longa duração. 

Apoio ao cui-

dado informal 

- Apoio limitado ao 

cuidador e elevada 

responsabilidade 

individual. 

- Amplo apoio ao 

cuidador informal. 

- Estado substitui a 

família na provisão 

do cuidado; 

- Apoio amplo ao 

cuidador informal, 

se optar por exer-

cer essa atividade.  

- Apoio limitado ao 

cuidador informal. 

Exemplo de 

países  

Reino Unido; Irlanda; 

Canadá, Estados 

Unidos.  

Áustria, Alemanha, 

Luxemburgo, Fran-

ça, Holanda, Bélgi-

ca, Japão. 

Suécia, Dinamarca, 

Finlândia. 

Espanha, Itália e 

Portugal. 

Fonte: Adaptação de tipologia elaborada por Cabrero, Gallego (2015) 
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2.3.1. Quadro-resumo dos cuidados de longa duração em oito países selecionados 

 

A seguir, a partir dos estudos desenvolvidos por Batista et al (2009); Pasinato (2009); 

Colombo et al (2011); Ranci e Pavolini (2013); Rocha (2015); Gori et al (2016), e relatórios 

componentes do Projeto ANCIEN (2010), apresentamos as escolhas de alguns países no que 

se refere à organização de seus esquemas ou sistemas de cuidados de longa duração para ido-

sos em situação de dependência. A partir dos regimes/modelos de cuidados de longa duração, 

selecionamos, como representantes do modelo liberal ou anglo-saxão, os Estados Unidos e a 

Inglaterra; do modelo continental ou corporativo, Alemanha e França; do modelo nórdico, 

Dinamarca e Suécia; do modelo mediterrâneo, Espanha e Itália.  

 

Quadro 04– Quadro resumo dos cuidados de longa duração em países selecionados 

(Continua) 

Estados Unidos 

Modelo 

Marco Legal 

Anglo-saxão 

Cobertura e Acesso - Priorização de seguros médicos privados - Medicare e outros específicos 

para CDL -, com coberturas muito restritivas no que se refere a cuidados de 

longa duração para idosos dependentes; 

 - Seguro não contributivo, de natureza assistencial, para famílias e indiví-

duos de baixa renda – Medicaid -, com realização de testes de meios (ren-

da),  

Financiamento/Gasto 

público em CLD, em 

relação ao PIB 

- Recursos privados (Medicare e seguros para CDL); 

- Impostos (Medicaid); 

- Gasto em CDL, em relação ao PIB – 1,0%, com dominância dos gastos 

com Medicaid (60%). 

Tipos de benefícios - Benefícios monetários, de acordo com o valor das apólices do seguro 

contratado (Medicare e seguros para CDL), observado cumprimento de 

carências contratuais; 

- Serviços de cuidado e benefícios monetários, não contributivos, para 

famílias e indivíduos de baixa renda (Medicaid), executados de forma des-

centralizada e operacionalizados de forma diferenciada pelos entes federa-

dos. 

Avaliação da neces-

sidade de CLD 

- Cabe às municipalidades estabelecer os critérios e avaliar as demandas 

para acesso ao Medicaid, observadas legislações federais ou estaduais 

relacionadas ao tema ou a grupos receptores das ações de cuidado, como 

pessoas com deficiência ou idosos. 

Apoio ao cuidador 

informal 

- Benefícios monetários, segundo valor das apólices do seguro contratado; 

- Informações, aconselhamento, capacitação, substituição temporária, apoio 

institucional, apoio complementar, que podem ser providos pelas munici-

palidades. 
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Quadro 04– Quadro resumo dos cuidados de longa duração em países selecionados (continua-

ção) 

Inglaterra 

Modelo 

Marco Legal 

Anglo-saxão 

Legislação Nacional prevê apoio aos cuidadores familiares 

Cobertura e Acesso - Universal, mas com limitações, pois o acesso varia de acordo com a seve-

ridade da dependência e capacidade econômica (renda + ativos) dos de-

mandantes, em relação a cuidados sociais. Para acesso aos serviços de 

saúde, não há teste de meios;  

- Priorização de acesso dos mais dependentes e pobres. 

Financiamento/Gasto 

público em CLD, em 

relação ao PIB 

- Impostos, tanto do governo central quanto dos governos locais; 

- Gasto público em CDL, em relação ao PIB – 1,97%. 

Tipos de benefícios - Benefícios monetários; 

- Pode-se usar o benefício para pagar cuidadores, que não podem ser fami-

liares que vivem no mesmo domicílio; 

- Serviços sociais domiciliares e comunitários; 

- Serviços em instituições; 

Avaliação da neces-

sidade de CLD 

- Avaliação do grau de dependência é feita de acordo com critérios defini-

dos pela municipalidade, que é responsável pela coordenação do CLD. 

Apoio ao cuidador 

informal 

- Amplo apoio ao cuidador familiar, inclusive previsto em lei específica, de 

alcance nacional, a exemplo de substituição para descanso, recebimento de 

ajuda financeira, etc.  

- Os cuidadores familiares também têm o direito de solicitar avaliação de 

suas próprias necessidades. 
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Quadro 04– Quadro resumo dos cuidados de longa duração em países selecionados (continua-

ção) 

Alemanha 

Modelo 

Marco Legal 

Continental ou corporativo 

Lei nacional do seguro de dependência, de 1995 

Cobertura e Acesso - Acesso universal para todos os segurados com necessidades de cuidados 

de longa duração; 

- Eventual copagamento, quando despesas excederem o valor dos benefí-

cios, observada a renda do demandante dos CDL. 

Financiamento/Gasto 

público em CLD, em 

relação ao PIB 

- Seguro social público e obrigatório para situações de dependência, finan-

ciado por contribuições de trabalhadores, empregados, empregadores, apo-

sentados; 

- Seguros privados, que atuam de forma suplementar ao seguro público. 

- Gasto público em CDL, em relação ao PIB – 1,43% 

Tipos de benefícios - Benefícios monetários, que são fixos e limitados, para aquisição de servi-

ços domiciliares ou institucionais; 

 - Serviços domiciliares ou, institucionais; 

- Combinação de benefícios monetários e serviços; 

- Centros dia e noite; 

Avaliação da neces-

sidade de CLD 

- Avaliação do grau de dependência para desempenho de ABVD e AIVD, 

de acordo com sistema formal de classificação da dependência. 

- Carência para acesso aos benefícios e serviços. 

 

Apoio ao cuidador 

informal 

- Avaliação do grau de dependência para desempenho de ABVD e AIVD, 

de acordo com sistema formal de classificação da dependência. 

- Carência para acesso aos benefícios e serviços. 
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Quadro 04– Quadro resumo dos cuidados de longa duração em países selecionados (continua-

ção) 

França 

Modelo 

Marco Legal 

Continental ou corporativo 

- Legislação específica sobre LCD (2002), de alcance nacional, 

mas limitada à definição das linhas gerais da política de cuidado; 

- A planificação, coordenação, execução e monitoramento são 

descentralizados. 

- Não há um sistema específico de CLD, mas localmente criaram-se estru-

turas locais para coordenar o acesso às prestações nas áreas de saúde e 

assistência social. 

Cobertura e Acesso - Acesso universal para pessoas com 60 anos ou mais em situação de de-

pendência; 

- Copagamento, quando o valor de seu ‘pacote de cuidado’ exceder o valor 

do benefício monetário, de acordo com o nível de renda do receptor dos 

CDL. 

- Forte presença da família na provisão do cuidado. 

Financiamento/Gasto 

público em CLD, em 

relação ao PIB 

- Impostos;  

- Contribuições; 

- Copagamentos, pois o receptor do cuidado contribui de acordo com seu 

nível de renda, quando seu pacote exceder seu benefício monetário. 

- Existe um “Fundo de Solidariedade Nacional para Autonomia” (FNSA); 

- Gasto público em CDL, em relação ao PIB – 2,16% 

Tipos de benefícios - Prioritariamente benefícios monetários, que variam em razão do grau de 

dependência e da renda do demandante do CLD, para financiar um “paco-

te’ específico de cuidados, definido por equipe multidisciplinar, de acordo 

com as necessidades da pessoa dependente. 

- O uso do benefício é controlado e destinado exclusivamente aos serviços 

previstos no ‘pacote de cuidado’. 

- Serviços domiciliares de cuidados: cabe às municipalidades a oferta des-

ses serviços, que são prestados por empresas privadas, associações não 

lucrativas e municipalidades. 

- Serviços de cuidado em instituições; 

- Serviços de teleassistência e ajudas técnicas. 

Avaliação da neces-

sidade de CLD 

- Sistema formal de classificação da dependência, de alcance nacional. 

- As horas de cuidados familiares são consideradas quando da avaliação 

das necessidades do demandante de cuidados formais de longa duração, 

pois, pela lei civil francesa, os filhos têm o dever de cuidar de seus pais, e 

os filhos são obrigados a informar sua renda quando os pais solicitam apoio 

estatal. 

Apoio ao cuidador 

informal 

- Apoio limitado ao cuidador familiar, inclusive com possibilidade de afas-

tamento por três meses do trabalho para cuidar de familiar, sem perda de 

remuneração;  

- Pode-se contratar familiar como cuidador, exceto cônjuges. 
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Quadro 04– Quadro resumo dos cuidados de longa duração em países selecionados 

(continuação) 

Dinamarca 

Modelo 

Marco Legal 

Nórdico 

- Legislação específica sobre CLD, de alcance nacional (CASS). 

- Governos locais são responsáveis pela provisão dos CDL, por meio da 

assistência social. 

- Além da demanda espontânea, são feitas 2 visitas anuais preventivas a 

idosos com 75 anos ou mais, para ava-liar suas necessidades de cuidado e 

ajudá-los a planejar uma vida inde-pendente. 

Cobertura e Acesso Cobertura e acesso universais, com acesso livre e igualitário de todos os 

cidadãos à assistência oferecida pelo Estado, independentemente de idade, 

renda, ativos, arranjos domiciliares ou existência de potenciais cuidadores 

familiares. 

Financiamento/Gasto 

público em CLD, em 

relação ao PIB 

- Impostos locais e repasses de recursos (block grants, equalization grants, 

subsídios temporários) do governo central. 

- Como o financiamento dos gastos com assistência social é feito por im-

postos locais e dos gastos com saúde, por impostos centrais, criou-se um 

sistema de gerenciamento (case management) dos recursos e ações.  

- Gasto público em CDL, em relação ao PIB – 2,5% 

Tipos de benefícios - Priorização dos serviços sociais de cuidado em domicílio ou na comuni-

dade;  

serviços de CLD em instituições também estão disponíveis. 

- A oferta dos serviços é pública e se baseia nas necessidades e preferências 

dos usuários, tanto para ABVD quanto para AIVD, que podem reivindicá-

los a qualquer idade e a qualquer tempo, assim como podem escolher o 

provedor do serviço, se público ou privado.  

 

Avaliação da neces-

sidade de CLD 

- Não há classes predeterminadas de dependência, mas o demandante será 

classificado num continum, de acordo com suas necessidades e condições 

particulares do recipiente do cuidado. 

- As municipalidades são responsáveis por fazer a avaliação das pessoas 

que necessitam de apoio para o exercício de ABVD ou AIVD. 

Apoio ao cuidador 

informal 

- Embora o Estado tenha feito a escolha de prover cuidados formais de 

longa duração, há determinação legal para que se dê amplo apoio à pessoa 

que decida atuar como cuidador informal, a ser fornecido pelas municipali-

dades. 

- Há incentivo ao trabalho voluntário.  
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Quadro 04– Quadro resumo dos cuidados de longa duração em países selecionados (continua-

ção) 

Espanha 

Modelo 

Marco Legal 

Mediterrâneo 

- Legislação específica (2006), de alcance nacional. 

- Cuidados de Longa Duração (CLD) constituem um direito de cidadania, 

conhecido como o quarto pilar do sistema de seguridade espanhol. 

- Coordenação e execução das ações são descentralizadas. 

Cobertura e Acesso - Acesso universal para todas as pessoas em situação de dependência para o 

exercício de ABVD, mas com avaliação do grau de dependência e da capa-

cidade econômica (renda + ativos) do demandante dos cuidados.  

Financiamento/Gasto 

público em CLD, em 

relação ao PIB 

- Impostos 

- Gasto público em CDL, em relação ao PIB – 0,88%. 

Tipos de benefícios - Serviços de apoio domiciliar para ABVD; 

- Serviços de apoio domiciliar para AIVD; 

- Teleassistência; 

- Serviços institucionais; 

 - Centros-dia ou noite; 

- Pagamento de benefícios monetários:  

a) aquisição de determinados serviços de cuidado (se as administrações não 

podem oferecer os serviços);  

b) ajuda financeira para cuidadores informais; 

 c) ajuda financeira para contratar cuidadores pessoais.  

Avaliação da neces-

sidade de CLD 

- Sistema formal de classificação da dependência, de alcance nacional, em 

função da intensidade dos cuidados requeridos. 

Apoio ao cuidador 

informal 

- Apoio limitado ao cuidador familiar, embora haja previsão legal de amplo 

apoio.  

- Desde a aprovação da Lei de Promoção e de Autonomia Pessoal e Aten-

ção às Pessoas em situação de Dependência - LAPAD, por conta de restri-

ções fiscais, houve baixa implementação das disposições legais, com pre-

valência de pagamento de benefícios monetários para ajuda financeira a 

cuidadores informais.  
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Quadro 04– Quadro resumo dos cuidados de longa duração em países selecionados (continua-

ção) 

Itália 

Modelo 

Marco Legal 

Mediterrâneo 

Há lei nacional específica que determina os principais objetivos 

das políticas de cuidados de longa duração, mas carece de regu-

lamentação em pontos importantes 

Alto nível de fragmentação insticucional, variando de acordo 

com modelos institucionais adotados de cada região 

Cobertura e Acesso - Universal, mas varia de acordo com o grau de dependência do demandan-

te dos cuidados. - Possibilidade de copagamento dos serviços domiciliares 

e institucionais. 

Financiamento/Gasto 

público em CLD, em 

relação ao PIB 

- Impostos; 

- Renda das famílias, que arcam com a maior parte dos gastos; 

- Gasto público em CDL, em relação ao PIB – 1,91%. 

Tipos de benefícios - Benefícios monetários, de caráter nacional, destinados a adultos com 

deficiência dependentes (idosos inclusive), que podem ser usados livre-

mente pelo beneficiário, sem qualquer exigência de comprovação do gasto; 

- Serviços comunitários, de caráter residual, coordenado pelas municipali-

dades, que podem ser providos pelo setor público ou por empresas creden-

ciadas; 

- Serviços de cuidado em instituições.  

Avaliação da neces-

sidade de CLD 

- Não existe uma norma específica para avaliar os graus de dependência 

para fins de acesso a benefícios e serviços de cuidados de longa duração. A 

severidade da necessidade é avaliada de acordo com a região, e cada região 

tem uma classificação específica.  

Apoio ao cuidador 

informal 

- Não há norma nacional relativa ao pagamento de benefícios monetários 

para as famílias cuidadoras;  

- Trabalhadores que cuidam de pessoas com deficiência (inclusive idosos 

dependentes) têm direito a 3 dias de afastamento por mês, de acordo com 

algumas condições previstas em lei. 
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Quadro 04– Quadro resumo dos cuidados de longa duração em países selecionados (conclusão) 

Suécia 

Modelo 

Marco Legal 

Nórdico 

Legislação nacional - de 1983 e 1983 -, mas não há sistema; atividades são 

articuladas pelas políticas de saúde e assistência social. 

Cobertura e Acesso Cobertura e acesso universais, com possibilidade de copagamento. 

Financiamento/Gasto 

público em CLD, em 

relação ao PIB 

- Impostos. 

- Gasto público em CDL, em relação ao PIB – 3,88% 

Tipos de benefícios - Serviços de cuidados, de responsabilidade municipal, com direito a esco-

lha de provedores, que podem ser públicos ou privados. 

Avaliação da neces-

sidade de CLD 

- Grau de dependência do demandante, cujos critérios são definidos pela 

municipalidade, pois não existe um sistema nacional de classificação dos 

graus de dependência. 

Apoio ao cuidador 

informal 

- Embora o Estado tenha feito a escolha de prover cuidados formais de 

longa duração, há amplo apoio à pessoa que decida atuar como cuidador 

informal:  

- Afastamento do trabalho com remuneração limitada, para cuidado de 

familiares em estado terminal, por até 100 dias; 

- Substituição para descanso; 

- Serviços de aconselhamento; ajudas técnicas.    

Fonte: Elaboração própria.  

2.3.2 Questões relevantes na construção e desenvolvimento de sistemas ou esquemas de cuida-

dos de longa duração para idosos – desafios e tendências 

 

Considerando a pressão crescente por cuidados de longa duração para idosos em situa-

ção de dependência nos países que já vivenciam há várias décadas o envelhecimento de suas 

populações, a literatura identificou desafios e tendências no desenvolvimento de políticas pú-

blicas de cuidado para pessoas que necessitam de apoio para o exercício de atividades da vida 

diária. A seguir, apresentam-se alguns pontos que merecem ser levados em consideração 

quando do desenho de sistemas de cuidado por países com populações em processo de enve-

lhecimento acelerado. 

 

2.3.2.1. Desafios 

 

Apesar do dinamismo que caracteriza a formulação de políticas de cuidados de longa 

duração, que desde os anos noventa vêm passando por intensas transformações com o intuito 

de se adequarem as aceleradas mudanças sociais e econômicas em curso, identificam-se ques-

tões estruturais que podem afetar sobremaneira a prestação dessa proteção social. Entre os 

desafios mais complexos, merecem destaque: 
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a) Articulação das políticas públicas para prestação dos Cuidados de Longa Duração. 

 

Um aspecto sobre cuidados de longa duração para idosos que merece bastante atenção 

é a integração das políticas públicas de saúde e assistência social na oferta dos benefícios e 

serviços.  Com efeito, o envelhecimento populacional provoca o aumento significativo das 

demandas por serviços de saúde e de assistência social.  O primeiro centra-se nos aspectos 

médicos e técnicos do cuidado; o segundo, por sua vez, busca atender as necessidades de 

apoio para a realização de atividades cotidianas, sejam básicas ou instrumentais, de forma a 

preservar ao máximo sua autonomia e independência da pessoa. Em geral, os serviços ainda 

são prestados de forma fragmentada na maioria dos países, sem uma abordagem sistêmica que 

permita harmonizar satisfatoriamente as diversas ações que compõem a prestação de cuidados 

de longa duração (LEICHSENRING, BILLINGS, NIES, 2013; GOODWIN, DIXON, AN-

DERSON, WODCHIS, 2014). 

A governança dos serviços em geral mostra-se falha, especialmente pelas disparidades 

de acesso e provisão de serviços entre as duas políticas. Por exemplo, enquanto o acesso à 

saúde em geral tende à universalidade, o acesso a programas de cuidado domiciliar, desenvol-

vidos pela política de assistência social, quando existentes, apresentam critérios mais rígidos 

de seletividade. As dificuldades afloram tanto para os usuários como para os outros atores 

envolvidos no processo organização das prestações, a exemplo de formuladores de políticas, 

gerentes administrativos e dos próprios prestadores dos serviços (GOODWIN, DIXON, AN-

DERSON, WODCHIS, 2014). De fato, como asseveram Leichsenring, Billings e Nies (2013), 

um sistema de cuidados de longa duração ainda está em construção na Europa, não obstante 

venham crescendo iniciativas no sentido de melhorar a articulação, coordenação e cooperação 

entre as políticas públicas que o compõem. 

 

            b) Financiamento dos Cuidados de Longa Duração - CLD. 

 

Ainda no contexto da governança dos serviços, um ponto crucial diz respeito ao finan-

ciamento dos cuidados de longa duração. Especialmente após a crise fiscal de 2008, os países 

desenvolvidos têm realizado reformas com a finalidade de diminuir custos e aumentar efici-

ência, com importantes consequências para os cuidados de idosos dependentes, uma vez que 

os gastos para atendimentos de suas demandas são crescentes. Considerando que, em muitos 
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países, as previsões orçamentárias para esses serviços, nas duas políticas, são apresentadas 

separadamente, a missão de coordenar a aplicação desses recursos nas ações de cuidado re-

veste-se de grande complexidade.   

Segundo relatório da União Europeia sobre Envelhecimento (The 2015 Ageing Report: 

Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060)), o gasto pú-

blico com cuidados de longa duração depende de vários fatores que afetam a demanda e a 

oferta dos serviços. Entre os principais, merecem destaque as tendências sociodemográficas, 

as condições de saúde da população, padrões de provisão de cuidados de longa duração – or-

ganização e financiamento dos sistemas, com ênfase na extensão em que se confia no cuidado 

formal ou informal e na disponibilidade de recursos humanos -, e desenvolvimento econômi-

co, em especial pela incorporação de tecnologias e dos progressos na medicina. 

Com efeito, os gastos dos países europeus com populações mais envelhecidas e que 

contam com sistemas ou esquemas de cuidados de longa duração têm sido crescentes, não 

obstante tenham sido realizadas diversas reformas com a finalidade de melhorar a eficiência 

do gasto público para essa política pública, especialmente com a maior focalização nas pesso-

as com maior grau de dependência e em ações preventivas, que visam fortalecer e prolongar a 

condição de autonomia e independência dos idosos (PAVOLINI e RANCI, 2008; FERNAN-

DEZ e NADASH, 2016). Entre os países da OCDE, os gastos variam entre 0.5% a 3.5% do 

PIB nacional, com uma média regional em torno de 1,5% (FERNANDEZ e NADASH, 2016). 

León, Ranci e Rostgaard (2014: 23-26) destacam que os efeitos da austeridade em re-

lação aos sistemas de cuidado podem ser resumidos em três tensões básicas, que comprome-

tem compromissos prévios de maior universalismo: um trade-off crescente entre quantidade e 

qualidade; um conflito entre profissionalização e refamilização do cuidado; e uma oposição 

entre a padronização e a crescente demanda por flexibilidade e diversidade. No primeiro caso, 

os estados oscilam entre manter/ampliar a cobertura ou preservar o rol de prestações disponí-

veis e da qualidade do serviço prestado. A segunda tensão diz respeito à continuidade da pro-

fissionalização dos serviços de cuidado, que foi um dos ganhos advindos das reformas levadas 

a cabo nos anos noventa, e a introdução de transferências monetárias para que a família se 

responsabilize pela provisão do cuidado. A terceira se refere aos ideais de cuidado já estabele-

cidos pelos sistemas e a relativização desses padrões como forma de diminuir os custos dos 

serviços.  

Dessa forma, mostra-se inequívoca a necessidade de se buscar, no desenvolvimento de 

um sistema/esquema de cuidados de longa duração para idosos, a criação de fontes de financi-
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amento próprias e com capacidade de expansão, pois à medida que as pessoas estão vivendo 

mais, especialmente ultrapassando a barreira dos oitenta anos, os gastos com apoios para o 

exercício de atividades básicas e instrumentais da vida diária tendem a se mostrar progressi-

vos. 

 

2.3.2.2 Tendências 

 

A literatura sobre cuidados de longa duração, a partir da análise das reformas ocorridas 

em diversos países nas últimas décadas, identifica tendências na formulação dessa política 

pública: 

 

a) Universalismo focalizado - de uma maneira geral, as normas que regem as políticas 

de cuidado asseguram acesso universal para todos os que necessitarem desse tipo de 

suporte. Em princípio, garante-se o direito de ingresso no sistema de cuidados como 

um direito de todos os cidadãos, independentemente do nível de renda ou patrimônio. 

Todavia, observa-se a propensão ao universalismo focalizado, ou seja, à priorização do 

acesso para as pessoas com maior restrição de autonomia e independência que, por 

conseguinte, têm maior necessidade de cuidados de longo prazo, combinando esse re-

quisito com a questão da renda, a ser comprovada com a realização de teste de meios, 

tanto para o indivíduo como para a família. Em alguns casos, considera-se nesse cálcu-

lo inclusive o patrimônio individual do solicitante (BATISTA et AL, 2009; LEI-

CHSENRING, BILLINGS, NIES, 2013; MATUS-LÓPEZ, 2015; GORI, 2016). 

 

b) Expansão da cobertura dos serviços domiciliares e comunitários, com restrições pa-

ra a ampliação do acolhimento institucional, e adoção de medidas de apoio aos cuida-

dores familiares (PAVOLINI e RANCI, 2008; BATISTA et al, 2009; LEICHSEN-

RING, BILLINGS, NIES, 2013); 

 

c) Criação de sistemas mistos de cuidados de longa duração para idosos, financiados 

tanto pelo Estado quanto pelos indivíduos com maior renda, com oferta de prestações 

econômicas e/ou serviços, que podem ser providos pelo poder público ou por empre-

sas privadas (BATISTA et AL, 2009; LEICHSENRING, BILLINGS, NIES,2013; 

MATUS-LÓPEZ, 2015; GORI, 2016); 
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d) Desenvolvimento de estratégias institucionais e administrativas que permitam maior 

articulação das ações relativas à saúde e assistência social, de forma a se obter maior 

eficiência e efetividade na oferta e no atendimento das demandas dos receptores dos 

cuidados, quando os países optarem pela não criação de um sistema autônomo de cui-

dados de longa duração para idosos dependentes (LEICHSENRING, BILLINGS, 

NIES,2013; GOODWIN, DIXON, ANDERSON, WODCHIS, 2014); 

 

e) Debate contínuo e ajustes periódicos dos modelos/escolhas políticas e operacionais 

adotados - forma de financiamento, proteções ofertadas, critérios de elegibilidade, etc. 

- de forma a garantir a sustentabilidade do sistema de cuidados no médio e no longo 

prazo (BATISTA et AL, 2009; LEICHSENRING, BILLINGS, NIES, 2013). 

 

2.4 Sistemas de proteção social na América Latina 

 

Segundo Filgueira (1998), não é factível querer aplicar as tipologias de bem-estar so-

cial voltadas à classificação dos regimes de welfare state europeus para a América Latina, 

pois nessa região não se encontram presentes as mesmas variáveis que permitiram a emergên-

cia daqueles tipos nos países desenvolvidos, mormente quando tais regimes refletem as traje-

tórias históricas, políticas e sociais que moldaram as políticas públicas do referido continente. 

Acrescenta que, para se pensar logicamente modelos de desenvolvimento na América Latina, 

é preciso levar em consideração os diferentes graus de expansão do Modelo de Substituição 

de Importações que foi adotado na região nas primeiras décadas do pós-guerra, tipos de pro-

dução exportadora e poder político de diferentes setores do capital e trabalho. 

Uma primeira classificação dos modelos de desenvolvimento latino-americanos, apoi-

ada fortemente em indicadores de cobertura e de gastos, foi sugerida por Mesa-Lago (1991, 

apud FILGUEIRA, 1998; FRANZONI, 2008). De fato, a proposta de Mesa-Lago caracteriza-

va-se principalmente por colocar os países em um continuum de desenvolvimento de políticas 

sociais, classificando-os em relação aos seus inícios históricos e graus de maturação. Nesse 

sentido, os países são considerados “pioneiros”, quando apresentam cobertura universal ou 

quase universal em serviços relativos a proteções sociais básicas; marcada estratificação na 

qualidade e condições de acesso aos serviços; gama de serviços diretamente estratificada para 

a população e situação de déficit estrutural em termos de recursos e despesas; “tardios”, quan-
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do apresentavam baixa cobertura populacional, gama limitada de opções em termos de servi-

ços; qualidade e quantidade desproporcionais de benefícios para setores protegidos; e “inter-

mediáriários”, quando apresentam uma mescla dos aspectos que caracterizam os dois graus de 

maturidade dos sistemas de seguridade social que se encontram nos pólos (MESA-LAGO, 

1986; FILGUEIRA, 1998). Consoante a proposta de Mesa-Lago, classificam-se como pionei-

ros, Argentina, Uruguai, Chile; tardios, Guatemala, Nicarágua, Honduras; intermediários, 

México, Peru, Colômbia, Costa Rica, entre outros.   

Filgueira (1998) amplia a iniciativa de Mesa-Lago ao propor uma tipologia dos siste-

mas de proteção social da América Latina que utiliza, como indicadores fundamentais, cober-

tura populacional; distribuição setorial do gasto; e nível de prestação dos serviços. Em suma, 

o referido autor considera importante saber não apenas como são gastos os recursos direcio-

nados aos regimes bem-estar, mas também quanto é gasto para garanti-los, porquanto histori-

camente existe uma diferença importante em relação ao volume de gastos dos países em pro-

teção social.  Essa tipologia identifica três regimes de bem-estar: universalismo estratificado; 

presente no Chile, Argentina e Uruguai; regimes duais; representados por Brasil e México; e 

regimes excludentes, em que se enquadram República Dominicana, Guatemala, Honduras; El 

Salvador, Nicarágua, Bolívia e Equador.  

Os regimes que apresentam universalismo estratificado se caracterizam pela ampla co-

bertura de proteções básicas, como previdência, saúde e educação, mas com acessos diferen-

ciados em relação às duas primeiras, em função da participação formal no mercado de traba-

lho. Em suma, oferecem amplos níveis de desmercantilização. Os regimes duais apresentam 

cobertura previdenciária quase universal para alguns estratos, enquanto outros recebem cober-

tura mínima ou estão desprotegidos. Até a década de setenta, a cobertura de saúde era ampla, 

mas estratificada, e a educação primária caminhava para a universalização. Um traço distinti-

vo é a grande heterogeneidade territorial, econômica e social, que é reproduzida na provisão 

das proteções sociais. Já os regimes excludentes se caracterizam por sistemas de previdência e 

de saúde elitistas, com cobertura e acesso garantidos a uma minoria privilegiada. Na seara 

educacional, assemelha-se ao regime dual no sentido da expansão das matrículas no ensino 

primário, mas apresenta fortes desigualdades na qualidade do ensino. Embora a pobreza atinja 

mais de 50% da população, existem poucos programas de assistência aos mais carentes.  

A partir da concepção de bem-estar como capacidade de manejo coletivo de riscos, 

Franzoni (2008) considera que os regimes de bem-estar variam no grau e no modo em que 

geram essa condição. Em relação à América latina, a referida autora destaca um traço comum 
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entre os regimes, qual seja, “à luz de mercados de trabalho ineficientes e políticas públicas 

frágeis ou inexistentes, a esfera doméstica e o trabalho das mulheres, em particular, desempe-

nham um papel central sem o qual não é possível contabilizar a alocação de recursos que 

ocorre na região”.  

Como se observam padrões diferenciadores entre os países, em relação ao papel do es-

tado e o grau de familiarização no manejo de riscos, identificam-se três conglomerados de 

regimes de bem-estar social na América Latina: estatal-protecionista, como Costa Rica e Uru-

guai; estatal-produtivista, como Argentina e Chile; e familiarista, como Equador e Nicarágua. 

A tipologia é organizada a partir de quatro dimensões: grau de mercantilização da força de 

trabalho; grau de desmercantilização do bem-estar; grau de familiarização do bem-estar, isto 

é, sua autonomia em relação à disponibilidade de trabalho feminino não remunerado, baseado 

na divisão sexual do trabalho; e desempenho do regime, referente à provisão de melhores ou 

piores condições de vida para a população. 

No regime estatal produtivista, o acesso ao mercado laboral e à renda é alto e com 

possibilidade de máxima qualificação, facilitando a mercantilização da força de trabalho. A 

proteção a riscos como velhice e invalidez está sujeita ao poder aquisitivo das pessoas, assim 

como a formação de capital humano. Em termos de saúde e educação, para a população que 

não pode adquiri-los privadamente, há desmercantilização da formação de capital humano. A 

distribuição de renda é desigual e há amplos contingentes populacionais desprotegidos que 

buscam, nas famílias e redes sociais de apoio, os meios de alcançar privadamente o acesso a 

bens e serviços que nem o mercado nem o estado lhes garante. O trabalho não remunerado 

feminino aporta importante parcela de bem-estar. A maior participação feminina no mercado 

laboral ocorre nos setores de maior poder aquisitivo e maior nível educativo e em setores com 

níveis de remuneração e educação baixos. 

No regime estatal-protecionista, as políticas enfatizam a proteção social e ocorre maior 

intervenção estatal no financiamento e na oferta de políticas sociais, inclusive em áreas que 

poderiam ser de predomínio do mercado e para grupos populacionais que não se encontram 

em situação de pobreza. Verifica-se, portanto, maior grau de desmercantilização do bem-estar. 

A proteção social, inclusive em relação aos riscos de velhice e invalidez, é financiada coleti-

vamente por contribuições associadas a ocupações formalizadas, e o acesso à renda por meio 

do mercado laboral é menor que no regime estatal produtivista. Por conta da distribuição de 

renda heterogênea, também se verifica ampla desproteção de contingentes que, sem garantia 

de amparo estatal ou acesso ao mercado, buscam o apoio familiar e comunitário para satisfa-
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zer privadamente suas necessidades de bem-estar. Como no regime anterior, o trabalho femi-

nino não remunerado é de significativa importância para garantia de bem-estar. 

No regime familiarista, tendo em vista que os mercados laborais e as políticas públicas 

são excludentes e não absorvem ou remuneram adequadamente a força de trabalho, predomi-

nam as práticas de produção informais, pois a maioria da população depende de arranjos fami-

liares e comunitários para garantir seu bem-estar. As políticas públicas são fracas no que tan-

ge a gastos, coberturas e resultados. Famílias com recursos escassos aportam trabalho comu-

nitário não remunerado para serviços que deveriam ser de responsabilidade governamental, e 

há poucos e instáveis programas de transferência de renda para os mais pobres. Como as ca-

pacidades estatais são escassas, observa-se participação ativa de organismos internacionais na 

provisão do bem-estar. Nos países que fazem parte desse conglomerado, os índices de pobreza 

são muito altos, e alcançam mais de 50% da população. Mais do que nos outros regimes, a 

produção do bem-estar se apoia fortemente no trabalho não remunerado das mulheres, que em 

muitos casos também carregam a demanda do trabalho remunerado para garantir condições 

mínimas de existência ao grupo familiar. 

 

2.4.1     Cuidados para pessoas em situação de dependência na América Latina 

  

Na América Latina, o aumento da longevidade e o avanço da transição demográfica 

ocorrem de forma acelerada, embora com diferenças entre os países no que se refere ao final 

do bônus demográfico, à distribuição do fenômeno na zona urbana, na zona rural e nas regiões 

geográficas de cada país, entre outros aspectos (v. Tabela 02). De qualquer forma, é inegável 

o avanço do processo de envelhecimento populacional, especialmente da proporção de pesso-

as com oitenta anos ou mais, o que constitui o principal indicador sociodemográfico da neces-

sidade de implantação de serviços de cuidados de longa duração para idosos em situação de 

dependência para o exercício de atividades da vida diária (GASCON, REDONDO, 2014). 

Produções acadêmicas destacam a necessidade de serem adotadas medidas tempestivas para 

equacionar a distribuição de recursos e o fornecimento de bens e serviços para atender às de-

mandas de cuidado de um contingente populacional cada vez mais expressivo (CAMARANO, 

PASINATO, 2004; ARRIAGADA, 2007; PASINATO, 2009; CAMARANO, 2010; MATUS-

LOPEZ, 2015; ROSSEL, 2016). 

Com efeito, em relação à temática do cuidado, a tipologia dos sistemas de bem-estar 

desenvolvida por Franzoni (2008: 29-30) aponta que, em todos os regimes, “a desfamiliariza-
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ção é baixa em geral e a divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres predomina. O 

trabalho não remunerado para mulheres desempenha um papel central. Quando o cuidado 

deixa de ter pessoas dedicadas a provê-lo, ou instituições que as substituem, as pessoas de-

pendentes de cuidados sofrem as consequências”. 

Apesar do acelerado processo de transição demográfica em curso na América Latina, 

esse achado indica que, mesmo os países com populações mais envelhecidas e que contam 

com maior participação feminina na força de trabalho, ainda têm dificuldades em desenvolver 

políticas públicas voltadas para reduzir o déficit de cuidados para pessoas dependentes e ga-

rantir maior equidade de gênero na provisão desse tipo de apoio. Seja por razões culturais ou 

econômicas, há resistência em se romper com o paradigma da família provedora de solidarie-

dade intergeracional e intrafamiliar, ainda que os contextos econômicos, sociais e demográfi-

cos indiquem a necessidade de rápidas transformações para enfrentar os novos riscos sociais e 

suas implicações, a exemplo do envelhecimento populacional.    

As mudanças nas estruturas e comportamentos das famílias têm um peso importante 

na configuração do déficit de cuidados da América Latina, tanto para a primeira infância 

quanto para as pessoas com deficiência ou idade avançada em situação de dependência. De 

acordo com Arriagada (2007: 10), entre 1990 e 2005, reduziu-se o modelo de família nuclear, 

biparental com filhos, e aumentou o número de pessoas que optam por viver sozinhas, tanto 

jovens quanto idosas; das famílias monoparentais, principalmente chefiadas por mulheres; das 

famílias sem filhos; de uniões consensuais e de uniões homoafetivas; de famílias recompostas, 

em que o casal traz filhos de outras uniões. Outro aspecto importante, na região, é o fenômeno 

da migração como estratégia de melhoria da condição econômica das famílias, o que reduz 

ainda mais a capacidade de manutenção da tradição familista de provisão privada do bem-

estar de seus membros. 

As alterações nos formatos familiares não foram acompanhadas de mudança na distri-

buição das responsabilidades, o que levou tanto à sobrecarga das mulheres do grupo familiar 

na provisão dos cuidados, quanto à insuficiência da cobertura, decorrente da maior participa-

ção feminina no mercado laboral (mais de 50%, em 2017) e da escassa organização estatal 

para preencher as lacunas na provisão de bem-estar a esses grupos (ARRIAGADA, 2007; 

OIT, 2017: 110). A situação se reveste de maior dramaticidade em domicílios com chefatura 

feminina, que tem de conciliar a participação econômica no mercado de trabalho com as res-

ponsabilidades relacionadas ao cuidado tanto do domicílio quanto das pessoas dependentes.  
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Acrescente-se que essa situação se faz mais presente em famílias de baixa renda, espe-

cialmente as monoparentais chefiadas por mulheres. Em suma, a grande desigualdade que 

caracteriza a região se reflete na capacidade de provisão de cuidados das famílias num contex-

to de globalização, maior precariedade dos serviços e crescente participação da mão de obra 

feminina no mercado de trabalho (AGUIRRE, 2008). As famílias com maior poder aquisitivo 

conseguem pagar por serviços privados de cuidado, embora a qualidade do atendimento pro-

porcionado pela iniciativa privada seja variável, enquanto as com renda mais baixa utilizam 

apoios intrafamiliares, como o de  jovens que em alguns casos suspendem ou abandonam a 

educação formal para cuidar dos irmãos menores ou adultos dependentes, ou idosos com au-

tonomia que passam a se responsabilizar pelas ações de cuidado. Quando disponível, essas 

famílias fazem uso de serviços propiciados pelo estado, como creches, centros-dia para adul-

tos dependentes, ou até mesmo instituições de de longa permanência para idosos, em geral 

mantidas pelo terceiro setor (ARRIAGADA, 2007; GASCÓN, REDONDO, 2014; 

BATTHYÁNY, 2015; NIEVES RICO; ROBLES, 2016). 

Especialmente em relação ao cuidado de adultos em situação de dependência – pesso-

as com deficiência ou idosos -, as opções são ainda mais limitadas. Como ressaltam Gascón e 

Redondo (2014), já se observa um aumento na oferta de serviços de cuidados pelo poder pú-

blico, ainda que seja insuficiente para atender minimamente a crescente demanda e apresente 

variações relevantes entre os países da região, mesmo entre aqueles que já se encontram em 

estágio mais avançado da transição demográfica. Permeia o caráter assistencial da provisão, e 

na eleição dos beneficiários prevalece a vulnerabilidade de meios sobre a severidade da de-

pendência (ROSSEL, 2016; SALVADOR, 2011; GASCON, REDONDO, 2014). 

Com efeito, nem todos os idosos vão desenvolver condições de dependência funcional 

ou cognitiva, porquanto a incidência de limitações decorrentes da idade avançada não afeta as 

pessoas da mesma maneira, pois varia de acordo com o sexo, nível socioeconômico, aspectos 

genéticos e a trajetória de vida das pessoas (GASCON, REDONDO, 2014). No entanto, estu-

dos sugerem que coortes que atingirão os sessenta anos após 2010, na América Latina e Cari-

be, embora se beneficiem do declínio expressivo da mortalidade observado durante o processo 

de transição demográfica, podem sofrer, na idade avançada, os efeitos negativos de condições 

sociosanitárias adversas experimentadas em idades em fases anteriores do ciclo da vida 

(PALLONI, MCENIRY, WONG, PELAÉZ, 2006; PALLONI, SOUZA, 2013) . 

Tampouco a família deixará de prover cuidados para seus membros que necessitem 

dessa proteção: estudos demonstram que cerca de 80% dos cuidados de longa duração, no 
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mundo, são providos pelas famílias (CAMARANO, 2014; MOREL, 2006), especialmente 

pelas mulheres (KARSCH, 2003; ARRIAGADA, 2007; SCHEIL-ADLUNG, 2015). No en-

tanto, como já ressaltado, transformações na dinâmica das famílias, como a incorporação das 

mulheres no mercado de trabalho, que interfere diretamente na disponibilidade de mulheres 

cuidadoras; alterações na configuração familiar, decorrentes da diminuição do número de fi-

lhos, do aumento de lares monoparentais, em substituição ao modelo tradicional de família 

nuclear, tornam cada vez mais implausível poder contar com a família como principal prove-

dor dos cuidados de longa duração para idosos (CAMARANO, 2014).  

Nesse sentido, seria temerário imaginar uma região que envelhece em um ritmo inten-

so, que terá cerca de 55% da população com mais de 60 anos em 2030, confiar num cenário 

de tanta incerteza para tratar de uma questão de tamanha magnitude, com sérias implicações 

sociais, econômicas e fiscais na vida da população (ROSSEL, 2016; BLOECK, GALIANI, 

IBARRARÁN, 2017). O estudo da OIT desenvolvido por Scheil-Adlung (2015) registra essa 

preocupação, ao destacar que, se na atualidade o cuidado informal é a regra para idosos em 

situação de dependência na maioria dos países avaliados, esse modelo não é definitivamente 

sustentável, mormente quando os potenciais cuidadores informais também estão em processo 

de envelhecimento e os índices de fertilidade da maioria dos países são cada vez mais baixos 

(SCHEIL-ADLUNG, 2015).  

De fato, é preciso refletir sobre a excessiva confiança na figura do cuidador informal - 

aqui considerado o familiar ou pessoa que exerce a atividade sem remuneração - para assumir 

as principais funções de cuidado de idosos em situação de dependência. Certamente, a exis-

tência de laços afetivos pode ser vista como fator positivo para a provisão de apoio ao exercí-

cio das atividades da vida diária, contribuindo para uma relação mais próxima entre as partes 

envolvidas. No entanto, a sobrecarga física e emocional que o cuidado permanente de pessoas 

em situação de dependência impõe pode gerar tensões e conflitos pessoais e familiares, prin-

cipalmente quando o cuidador principal não tem com quem dividir as tarefas do cuidado, situ-

ação muito comum nas famílias brasileiras, em especial naquelas de renda mais baixa (GON-

ÇALVES et al, 2006). Acrescente-se que, em muitos casos, o cuidador assume a tarefa sem 

nenhuma orientação prévia, o que pode levar a erros que venham a comprometer a saúde e o 

bem-estar do receptor do cuidado (AGUIRRE, 2008; ALMEIDA, 2005; GRATÃO, 2006 

apud PEREIRA, FIGUEIRAS, 2009).  

Ademais, no âmbito do cuidado informal, uma questão preocupante diz respeito ao 

expressivo número de cuidadores idosos responsáveis por idosos em situação de dependência. 
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Em geral esse grupo é representado pelos cônjuges e filhas mais velhas (HOSSEINPOOR, 

BERGEN, CHATTERJI, 2013; DIOGO, CEOLIM, CINTRA, 2005). Na América Latina, 

especialmente em alguns países do Cone Sul, como a Argentina, mais da metade das pessoas 

com 75 anos ou mais residem em domicílios monogeracionais, em que todos os integrantes 

são idosos, com 65 anos ou mais (GASCON, REDONDO, 2014). Além do comprometimento 

da qualidade de vida dessas pessoas, pela sobrecarga física, emocional e financeira que ge-

ralmente lhes é imposta, com prejuízos significativos ao envelhecimento ativo, o exercício 

prolongado dessa atividade por pessoas idosas pode gerar um círculo vicioso em que, após a 

morte do receptor do cuidado, o idoso cuidador venha a ter sua autonomia e independência 

mais comprometidas (KARSCH, 2003; VLACHANTONI et al, 2012). 

Como já ressaltado, a literatura reporta que a quase totalidade dos cuidados de longa 

duração é provido pelas mulheres, o que contribui para o reforço ou mesmo perpetuação das 

desigualdades de gênero vigente em muitas sociedades (MOREL, 2006; ARRIAGADA, 

2007; GASCON, REDONDO, 2014). Na América Latina, considerando a matriz familista dos 

cuidados para pessoas dependentes, a realidade confirma essa constatação. De acordo com 

Karsch (2003), no Brasil, 92,8% das atividades de cuidados de longa duração são exercidas 

por mulheres, em geral esposas ou filhas (44,1% e 31,3%, respectivamente) dos que necessi-

tam dessa proteção.  

Nesse sentido, é oportuno destacar a reflexão apresentada por Rossel (2016: 8) sobre a 

relação entre gênero e cuidados: “Além disso, é importante ter em mente que, embora a cria-

ção e a expansão da oferta de serviços de assistência respondam à demanda, ela não necessa-

riamente aborda ou desloca a divisão sexual do trabalho e a ordem predominante de gênero 

que estabelece as mulheres como principais prestadoras de cuidados, tanto de maneira remu-

nerada como não remunerada dentro das residências. Em suma, não rompe necessariamente 

com a profunda desigualdade com que o cuidado é distribuído entre homens e mulheres na 

América Latina. A redução da desigualdade de gênero na distribuição dos cuidados deve ser 

um elemento central dos esforços do governo para se preparar para os cenários demográficos 

que estão por vir. Enquanto as respostas às demandas por atendimento que existem hoje são 

eminentemente privadas e continuam a afetar principalmente as mulheres como provedoras de 

cuidado, espera-se que, além de não conseguir exercer sua autonomia, parte da contribuição 

econômica que as mulheres recebem se perca. (...). Por sua vez, se não houver políticas que 

intervenham na prestação de cuidados a partir de ambas as dimensões (serviços e igualdade de 
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gênero), os avanços que a América Latina tem em relação à autonomia econômica das mulhe-

res podem ser rapidamente enfraquecidos...” 
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3. QUADRO ANALÍTICO DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta o quadro analítico orientador da pesquisa, que tem como base 

tanto a discussão teórica sobre o MSF e os refinamentos teóricos propostos pela literatura, 

como a aplicação empírica da abordagem ao estudo de caso referente à formação de agenda e 

à tomada de decisão na adoção da política pública de cuidados para pessoas em situação de 

dependência do Uruguai. Inicialmente, apresentam-se o problema de pesquisa e as questões 

teóricas e empíricas que orientam o desenvolvimento do trabalho. Na sequência, expõe-se o 

desenho da pesquisa, com a identificação dos elementos do MSF e dos refinamentos teóricos 

que o integram. Em continuação, revela-se a estratégia metodológica do trabalho, que faz uso 

do método de process tracing para testar os mecanismos causais do MSF na mudança da polí-

tica pública de cuidados do Uruguai. Nesse ponto, apresentam-se os conjuntos de mecanismos 

causais relativos ao MSF e que são testados na análise empírica, assim como as hipóteses cor-

respondentes. 

 

3.1 Objetivo e Problema de pesquisa 

 

Neste estudo, nosso principal interesse é investigar como e por que a temática dos cui-

dados para pessoas em situação de dependência para o exercício de atividades da vida diária 

conseguiu entrar na agenda política do Uruguai e alcançar a aprovação formal de uma lei que 

institui um sistema integrado de cuidados. Como já referenciado, outros países da região, co-

mo Argentina, Chile, Costa Rica, que apresentam indicadores demográficos, sociais e econô-

micos não muito díspares em relação àqueles exibidos pelo Uruguai, ainda não lograram al-

cançar esse êxito. 

Na perspectiva do processo da política pública, o foco da pesquisa recai nas fases de 

formação de agenda e de tomada de decisão. Nesse sentido, opta-se para utilizar, como refe-

rencial teórico-metodológico, o Multiple Streams Framework (MSF), abordagem original-

mente desenvolvida por John Kingdon para explicar as fases de formação de agenda e especi-

ficação de alternativas no sistema político dos Estados Unidos, que foi amplamente discutida 

no capítulo 1, acrescido de refinamentos ao MSF propostos pela literatura.  

Assim, esta tese pretende contribuir para o estudo de políticas públicas em duas fren-

tes. No eixo analítico, realiza-se estudo de caso único para identificar os fatores que explicam 

a opção uruguaia em inserir a questão dos cuidados para pessoas em situação de dependência 

para o exercício de atividades da vida diária na agenda política. No eixo teórico, pretende-se 
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analisar como o MSF, referencial teórico que dá sustentação à pesquisa, acrescido de refina-

mentos propostos pela literatura (v. item 1.5, cap. 1), mostra-se satisfatório para explicar o 

processo de construção da referida política de cuidados no Uruguai, especificamente as etapas 

de formação de agenda e de tomada de decisão que levaram à aprovação da Lei nº Lei nº 

19.353, de 27 de novembro de 2015, que institui um sistema nacional integrado de cuidados. 

Registre-se que, a despeito de Estados Unidos, jurisdição original do MSF, e o Uruguai adota-

rem o presidencialismo como sistema político, há diferenças marcantes na organização e fun-

cionamento das instituições nos referidos países que podem, eventualmente, interferir na lógi-

ca da abordagem e comprometer sua capacidade explicativa.  

Na sequência, expõem-se as perguntas teóricas e empíricas que constituem o fio con-

dutor da investigação. A pergunta empírica central e seus desdobramentos abordam o proces-

so de construção da política pública de cuidados do Uruguai. Por sua vez, a pergunta teórica e 

seus desdobramentos foram construídas tendo como referencial o Multiple Streams Fra-

mework – MSF e refinamentos propostos pela literatura especializada.  

 

3.1.1 Questões empíricas e teóricas 

  

 No eixo analítico, fundamentada no questionamento mais amplo sobre como políticas 

públicas entram na agenda, a pesquisa procura responder à seguinte pegunta: como a política 

de cuidados entrou na agenda do governo uruguaio? 

 

A pergunta central da pesquisa desdobra-se analiticamente nas seguintes questões: 

 

a)  Quais as causas e fatores associados que concorreram para a inclusão da temática dos 

cuidados na agenda política do Uruguai?  

 

b)  Como a temática dos cuidados de longa duração ganhou proeminência na agenda de-

cisória do Uruguai? 

 

c) Que aspectos sociopolíticos, ideias, atores, interesses, recursos e instituições explicam 

a mudança na política pública de cuidados do Uruguai? 
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Por sua vez, no eixo teórico, a questão principal é a seguinte: como o MSF, acrescido de 

refinamentos teóricos sugeridos pela literatura, explica os processos de formação de agenda e 

de tomada de decisão concernentes à mudança na política de cuidados do Uruguai?  

A referida pergunta apresenta os seguintes desdobramentos: 

 

a)  Que ajustes ao MSF original foram necessários para aplicação no sistema político 

uruguaio? 

 

b) Quão bem os elementos e a dinâmica originalmente proposta por Kingdon explicam a 

formação e formulação da política no Uruguai24? 

 

c) Quão bem os refinamentos teóricos incorporados à abordagem se apresentaram na 

análise empírica? 

 

d) Em que medida os mecanismos causais que orientam o MSF são capazes de explicar 

como a temática de cuidados para pessoas em situação de dependência entrou na 

agenda decisória e levou à aprovação da Lei nº 19.353, de 27 de novembro de 2015? 

 

3.2 Desenho da Pesquisa 

 

Nesta seção, expõe-se como o referencial teórico que sustenta a investigação é opera-

cionalizado na análise empírica. Quando necessário, apresentam-se breves explicações teóri-

cas para contextualizar as opções metodológicas adotadas. 

 

3.2.1 Aspectos teóricos e metodológicos. 

 

 Conforme já exposto no capítulo 1, o MSF mostra-se uma abordagem teórica apropri-

ada para a análise de processos complexos da política pública, especialmente na explicação 

das fases de formação de agenda e de tomada de decisão para a mudança da política pública. 

Sobre a adequação do MSF para essa empreitada, Herweg (2017: 8-9) afirma que “o MSF é 

                                                 

 
24 Nesta pesquisa, adota-se definição apresentada por Zahariadis (2003: 10) para a expressão ‘formação da políti-

ca pública’: “processo pelo qual os formuladores de políticas fazem uma escolha autorizada a partir de um con-

junto limitado de alternativas anteriormente geradas”. O referido autor interpreta que a expressão abrange, dessa 

forma, os processos de formação de agenda, de especificação de alternativas e tomada de decisão. 
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especialmente satisfatório para explicar o timing e a duração da mudança, porque enfatiza a 

importância do tempo e da sequência dos eventos, e afasta-se do pressuposto de que a formu-

lação de políticas é um exercício de resolução racional de problemas. No que diz respeito a 

este último aspecto, a abordagem postula que é a combinação de problemas convincentes ou 

mudanças políticas, a disponibilidade de alternativas elaboradas e as atividades de empreen-

dedores de políticas que conduzem a mudanças na agenda e na política pública”.  

Como o teste de uma teoria, abordagem ou modelo em múltiplos contextos constitui 

um dos critérios para avaliar a existência de um programa ativo de pesquisa (CAIRNEY, 

HEIKKILA, 2014), esta investigação se propõe a aplicar o MSF integralmente a uma jurisdi-

ção e temática não abrangidas pelo desenho original, qual seja, à política pública de cuidados 

do Uruguai. Na análise empírica, todos os elementos que conformam a dinâmica originalmen-

te proposta por Kingdon (2014) e que já foram descritos de forma mais detalhada no item 1.3 

do capítulo 1 estão incluídos, sem prejuízo de que possam ser estabelecidos equivalentes fun-

cionais em relação a alguns elementos-chave, em face das peculiaridades inerentes ao sistema 

político do país.  

 

Quadro 05 – Quadro sintético do MSF original. 

Elementos Subelementos 

Fluxo dos problemas 

(problem stream) 

- Eventos focalizados; 

- Indicadores; 

- Feedbacks; 

- Carga; 

Fluxo político 

(politics stream) 

- Estado de ânimo nacional; 

- Grupos de interesse; 

- Eleições; 

- Composição e mudanças no governo (Poder Executivo 

e Parlamento). 

Fluxo das alternativas 

(policy stream) 

- Integração da comunidade da política;  

- Critérios de sobrevivência das ideias:  

  a)  Viabilidade técnica; 

b) Viabilidade financeira; 

c) Compatibilidade com valores da comunidade da 

política pública; 
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d) Aceitabilidade potencial por autoridades e público; 

- Processo de amaciamento (softening up) 

Empreendedor da política públi-

ca 

(policy entrepreneur) 

- Persistência; 

- Acesso e conexões políticas; 

- Recursos; 

- Estratégias: 

  a) Enquadramento; 

  b) Tática de fatiamento; 

  c) Símbolos. 

 

Janela da agenda da política pú-

blica 

(policy windows) 

- Contexto institucional 

- Lógica de acoplamento: 

 a) Consequencial 

 b) Doutrinário 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos diagramas apresentados por Zahariadis (2003, 2007) e 

Jones et al (2016). 

 

3.2.2 Incorporação de refinamentos teóricos 

 

No capítulo 1, foram apresentadas as críticas mais recorrentes ao MSF (v. item 1.4). 

Tais limitações apontam para a necessidade de um estudo mais sistemático da abordagem, 

para que se possa enfrentar os desafios observados e avançar no seu desenvolvimento teórico 

e empírico. Nessa direção, vários refinamentos de caráter mais geral propostos ao MSF foram 

reunidos no Quadro 01 (item 1.5, Cap. 1). Entre os aprimoramentos apresentados, os seguin-

tes foram objeto de descrição mais acurada, para posterior utilização na análise empírica: 

 

a) Extensão do MSF à fase decisória, por meio da introdução de um segundo proces-

so de acoplamento e, consequentemente, de outra janela de oportunidade (HER-

WEG et al, 2015); 

 

b) Inclusão das instituições políticas formais e informais e de conceitos do institucio-

nalismo histórico ao MSF (ZOHLNHÖFER et al, 2016; SPOHR, 2016); 
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c) Derivação de hipóteses refutáveis (HERWEG et al; 2015; CAIRNEY, ZAHARI-

ADIS, 2016; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018); 

 

d) Acréscimo do subelemento ‘problem-broker’ ao fluxo dos problemas (KNAG-

GARD, 2015; 2016); 

 

e) Adoção de definição mais precisa e operacionalizável do subelemento “comunida-

des da política pública”, no fluxo das alternativas (HERWEG, 2016); 

 

f) Aplicação de tipologia das trajetórias evolutivas das alternativas e dos graus de in-

tegração das comunidades de política pública, no fluxo das alternativas (DU-

RANT, DIEHL, 1989; ZAHARIADIS, 1995; 2003). 

 

Para averiguar se o MSF, com a configuração proposta, é passível de explicar o pro-

cesso de formação da agenda e tomada de decisão no Uruguai, especialmente no que se refere 

à política pública de cuidados daquele país, além da aplicação integral de todos os elementos 

originais do MSF, esta pesquisa incorporou à abordagem os refinamentos acima expostos. 

Nesse sentido, julga-se pertinente apresentar algumas breves considerações sobre as razões e a 

operacionalização de cada um deles na dinâmica da abordagem:  

 

3.2.2.1 Extensão do MSF à fase decisória, por meio da introdução de um segundo processo de 

acoplamento e, consequentemente, de outra janela de oportunidade 

 

Na esteira dos argumentos expendidos por Herweg et al (2015) e apresentados em mi-

núcia no subitem 1.5.1, entende-se que a ausência de diferenciação entre as fases pré-

decisórias e decisórias impede o rastreamento dos diferentes processos, diminuindo, em con-

sequência, o poder explicativo do MSF. Como já ressaltado, a etapa decisória apresenta varia-

dos espaços institucionais, o que aumenta a probabilidade de existirem mais atores com poder 

de veto ao tema em discussão. 

Assim, nesta investigação realiza-se a adição de um segundo processo de acoplamento 

ao MSF, com o intuito de diferenciar os processos inerentes à cada fase de construção de uma 

política, quais sejam, formação de agenda e formulação da política pública. Com a incorpora-
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ção desse refinamento, inclui-se também a figura do empreendedor político proposto por 

Herweg et al (2015), que atua junto aos formuladores da política para reunir maioria que ga-

ranta a aprovação formal de proposta de seu interesse, utilizando-se de estratégias de persua-

são e de barganha. 

Uma questão importante diz respeito ao momento em que termina o processo de for-

mação de agenda e definição de alternativas, conforme desenvolvido por Kingdon, e conse-

quentemente se inicia o processo de tomada de decisão na política pública. Herweg et al 

(2015), Zohlnhöfer (2016) e Herweg (2017) consideram que a fase de agenda se conclui ao 

fim do processo de acoplamento, cujo produto é uma proposta elaborada pronta para decisão. 

Para sustentar tal percepção, Herweg (2017: 34) menciona a diferença feita por Kingdon entre 

agenda governamental e agenda decisória, em que a primeira se refere à “lista de assuntos que 

estão recebendo atenção, que se definem ou no fluxo dos problemas ou no fluxo político, en-

quanto a agenda decisória relaciona-se à “lista de assuntos que estão preparados para uma 

decisão ativa (Kingdon, 1984: 4), resultante do acoplamento dos três fluxos pelos empreende-

dores de política pública (Kingdon, 1984: 211)”.  Há de se ressaltar que a visão apresentada 

pelos referidos autores guarda estreita relação com o sistema parlamentarista, em especial 

como o modelo adotado pela Alemanha.  

Herweg (2017: 61-62) apresenta o seguinte argumento sobre a possibilidade de uma 

interpretação alternativa sobre a questão: “poderia ser a de que o processo de acoplamento 

não termina com a apresentação de um projeto de lei, pois basta que uma alternativa apresen-

tada esteja ligada a um problema percebido e que o fluxo político suporte essa ligação pro-

blema-solução. No entanto, essa leitura torna difícil adivinhar quando a formação de agenda 

termina e a tomada de decisão começa. Em sua análise da reforma da saúde da administração 

Obama, Kingdon (2010) parece estar mais próximo da interpretação de que o acoplamento 

termina com a introdução de um projeto de lei, uma vez que ele separa a agenda e a tomada 

de decisão da seguinte forma: formação de agenda termina com o Senado e a Câmara dos 

Deputados fundindo propostas que seus respectivos Comitês produziram em um único projeto 

de lei. A tomada de decisão é sobre como os dois projetos de lei resultantes podem ser combi-

nados de modo que garanta o apoio do Senado e da Câmara dos Deputados, tendo em conta o 

respectivo equilíbrio de poder. Além disso, uma vantagem em definir que o fim do processo 

de definição da agenda se dá através da introdução de um projeto de lei é que é suficientemen-

te claro para ser provado errado, que é "o preceito fundamental da ciência", de acordo com 

Sabatier (2000, 137) ". 
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Considerando os diversos formatos que os sistemas presidencialistas apresentam, pode 

ser que o marco estabelecido como produto da etapa de formação de agenda não se mostre 

adequado. No Brasil, por exemplo, a apresentação de projetos de lei é corriqueira, tanto por 

parlamentares quanto pelo governo, e a maioria não chega a ultrapassar a etapa das comis-

sões, especialmente na Câmara dos Deputados. Mesmo as propostas que são examinadas por 

uma Comissão Especial não necessariamente chegam à etapa decisória, pois dependem de 

decisão política de atores com poder de veto para incluí-las na pauta do Plenário e na Ordem 

do Dia. Ressalte-se que, ao final dos trabalhos de uma Comissão Especial, geralmente é apre-

sentado um substitutivo que, em tese, está pronto para a decisão (CÂMARA DOS DEPUTA-

DOS, 1989). 

No entanto, considerando que, no sistema presidencialista uruguaio, os partidos têm 

um papel proeminente, e que a ascensão de um partido ao poder nacional garante, em regra, a 

formação de maioria parlamentar que possibilita a apresentação de projetos de lei com proba-

bilidade de tramitar sem o enfrentamento de muitos percalços até sua aprovação (CHAS-

QUETTI, 2014; 2011), opta-se por considerar, nesta pesquisa, a apresentação de um projeto 

de lei como o produto final do processo de formação de agenda. 

 

3.2.2.2 Inclusão das instituições políticas formais e de conceitos do institucionalismo histórico 

ao MSF 

 

De início, cabe destacar que a adoção de um segundo acoplamento ao MSF, com o in-

tuito de que se possa analisar com mais percuciência o processo decisório da política pública, 

tem como consequência a inclusão das instituições formais à abordagem, tendo em vista seu 

papel relevante na forma como os governos e os formuladores de política pública definem 

suas escolhas, assim como no caminho que a proposta tem de percorrer para que venha a ser 

formalmente adotada.   

Outrossim, a não incorporação das instituições ao desenho original do MSF constitui 

uma das críticas mais disseminadas à abordagem, tendo em vista o caráter estruturante das 

instituições e sua influência na trajetória das políticas públicas (IMMERGUT, ANDERSON, 

2006: 5-6; PIERSON, 2005: 34).  

Haja vista que as instituições afetam substancialmente o processo de construção da po-

lítica pública, com influência relevante sobre a ação do governo (HERWEG, 2017: 35), nesta 

pesquisa procede-se à incorporação das instituições nos três fluxos, com base nas propostas 
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apresentadas por Spohr (2016). No fluxo dos problemas, as instituições passam a compor o 

rol das ferramentas utilizadas na construção interpretativa de uma condição como problema 

público, tendo em vista que valores coletivos, que constituem instituições informais, assim 

como regras formais que regem organizações e programas governamentais podem afetar as 

interpretações e definições dos problemas. No fluxo político, as instituições perpassam todos 

os seus componentes. São importantes tanto as instituições formais – regras eleitorais, estrutu-

ra ministerial, poderes presidenciais, atores com poder de veto etc. -, quanto as informais, que 

integram o do estado de ânimo nacional, por exemplo. 

No fluxo das alternativas, alguns critérios de sobrevivência, como os de viabilidade 

técnica e de compatibilidade com valores tanto da comunidade da política pública, já trazem 

as instituições internalizadas, ainda que de forma implícita. Assim, é importante analisar quais 

são essas instituições e de que forma seus efeitos se apresentam na configuração desses crité-

rios. Ademais, importa investigar em que medida as instituições influenciam a manutenção do 

status quo e orientam a trajetória da política pública, aspectos que se refletem na capacidade 

da comunidade da política pública de apresentação de ideias inovadoras. 

 

3.2.2.3 Adoção de definição mais precisa e operacionalizável do subelemento “comunidades 

da política pública”, no fluxo das alternativas. 

 

Na análise do fluxo das alternativas, busca-se explicar como e por que uma ideia flo-

resce. Nesse sentido, a análise das comunidades da política pública precisa ser operacionali-

zada de forma satisfatória. Considerando que o conceito de comunidades de política pública 

oferecido por Kingdon torna difícil a tarefa de se deduzirem hipóteses falsificáveis quanto às 

características das comunidades de políticas e sua influência na geração de alternativas (vide 

subitem 1.5.5), nesta pesquisa opta-se pela adoção da seguinte definição apresentada por 

Herweg (2016b): “comunidade da política é principalmente uma conexão frouxa de servidores 

públicos, grupos de interesse, pesquisadores e consultores (os assim chamados participantes 

ocultos) que se engajam em buscar alternativas para os problemas de um campo específico da 

política pública” (HERWEG, 2016b: 132); 
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3.2.2.4 Acréscimo do subelemento ‘problem-broker’ ao fluxo dos problemas 

 

Embora o MSF tenha o empreendedor de política pública como o ator principal para 

que a mudança ocorra, a literatura não se dedica com afinco a estudar se e como o empreen-

dedor de políticas públicas necessariamente responde pelo enquadramento do problema, ou se 

tal tarefa é atribuída a outros atores. Considerando a existência dessa zona nebulosa, Knag-

gard (2015) propõe a inclusão do conceito de "problem broker" no fluxo dos problemas, a 

quem atribui o papel de enquadrar condições como problemas públicos. Esse ator faz uso de 

recursos e estratégias para convencer os formuladores de políticas a aceitarem o enquadra-

mento proposto (v. subitem 1.5.4).  

Nesta pesquisa, o problem broker é incorporado ao fluxo dos problemas como um ator 

envolvido no processo interpretativo, pois se considera relevante entender em profundidade 

quais foram os agentes e estratégias envolvidos no processo de atenção às condições e de en-

quadramento do problema, que envolve aspectos cognitivos, emocionais e os valores sociais 

vigentes. 

 

3.2.2.5 Aplicação de tipologia das trajetórias evolutivas das alternativas e dos graus de inte-

gração das comunidades de política pública, no fluxo das alternativas. 

 

Consoante exposto no subitem 1.5.5 do cap. 1, Kingdon não faz referência à trajetória 

evolutiva das comunidades de políticas públicas, nem tampouco explora o processo de evolu-

ção das ideias. Embora indique que as alternativas são submetidas a um longo processo de 

amaciamento, adverte que as mudanças decorrentes têm um caráter essencialmente incremen-

tal ou são fruto da recombinação de ideias antigas (KINGDON, 2014: 131-139).  

Por seu turno, Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfen (2018: 22-23) asseveram que o pro-

cesso de amaciamento das ideias é fortemente influenciado pela estrutura da comunidade, 

“pois onde os formuladores de políticas procuram por soluções e como as ideias germinam na 

sopa primitiva depende do grau de integração da comunidade da política pública – isto é, dos 

vínculos entre seus membros”.  

Zahariadis e Allen (1995) defendem a análise conjunta da trajetória evolutiva das al-

ternativas e da estrutura das comunidades da política pública, porquanto consideram que o 

nível de integração das comunidades da política pública e forma de intercâmbio entre os par-

ticipantes afetam a trajetória das alternativas de variadas maneiras. Assim, nesta pesquisa, a 
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análise da estrutura da comunidade da política pública e da trajetória evolutiva das alternati-

vas constituem subelemento do fluxo das alternativas, e para sua operacionalização será utili-

zada a tipologia proposta por Durrrant e Diehl (1991) e aperfeiçoada por Zahariadis e Allen 

(1995), em que são abordados os seguintes aspectos: 

 

Figura 11- Trajetória evolutiva das ideias. 

 

Fonte: Durant, Diehl, 1991; Zahariadis, Allen, 1995 

  

 

Figura 12 – Categoria evolutiva das alternativas 

 

Fonte: Zahariadis, Allen (1995); Zahariadis (2003). 
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Figura 13 – Integração das comunidades de política pública 

  

Fonte: Zahariadis, Allen (1995); Zahariadis (2003). 

 

3.2.2.6 Operacionalização do componente ‘estado de ânimo nacional’ 

 

Ao indicar o ‘estado de ânimo nacional’ (national mood) como um dos componentes 

do fluxo político, Kingdon (2014: 146) dispõe que esse elemento é, na verdade, uma noção 

compartilhada por um expressivo grupo de pessoas sobre uma questão, durante determinado 

período. Enquanto vigora, funciona como “um ‘solo fértil’ para algumas ideias ‘germinarem’, 

ajudando a explicar por que algumas questões chegam à agenda enquanto outras são descarta-

das” (CAPELLA, 2005). O referido autor adverte para não se associar ‘estado de ânimo naci-

onal’ como sinônimo dos resultados de pesquisas de opinião pública, pois o ‘ânimo nacional’ 

é geralmente detectado pelos formuladores de políticas públicas em palestras, conversas com 

ativistas, eleitorado, grupos de interesse e pela mídia (CAPELLA, 2005). Por sua vez, Zahari-

adis (2015: 467) considera que o conceito de Kingdon compreende a ideia de emoção, que é 

percebida pelos líderes políticos quando estruturam suas ações.  

Com efeito, Kingdon reconhece o caráter vago do elemento, que é caracterizado por 

pessoas dentro e fora do governo como algo sensível, mas difícil de ser identificado de forma 

concreta ou específica (KINGDON, 2014: 148). Segundo o autor, o estado de ânimo nacional 

pode ser sentido pelos políticos no contato com seu eleitorado, seja por meio de reuniões, tro-

ca de mensagens e outros eventos que lhes permitam “sentir o pulso nacional”. Os funcioná-
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rios do governo reverberam os sentimentos dos políticos, a quem atribuem expertise nessa 

tarefa (KINGDON, 2014: 149).  

Não obstante Herweg, Zahariadis e Zohnlhöfer (2018: 24) asseverem que o estado de 

ânimo nacional é certamente o elemento mais empiricamente elusivo no fluxo político, e al-

guns pesquisadores tenham optado por descartá-lo como categoria analítica (ZAHARIADIS, 

2003) ou da análise em um contexto mais complexo, como na União Europeia (HERWEG, 

2017), considera-se que essa imprecisão abre a oportunidade de adoção de variadas estratégias 

para operacionalização desse componente do fluxo político. Uma vez que não foi possível 

localizar, na literatura, propostas para identificação mais sistemática do national mood que 

pudessem ser testadas nesta pesquisa, adota-se, de forma exploratória, a estratégia de analisar 

os programas de governo dos principais partidos que disputaram a eleição presidencial, em 

2009 e 2014. 

 Essa opção encontra respaldo na estrutura do sistema político uruguaio, em que os 

partidos têm um papel fundamental, destacando-se a estreita relação entre suas ideologias, 

expressas nas propostas programáticas, e a condução das políticas públicas, quando estão à 

frente do governo (CHASQUETTI, 2004; LANZARO, 2013). Parte-se do entendimento de 

que os conteúdos programáticos expressam, em larga medida, as percepções dos partidos so-

bre as necessidades e demandas dos diversos coletivos no que tange às políticas públicas. 

Como destacou Tabaré Vázquez em seu discurso de posse, no primeiro governo de Frente 

Amplio, “o resultado eleitoral dá ao governo eleito o direito a promover seu programa, mas 

também lhe impõe a responsabilidade de cumprir o prometido” (VÁZQUEZ, 2005). Nesse 

sentido, a escolha metodológica busca observar em que medida a questão dos cuidados foi 

abordada nos programas apresentados por Frente Amplio; Partido Nacional; Partido Colorado 

e Partido Independente, tanto nas eleições de 2009 quanto nas de 2014. 

No entanto, esse instrumento pode não ser suficiente para captar o que Kingdon des-

creve como um sentimento percebido pelos políticos de que determinado assunto tem impor-

tância para a população, pois sua divulgação fica muitas vezes restrita aos membros do parti-

do. Em resumo, faz falta identificar outro aspecto que possa contribuir para expressar o inte-

resse nacional em relação a determinado assunto. Nessa direção, com o objetivo de tentar cap-

tar a percepção do estado de ânimo nacional em relação à temática do cuidado e se esse com-

ponente contribuiu à mudança na política pública  (KINGDON, 2014: 146), parece proveitoso 

considerar a inclusão e disseminação do tema nas campanhas eleitorais dos candidatos à pre-

sidência, haja vista que, em regra, essa estratégia tem mais probabilidade de atingir muitos 
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eleitores e permite aos candidatos e ao partido angariarem simpatia para suas principais pro-

postas. Presume-se que vão ser divulgadas nas diversas mídias os aspectos dos programas 

partidários que estejam em sintonia com os interesses do eleitorado que se pretende atingir, 

numa demonstração de que o candidato, se eleito, será capaz de incluir a questão na agenda 

política.  

Com efeito, é preciso considerar que, se um tema é impopular, mas, no médio e longo 

prazos, o partido julga importante incluí-lo na agenda para garantir a permanência no poder, 

como ocorreu com a reforma trabalhista denominada Hartz IV na Alemanha, quando o partido 

que estava no poder teve de incorporar propostas que divergiam de posições tradicionalmente 

adotadas (Zohlnhöfer, 2016), possivelmente o assunto não será defendido abertamente, seja 

na plataforma programática ou em peças publicitárias ou congêneres veiculados em diversos 

tipos de mídia ou propagandas veicularas na mídia, o que impossibilitaria, em princípio, a 

utilização das estratégias acima propostas para identificação do estado de ânimo nacional 

acerca de determinada questão. 

No quadro abaixo, expõem-se as dinâmicas do MSF que serão utilizadas na análise 

empírica do processo de formação de agenda e formulação da política pública de cuidados do 

Uruguai. 
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Fluxograma 3 – Dinâmica do MSF ampliada para formação de agenda. 

 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Herweg (2017) 

 

 Na sequência, apresentamos a dinâmica que será empregada na análise do processo 

decisório, que corresponde à tramitação do projeto de lei no Parlamento e que difere em gran-

de medida do que ocorre no processo de formação de agenda, conforme já exposto nos subi-

tens 1.5.1 e 3.2.2.1. 
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Fluxograma 4 – Dinâmica de processo decisório  

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Herweg (2017). 
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3.2.2.7 Derivação de hipóteses refutáveis 

 

Como já ressaltado no capítulo 1, em resposta à crítica de que o MSF não permite a 

formulação de hipóteses refutáveis, por conta da demasiada fluidez da abordagem (MUCCI-

ARONI, 1992; 2015; SABATIER, 1991, 1999), recentes trabalhos desenvolveram hipóteses 

falsificáveis derivadas da lógica operativa e dos elementos fundantes do MSF (HERWEG et 

al, 2015; CAIRNEY, ZAHARIADIS, 2016; HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 

2018; HERWEG, 2017), que foram apresentadas de forma mais detalhada no item 1.5.2. 

Com efeito, as hipóteses desenvolvidas por Herweg (2017) são adequadas à análise 

empírica do processo da política pública na União Europeia, enquanto as hipóteses desenvol-

vidas por Herweg et al (2015) foram geradas tendo como base o sistema parlamentarista, em 

que os partidos políticos têm um papel proeminente. Já as cinco hipóteses derivadas por Cair-

ney e Zahariadis são de caráter mais genérico e se referem basicamente aos elementos estrutu-

rantes do MSF. Por seu turno, as hipóteses apresentadas por Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer 

(2018) apoiam-se basicamente no trabalho de Herweg et al (2015), mas incorporam alguns 

traços distintivos para permitir a aplicação em outros sistemas políticos.  

Considerando-se nosso objeto de estudo empírico, qual seja, a mudança em uma polí-

tica pública de um país que adota o presidencialismo como sistema político, nossa primeira 

opção seria adotar as hipóteses oferecidas por Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer (2018) e apli-

cá-las conforme a divisão apresentada. No entanto, esta pesquisa visa replicar, em larga medi-

da, o estudo realizado por Herweg (2017) sobre a adequabilidade do MSF para explicar o pro-

cesso de construção de políticas públicas na União Europeia (UE), em relação à política de 

gás natural. Embora o trabalho de Herweg tenha como foco uma organização sui generis, e o 

objeto de estudo desta tese seja a formação de agenda e tomada de decisão da política pública 

de cuidados do Uruguai, opções teóricas e metodológicas da referida autora em relação ao 

MSF harmonizam-se com os objetivos da pesquisa e são parcialmente incorporadas ao dese-

nho desta tese.  

Herweg aplicou o MSF integralmente, ou seja, todos os elementos estruturantes da 

abordagem foram utilizados, sem prejuízo de que tenham sido estabelecidos equivalentes fun-

cionais em relação a alguns elementos-chave do modelo, em face das peculiaridades inerentes 

àquela organização. Ademais, incorporou à abordagem o refinamento teórico relativo à distin-

ção de dois acoplamentos, para análise mais precisa das etapas pré-decisórias e decisórias; 

desenvolveu hipóteses com o intuito de tornar as condições necessárias que sustentam o MSF 
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mais acessíveis ao texto empírico (v. figura 02). Igualmente, integrou o refinamento teórico 

proposto por Zohlnhöfer et al (2016) referente à inclusão de instituições no conjunto de me-

canismos causais relativo à etapa decisória em que se produz a mudança da política pública. 

Um diferencial do trabalho de Herweg (2017) diz respeito à apresentação de dois dife-

rentes conjuntos de mecanismos causais para explicar os processos de formação de agenda e 

tomada de decisão na EU, conforme já consignado. Calcada no argumento desenvolvido por 

Capano (2013: 428) de que o foco em conjuntos de mecanismos causais torna o estudo das 

mudanças na política pública mais manejável e apropriado à acumulação de conhecimento, a 

referida autora optou pela testagem dos mecanismos causais do MSF, com a aplicação do mé-

todo de process tracing aos estudos de caso das três diretrizes sobre gás natural da União Eu-

ropeia, adotadas em 1998, 2003 e 2009.  

A opção deste estudo também é pela testagem dos mecanismos causais do MSF via 

utilização do método de process tracing para explicar como e por que a questão dos cuidados 

para pessoas em situação de dependência entrou na agenda decisória do Uruguai e levou à 

aprovação da Lei nº 19.353, de 2015, reproduzindo-se, sempre que possível, a lógica adotada 

por Herweg (2017) para realizar sua investigação empírica. Em suma, são utilizados dois con-

juntos de mecanismos causais, um relativo ao processo de formação de agenda e outro à mu-

dança da política, e as hipóteses são agrupadas de acordo com os mecanismos pertencentes a 

cada etapa do processo de construção da política pública. 

Antes de apresentar os dois conjuntos de mecanismos causais e as hipóteses corres-

pondentes, expõe-se brevemente algumas explicações sobre o método de process-tracing em 

estudos de caso, com ênfase em aspectos importantes para melhor compreensão de sua aplica-

ção na análise empírica. 

Segundo Beach (2016), process-tracing é um método de estudos de caso que visa ras-

trear mecanismos causais em análises empíricas detalhadas e identificar como um processo 

causal se desenrola em um caso real. A característica definidora do process-tracing é o des-

dobramento de mecanismos causais em suas partes constituintes, que são então rastreadas por 

meio de estudos de caso aprofundados baseados em evidências, para que se possa saber como 

uma causa ou um conjunto delas produz um resultado (BEACH, PEDERSEN, 2016a: 302; 

COLLIER, 2011). Em suma, no estudo dos mecanismos causais de um caso específico, o foco 

analítico não recai na relação causa e resultado, mas no processo causal hipotético acerca do 

que ocorre entre eles. (BEACH, PEDERSEN, 2016a: 35; BENNET, CHECKEL, 2015).  
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Os mecanismos causais são entendidos como um sistema de partes que interagem para 

transferir força (BEACH, PEDERSEN, 2016) e descritos como entidades envolvidas em ati-

vidades, que atuam com regularidade. Beach e Pedersen (2016: 35) comparam entidades às 

rodas dentadas em uma máquina, enquanto as atividades constituem o movimento das rodas, 

pois transmitem forças e são os produtores de mudança. De acordo com os referidos autores, 

as partes de um mecanismo não têm existência independente (não são consideradas variáveis) 

em relação à produção de um resultado; em vez disso, constituem partes inerentes de um sis-

tema que transmite forças causais para se alcançar o resultado (BEACH, PEDERSEN, 2016).  

Um dos pressupostos do process tracing é a formulação de reivindicações causais as-

simétricas. São assim consideradas porque o que interessa, quando traçamos os mecanismos 

causais que ligam X e Y juntos, são inferências que podem ser aplicadas apenas à população 

causalmente homogênea. Se o resultado é Y*, esperam-se diferentes mecanismos causais para 

atingir tal resultado (BEACH, PEDERSEN, 2016b: 11).  

Igualmente, a compreensão determinista da causalidade também constitui um dos 

pressupostos do método. Ao considerar que os mecanismos causais são invariáveis, o proces-

so determinístico será acionado se as causas e as condições contextuais relevantes que permi-

tem seu funcionamento estão presentes (BEACH, PEDERSEN, 2016b: 10). Por consequência 

desse determinismo ontológico, a pesquisa baseada em estudos de caso tem de trabalhar com 

pequenas populações que apresentem alta homogeneidade causal, ou seja, “casos em que a 

mesma causa (ou o conjunto delas) se liga ao resultado através do(s) mesmo(s) mecanismo(s) 

causal(is)” (BEACH, PEDERSEN, 2016b:10). 

Importa destacar que, quando se faz o rastreamento dos mecanismos causais em estu-

dos de caso, produz-se o que a literatura denomina evidência mecanicista. Nessa situação, 

selecionam-se casos que são significativamente representativos do resto de uma população 

causalmente homogênea, de forma a que se possa inferir que, se o mecanismo funcionou nos 

casos estudados, devem estar presentes no resto da população com características similares 

(BEACH, PEDERSEN, 2016b: 2).  

Outro pressuposto do process tracing em estudos de caso diz respeito ao fato de que 

os mecanismos isoladamente não podem produzir os resultados, uma vez que aspectos contex-

tuais ou condições de escopo devem estar presentes para que os mecanismos operem adequa-

damente num caso específico e, por conseguinte, tornem possível o bom entendimento da 

causalidade (FALLETI, LYNCH, 2009; BEACH, PEDERSEN, 2016b). Nesse sentido, Falleti 

e Lynch (2009: 1143) definem mecanismos causais como “conceitos portáteis que explicam 
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como e por que uma causa hipotética, em um determinado contexto, contribui para um resul-

tado.  

Ademais, as referidas autoras argumentam que “uma explicação causal crível pode 

ocorrer se e somente se os pesquisadores estiverem atentos à interação entre os mecanismos 

causais e o contexto, independentemente de os métodos empregados serem pequenos, for-

mais, estatísticos ou interpretativos” (FALLETI, LYNCH, 2009: 1143). Nesse sentido, as 

autoras definem contexto como “os aspectos relevantes de uma configuração em que uma 

série de condições iniciais leva a um resultado de um alcance e significado definidos através 

de mecanismos causais” (FALLETI, LYNCH, 2009: 1143).  

Se a devida contextualização dos mecanismos causais não é realizada, corre-se o risco 

de que inferências causais incorretas ou inapropriadas sejam apresentadas (FALLETI, 

LYNCH, 2009). Para evitar essa situação, Beach e Pedersen (2016b: 11) ressaltam a impor-

tância de se operar com populações pequenas e causalmente homogêneas e de se traçarem os 

mecanismos causais em variados casos, a fim de assegurar sua regularidade. 

De acordo com Beach e Pedersen (2016a: 305, 313-329), o método de process-tracing 

apresenta duas vertentes de pesquisa: uma centrada na teoria e outra, centrada no caso. Na 

primeira, o objetivo é ampliar os debates teóricos por meio do rastreamento de mecanismos 

causais em casos simples, com vistas à generalização para populações pequenas e delimitadas. 

Nesse caso, o process-tracing apresenta três variantes que se relacionam ao teste, construção e 

revisão de teorias sobre mecanismos causais.   

Relativamente à variante de teste, apresenta-se uma teoria formulada a partir da litera-

tura existente, que será então testada a fim de se verificar se há evidências de que o mecanis-

mo causal conjecturado se confirma no caso selecionado. No que tange à variante relacionada 

à construção de teoria, realiza-se um processo de elaboração teórica com vistas à inferência do 

mecanismo causal mais geral que liga as causas aos resultados, em um caso específico. Já a 

variante referente à revisão teórica propõe o rastreamento de um mecanismo, antes encontrado 

em casos similares, em um caso desviante, para que se possa informar, a partir de sua quebra 

no caso desviante, quais as condições causais ou contextuais necessárias para que tal meca-

nismo possa funcionar.  

Por seu turno, a vertente do process tracing centrada no caso tem como objetivo ela-

borar explicações abrangentes de casos históricos individuais, baseando-se em argumentos 

encontrados na literatura, de modo que se possa entender melhor resultados históricos especí-

ficos, não generalizáveis para uma população mais ampla de casos. A seleção de casos ocorre 
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em razão do forte interesse que o resultado singular de determinado caso desperta, em termos 

históricos. O que se pretende, na verdade, é a elaboração de uma explicação que seja suficien-

te para captar o caráter único do evento histórico rastreado (BEACH, PEDERSEN, 2016a: 

305, 308-313).  

Na utilização do process-tracing para rastreamento dos mecanismos causais que leva-

ram à mudança na política pública de gás natural da UE, Herweg utilizou a variante de teste. 

Consideradas as três condições necessárias para a mudança da agenda, adotou o seguinte con-

junto de mecanismos causais que informam sobre o relacionamento causal entre os elementos 

do MSF, com vistas à mudança da agenda: abertura da janela de agenda e acoplamento dos 

fluxos (2017: 39). Em síntese, a análise desenvolvida investigou “se os mecanismos causais 

teorizados pelo MSF são capazes de explicar como a questão da introdução e revisão de re-

gras comuns para o mercado do gás natural entrou na agenda decisória e levou às mudanças 

políticas ocorridas em 1999, 2003 e 2009” (HERWEG, 2017). Além disso, para efetuar o ras-

treamento do processo de tomada de decisão, que foi acrescido ao MSF original, Herweg 

identificou o empreendedorismo político como o mecanismo causal que leva à mudança da 

política pública, consubstanciada na aprovação, pelo Parlamento, de uma proposta legislativa.  

A referida autora conclui que o MSF adaptado – com o uso de dois processos de aco-

plamento e de duas janelas de oportunidade distintos, inclusão da figura do empreendedor 

político e das instituições formais na etapa decisória, propicia um entendimento mais apro-

fundado do processo de construção da política pública na União Europeia. Igualmente, o teste 

dos conjuntos de mecanismos causais se mostrou positivo para os estudos de caso realizados, 

e a maioria das hipóteses restaram confirmadas. Acrescente-se que as hipóteses foram organi-

zadas a partir da lógica dos dois conjuntos de mecanismos causais. 

A seguir, apresentam-se os mecanismos causais utilizados por Herweg (2017) para 

rastrear a causalidade nos processos de mudança de agenda e de mudança da política pública. 
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Fluxograma 5 - Mecanismos causais do MSF na formação de agenda. 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em Herweg (2017) 

 

Fluxograma 6 – Mecanismos causais do MSF no processo decisório. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Herweg (2017). 

 

Como já ressaltado, o argumento condutor do MSF é o de que a mudança da agenda se 

torna mais provável se uma janela de política pública é aberta, os fluxos estão maduros e um 

empreendedor político promove a mudança da agenda (ZAHARIADIS, 2008: 514; 

ZOHLNHÖFER, 2016: 89; ZAHARIADIS, HERWEG, ZOHLNHÖFER, 2018: 20). Herweg 

(2017) entende que tal argumento apresenta, implicitamente, três condições necessárias que 

devem ser cumpridas para que haja probabilidade de uma mudança de agenda. Assim, na 



 

 

 

 

 

 

154 

aplicação empírica da abordagem à política de gás natural da União Europeia, as três condi-

ções necessárias, transformadas em hipóteses gerais, nortearam a investigação, tendo sido 

desdobradas em outras hipóteses referentes aos principais elementos da abordagem e ao con-

texto em que o MSF foi aplicado. 

Considerando a intenção de replicar, em larga medida, o estudo desenvolvido por 

Herweg (2017), em especial a extensão do MSF ao estágio decisório, o desenvolvimento de 

hipóteses refutáveis e a testagem dos mecanismos causais da abordagem,  nesta pesquisa ado-

ta-se a lógica que a referida autora utilizou quanto à ordenação das hipóteses do MSF, ou seja, 

a organização das hipóteses leva em conta as três condições necessárias acima descritas, as-

sim como as sequências dos mecanismos causais referentes à mudança na agenda e à adoção 

da política pública, conforme exposto nos Fluxogramas 5 e 6.   

Assim, são incorporadas hipóteses oferecidas por Herweg et al (2015); Cairney e 

Zahariadis (2016), Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer (2018); Herweg (2017), com a realização 

de adaptações pontuais necessárias para aplicação da abordagem em um país presidencialista. 

Outrossim, são elaboradas hipóteses referentes a alguns refinamentos teóricos incorporados à 

investigação, não abrangidos pelas hipóteses oferecidas pelos autores supramencionados. 

O quadro abaixo expõe todas as hipóteses trabalhadas na análise empírica, relativas ao 

MSF original e a alguns refinamentos teóricos incorporados à investigação. A ordem em que 

são apresentadas guarda relação com os mecanismos causais a que se referem. 

 

Quadro 06 – Hipóteses derivadas do MSF (Continua) 

Hipóteses Condições necessárias do MSF para mudança na agenda 

A probabilidade de uma mudança da agenda aumenta se: 

H1 Os fluxos dos problemas, das alternativas e político estão maduros para acoplamento; 

H2 Uma janela de agenda se abre no fluxo dos problemas ou no fluxo político; 

H3 Um empreendedor da política pública tem sucesso no acoplamento dos fluxos. 

  

Mecanismos causais Desdobramentos das hipóteses H1, H2, H3 

(dinâmica dos fluxos) 

1º Mecanismo cau-

sal: 

Abertura da janela de 

agenda 

H1a: A probabilidade de que o ‘problem broker’ seja bem-sucedido no enquadramen-

to de uma condição como problema aumenta quanto mais um indicador apresentar 

resultados negativos, o evento focalizado for mais nocivo e os programas governa-

mentais não funcionarem como o esperado. 
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Mecanismos causais Desdobramentos das hipóteses H1, H2, H3 

(dinâmica dos fluxos) 

 H1b: Se uma alternativa proposta não preenche os critérios de seleção, a probabilida-

de de ganhar importância na agenda e de ser acoplada decresce significativamente. 

H1c: Decrescem as chances de uma alternativa se tornar viável quanto mais uma 

ideia se desvia da trajetória de uma política precedente que apresenta retornos cres-

centes. 

H1d: Comunidades da política pública mais integradas são mais suscetíveis de incen-

tivar um padrão evolutivo das ideias que vai de emergente a convergente 

H1e: Comunidades de política pública menos integradas são mais susceptíveis de 

incentivar um padrão evolutivo das ideias que vai de quantum a gradualista 

H1f: À medida que a integração das comunidades de políticas públicas decresce, 

torna-se mais provável que ideias totalmente novas possam se tornar alternativas 

viáveis. 

H1g: Propostas que se enquadram na ideologia geral de um governo ou da maioria, 

em uma legislatura, têm melhores chances de ascender à agenda. 

H1h: Os partidos têm mais probabilidade de aderir a propostas que: 

a) Pertençam às áreas temáticas em que atuam; 

b) São mais populares entre os eleitores; 

c) A probabilidade de grupos de interesse poderosos realizarem campanhas contra 

sua aprovação são remotas. 

H1i: A inclusão de um tema nas bases programáticas dos partidos em disputa da 

eleição presidencial e sua divulgação na mídia por um candidato durante a campanha 

eleitoral indica um estado de ânimo favorável à mudança na política pública. 

H2a: A janela de agenda se abre no fluxo dos problemas se ocorrer pelo menos uma 

das seguintes alterações:  

a) Deterioração de indicadores; 

b) Evento focalizado relevante para o campo da política pública em questão; 

c) Avaliações/feedbacks negativos de programas relacionados com a política pública. 

H2b: Quanto mais uma condição ameaça a reeleição de formuladores de políticas 

públicas, maior a probabilidade de abertura da janela de agenda no fluxo dos proble-

mas (HERWEG, ZAHARIADIS, ZOHLNHÖFER, 2018). 

2º Mecanismo cau-

sal:  

Acoplamento dos 

fluxos 

 

H2c: A janela de agenda se abre no fluxo político pela ocorrência de pelo menos um 

dos seguintes fatores: 

a) Mudanças na legislatura; 

b) Eleição de um novo governo; 

c) Campanhas de grupos de interesse; 

d) Mudança no estado de ânimo nacional 

2º Mecanismo cau- H3a: O empreendedor de política pública tem mais probabilidade de obter sucesso no 
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Mecanismos causais Desdobramentos das hipóteses H1, H2, H3 

(dinâmica dos fluxos) 

sal:  

Acoplamento dos 

fluxos 

 

acoplamento dos fluxos durante a abertura de uma janela de agenda: 

a) Quanto mais persistente ele for;  

b) Quanto mais acesso tiver aos formuladores de política pública mais influentes e 

aos centros de poder político; 

c) Quanto mais variadas forem as estratégias utilizadas para definição e enquadra-

mento do problema, defesa e difusão de ideias e capacidade de intervenção em diver-

sos momentos do processo de mudança da agenda. 

 

Detalhamentos conceituais necessários à operacionalização de H1 e H3 

Detalhamentos H1 D1 - O fluxo dos problemas está maduro se: 

a) a atenção é direcionada para um assunto relevante da política pública;   

b) o referido assunto é interpretado como sendo problemático. 

D2 – O fluxo político está maduro se: 

a) um proeminente formulador de política pública, como um ministro da área ou um 

parlamentar influente, apoia explicitamente a mudança e se empenha em sua aprova-

ção; ou  

b) um partido político com maioria parlamentar ou componente de coalizão majoritá-

ria apoia explicitamente a ideia e se empenha em sua aprovação. 

D3 – O fluxo das alternativas está maduro se uma proposta atende aos critérios de 

viabilidade técnica, orçamentária e de aceitação pela comunidade da política pública. 

 D4 – As comunidades da política pública mais integradas se caracterizam por possuí-

rem um número menor de participantes, interação consensual de seus membros, mai-

or capacidade administrativa e maior restrição de acesso. 

D5 – O padrão evolutivo das ideias nominado ‘emergente para convergente’ caracte-

riza-se pela ocorrência lenta do avanço conceitual no fluxo das alternativas e por um 

processo de suavização que pode ser um pouco longo, ocasionalmente pontuado por 

uma propulsão rápida da alternativa à saliência. 

D6 – As comunidades da política pública menos integradas se caracterizam por pos-

suírem um número maior de participantes, interação competitiva de seus membros, 

menor capacidade administrativa e menor restrição de acesso.  

 D7 – O padrão evolutivo nominado ‘de quantum a gradualista’ caracteriza-se pela 

entrada das ideias no fluxo das alternativas de modo abrupto, sem considerar a conti-

nuidade de políticas preexistentes, mas que tendem a desaparecer em razão da con-
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corrência com outras alternativas que passam por um processo de suavização prolon-

gado. 

Detalhamento H3 D8 - Ocorre acoplamento consequente quando a abertura da janela de agenda decorre 

de um evento no fluxo dos problemas, e o empreendedor de política pública deve 

encontrar uma solução que se encaixe ao problema; 

D9 – Ocorre acoplamento doutrinário quando a abertura ocorre por conta de um 

evento no fluxo político, e a principal tarefa do empreendedor de política pública é 

encontrar um problema para a solução escolhida. 

 

Mecanismos causais Adoção da política pública 

Mecanismo causal: 

Empreendedorismo 

político 

(H4) A adoção de uma política pública é mais provável se um empreendedor político: 

a) Consegue combinar alternativas viáveis apoiadas por diferentes atores com poder 

de veto em uma proposta; 

b) Pode (e faz) oferecer concessões sobre a proposta original; 

c) Consegue fornecer significado, esclarecimento e identidade à questão em discus-

são. 

(H5) É provável que o acoplamento decisório seja mais longo se: 

a) A mudança na agenda ocorreu contra a vontade de atores com poder de veto; ou 

b) A atenção dos decisores políticos é redirecionada para outras questões. 

Fonte: Elaboração própria, fortemente baseada no desenho de pesquisa proposto por Herweg 

(2017: 59), mas com a incorporação de hipóteses derivadas por Herweg et al (2015); Cairney, 

Zahariadis (2016); Herweg (2017) e Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer (2018), expostas nos nas 

figuras 02, 03, 04, 05 constantes da seção 1.5.2, e de outras formuladas pela autora, para apli-

cação no sistema político presidencialista, adotado pelo Uruguai. 

 

3.2.2.8 Comentários sobre as hipóteses 

 

Com efeito, algumas hipóteses selecionadas necessitaram de adaptações para aplicação 

ao sistema político uruguaio. Ademais, tendo em vista a incorporação a esta tese de alguns 

refinamentos teóricos não trabalhados por Herweg et al (2015); Cairney e Zahariadis (2016), 

Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer (2018); Herweg (2017), foi necessária a adequação ou elabo-

ração de hipóteses novas referentes a esses elementos, que são detalhadas na sequência: 
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a) Tendo em vista a inclusão do problem broker ao fluxo dos problemas, a hipótese ofe-

recida por Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer (2018), para o citado subelemento (H1a), 

baseada em Knaggard (2015; 2016), foi incorporada ao quadro de hipóteses desta in-

vestigação como um desdobramento da hipótese referente ao amadurecimento dos flu-

xos (H1), uma das condições necessárias para que ocorra a mudança na agenda. Toda-

via, é preciso lembrar que, nesse fluxo, a agência também está relacionada ao empre-

endedor da política pública, ator crucial na dinâmica oferecida por Kingdon. 

 

b) A hipótese (H1b), apresentada por Herweg et al (2015) e Herweg, Zahariadis e 

Zohlnhöfer (2018), foi incorporada sem modificação. 

 

c) Embora se possa argumentar que as instituições já estão implícitas em alguns critérios 

de sobrevivência das ideias, como viabilidade técnica e compatibilidade com valores 

da comunidade da política pública (SPOHR, 2016), Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer 

(2018: 23) consideram relevante chamar a atenção dos pesquisadores sobre a possibi-

lidade de inserção explícita da dependência de trajetória ao MSF como um dos crité-

rios de seleção das alternativas viáveis. Assim, com base na assertiva apresentada pe-

los citados autores de que “se uma ideia se desvia fortemente da trajetória da política 

precedente, que se caracteriza por retornos crescentes, suas chances de se tornar uma 

alternativa viável são muito baixas”, elaboramos a hipótese H1c. 

 

d) Como já discutido no item 1.5.5, o nível de integração das comunidades da política 

pública afeta a trajetória das alternativas e, consequentemente, a proposta que venha a 

ser seriamente considerada pelos formuladores de política. Nessa direção, afigura-se 

pertinente a incorporação dessas variáveis à análise do fluxo das alternativas, bem co-

mo o desenvolvimento de hipóteses que capturem as diferentes estruturas das comuni-

dades e os distintos caminhos evolutivos das ideias. Assim, com fundamento nos ar-

gumentos apresentados por Zahariadis (2003: 50-51) e Durant e Diehl (1989), foram 

derivadas as hipóteses relacionadas a tais aspectos – H1d e H1e -, também apresenta-

das como desdobramentos da H1. 

 

e) Tendo em vista as peculiaridades políticas e organizacionais da UE, Herweg (2017) 

não derivou hipóteses relativas ao papel dos partidos. Todavia, o papel que essas asso-
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ciações exercem no jogo político, em maior ou menor grau, ainda é relevante na vida 

política das democracias ocidentais que adotam sistemas políticos parlamentaristas ou 

presidencialistas. Considerando que o Uruguai, país foco da análise empírica, apresen-

ta como traço distintivo de seu sistema político a força dos partidos (BUQUET, 

CHASQUETTI, 2004; LANZARO, 2001; 2013), optamos por incorporar hipóteses 

desenvolvidas por Herweg et al (2015) sobre o papel dos partidos políticos na defini-

ção da agenda, consubstanciadas em H1g, H1h e H1i. 

 

f) Tendo em vista o caráter vago do ‘estado de ânimo nacional’ no fluxo político, esta 

pesquisa propõe que o referido elemento seja operacionalizado a partir da análise das 

bases programáticas dos principais partidos políticos que disputaram as eleições de 

2009 e 2014 no Uruguai, de modo a buscar captar a existência de um clima favorável à 

aprovação de uma política pública de cuidados (vide subitem 3.2.2.6). Assim, foi deri-

vada a H1j, apresentada como desdobramento da H1. 

 

g) A hipótese H3a reproduz, basicamente, as propostas de Herweg (2017) e Herweg, 

Zahariadis e Zohnhöfer (2018) para o empreendedor da política pública, especialmente 

o disposto no comando e nas alíneas (a) e (b). Todavia, entende-se que tais previsões 

deixaram de incluir uma característica fundamental desse ator, qual seja, sua capaci-

dade de utilizar variadas estratégias, ao longo do processo de construção de agenda, 

para alcançar seu objetivo. Nesse sentido, optamos por incorporar a alínea (c) à hipó-

tese (H3a).  

 

h) Em relação à hipótese central H1, além da reprodução dos detalhamentos D1, D2 e D3 

explicitados por Herweg (2017), acrescentamos os detalhamentos D4, D5, D6 e D7, 

referentes às hipóteses H1d e H16, que se referem à integração das comunidades de 

política pública e à trajetória evolutiva das ideias. Já os detalhamentos relativos à H3 

se relacionam ao tipo de acoplamento, se ocorrido no fluxo dos problemas ou no fluxo 

político. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

160 

Figura 14 – Agrupamento das hipóteses do MSF em relação aos mecanismos causais. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das hipóteses constantes do Quadro 6. 
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Figura 15 – Agrupamento das hipóteses do MSF ao mecanismo causal 

 

 

3.2.2.10 Fases do estudo 

 

Considerando que o foco desta pesquisa é o estudo das etapas de formação de agenda 

e de tomada de decisão da política pública de cuidados para pessoas dependentes do Uruguai, 

com a aplicação do MSF acrescido de refinamentos teóricos, o estudo se divide em duas fa-

ses: mudança na agenda e mudança na política pública.  

Na primeira, tendo como fio condutor os mecanismos causais apresentados nos Fluxo-

gramas 5 e 6, bem como as hipóteses a eles relacionadas, analisam-se separadamente os flu-

xos dos problemas, das alternativas e o fluxo político, levando-se em conta os componentes 

de cada um deles, apresentados originalmente por Kingdon (2014) ou incorporados a partir de 

sugestões da literatura (vide lista apresentada na sessão 3.2.2). Também são observados os 

parâmetros estabelecidos para verificação da maturidade dos fluxos, primeira condição neces-

sária para a probabilidade de mudança na agenda. Na sequência, discutem-se a abertura da 
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janela de agenda e o processo de acoplamento dos fluxos, mecanismos relacionados às duas 

outras condições necessárias para que a mudança na agenda possa ocorrer, com ênfase na atu-

ação do empreendedor de política pública, elemento pivotal do MSF e dos aspectos contextu-

ais que envolvem a construção da política pública.  

Na segunda, considerando a cadeia causal que conecta a proposta legislativa à mudan-

ça formal da política (no caso em análise, à aprovação da Lei nº 19.353, de 2015), o foco recai 

na atuação do empreendedor político (Herweg et al, 2015; Zohlnhöfer et al, 2016) e nas insti-

tuições que controlam a agenda do Parlamento, assim como nos atores com poder de veto que 

podem restringir ou bloquear a tramitação regular da proposição. Ressalte-se que, ao final de 

cada elemento do MSF, apresentam-se as hipóteses que foram confirmadas ou refutadas. No 

capítulo final, procede-se à apresentação dos achados empíricos e teóricos da investigação, 

relacionando-os com as respectivas questões de pesquisa. 

 

3.2.2.10 Coleta de dados 

 

A condução sistemática de entrevistas, num período de quatro anos, constituiu o prin-

cipal método de coleta de dados adotado por Kingdon (2014) no desenvolvimento do MSF. 

No entanto, essa estratégia não se mostra a mais adequada para a pesquisa em curso, especi-

almente porque se utiliza, na análise empírica, o método de process tracing, que demanda a 

apresentação de evidências mais robustas que sustentem os mecanismos causais explicativos 

da mudança na agenda e da adoção da política pública (Fluxogramas 5 e 6). Assim, para ob-

tenção das informações mais relevantes para a investigação, a pesquisa se baseia fundamen-

talmente na análise documental. Consideram-se como fontes mais pertinentes os documentos 

produzidos pelo governo e parlamento uruguaios; relatórios, artigos científicos e técnicos, 

além de publicações da mídia referentes à temática dos cuidados no Uruguai, são utilizados 

como fontes secundárias.  

Esse material pode ser categorizado em dois grupos distintos: o primeiro agrega do-

cumentos oficiais elaborado por ministérios, comissões, comitês e outros órgãos relacionados 

ao processo de construção do sistema integrado de cuidados do Uruguai25, que constituíram a 

principal base da coleta de dados; o segundo se compõe de artigos acadêmicos, textos técnicos 

                                                 

 
25 Ressalte-se que uma boa parte de documentos e textos técnicos referentes à política de cuidados e à construção 

do Sistema Público Integrados de Cuidados do Uruguai encontram-se reunidos no sítio da internet 

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/v/13292/1/innova.front/documentos 

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/v/13292/1/innova.front/documentos
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e publicações da mídia referentes à temática. Como já destacado, o escopo desta pesquisa 

estabelece, como limite temporal da investigação, a metade da década de noventa do século 

XX, quando o processo de redemocratização daquele país já tinha se completado, até o fim de 

2015, quando a Lei nº 19.353 foi aprovada. 

Importa ressaltar que as entrevistas não foram eliminadas da pesquisa, pois informa-

ções fornecidas por pessoas ou instituições que participaram ativamente do processo de cons-

trução da referida política pública são relevantes para maior compreensão do fenômeno. Nes-

se sentido, como complemento à análise documental, entrevistas em formato livre foram rea-

lizadas com atores envolvidos (Apêndice A) nas etapas de formação de agenda e tomada de 

decisão, cujo produto serviu de base para a organização de estratégia de operacionalização do 

estudo de caso, reconstrução dos caminhos percorridos até à aprovação da Lei nº 19.353, de 

2015, além de esclarecer dúvidas e preencher lacunas que os documentos, artigos e publica-

ções não conseguiram suprir. Para acesso aos participantes, utilizou-se a ferramenta metodo-

lógica snowball, em que um indivíduo sugere ao pesquisador o nome de um outro que possa 

contribuir com informação relevante sobre um tema, e assim sucessivamente (PENROD et al, 

2003; FLINT, ATKINSON, 2001).   
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4. FORMAÇÃO DA AGENDA E TOMADA DE DECISÃO NA POLÍTICA PÚBLICA 

DE CUIDADOS DO URUGUAI 

 

Neste capítulo, por meio da aplicação do Multiple Streams Framework (MSF), acres-

cido de incorporação de refinamentos teóricos propostos pela literatura dedicada ao estudo da 

abordagem, conforme abordado nos capítulos 1 e 3, investiga-se o processo de formação da 

política de cuidados do Uruguai, que resultou na aprovação da Lei nº 19.353, de 2015, que 

instituiu o Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 

Mais especificamente, na perspectiva empírica, busca-se explicar por que o Uruguai 

foi o primeiro país da América Latina e do Caribe a aprovar uma política dessa natureza, que 

se destina a prover cuidados para pessoas em situação de dependência para o exercício de 

atividades da vida diária, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. Igualmente, sob o 

ponto de vista teórico, interessa saber como o MSF, acrescido de refinamentos teóricos suge-

ridos pela literatura, explica os processos de formação de agenda e de tomada de decisão con-

cernentes à mudança na política de cuidados do Uruguai. 

Utilizando estudo de caso único, busca-se identificar quais as causas e fatores associa-

dos que concorreram para a inclusão da temática dos cuidados na agenda política do Uruguai. 

O referido país sul-americano apresenta algumas características recorrentes em processos de 

mudança de política de cuidados, como um percentual expressivo da população com mais de 

sessenta e cinco anos, sendo que o grupo populacional que mais cresce é o das pessoas com 

mais de setenta e cinco anos, que, em regra, apresenta maior demanda de serviços de cuidados 

de longa duração; baixas taxas de fertilidade; mudanças nos formatos e dinâmicas familiares; 

inserção maciça da mulher no mercado de trabalho, aspectos que serão abordados com maior 

percuciência no item 4.1 desta pesquisa.  

Importa destacar que outros países da região, como Argentina e Chile, que apresentam 

índices demográficos, socioeconômicos e políticos aproximados aos do Uruguai (v. tabelas 1, 

2, 3), ainda não aprovaram formalmente política de âmbito nacional para tratar do cuidado 

numa perspectiva sistêmica, que incorpora princípios e tendências presentes em políticas des-

sa natureza adotadas por democracias que já enfrentam o déficit do cuidado há mais tempo. 

Assim, é importante explicar o protagonismo uruguaio, mormente quando se prevê que a mai-

oria dos países da região se deparará, nas próximas décadas, com demandas crescentes de 

cuidado para pessoas dependentes, especialmente idosos. 

A análise da formação da política de cuidados compreende o período que vai de mea-

dos dos anos noventa, quando já findara o processo redemocratização do país, até 2015, quan-
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do foi aprovada pelo Congresso Uruguai a Lei nº 19.353, em novembro daquele ano.  No en-

tanto, referências a fatos ou dados anteriores podem ocorrer, quando necessário para capturar 

a dinâmica dos fluxos que compõem a lógica do MSF. Com efeito, a análise guia-se pelas 

hipóteses apresentadas no quadro 06 (do capítulo 3), que serão empiricamente testadas, e di-

vide-se em duas partes: a seção 4.2 aborda a mudança na agenda, ou seja, a fase pré-decisória 

da formação da política, enquanto a seção 4.3 trata da mudança da política, isto é, a fase deci-

sória. Ao final, apresentam-se as conclusões sobre o capítulo. 

 

4.1 Contexto Socioeconômico e Político do Uruguai (1985-2015)  

 

De acordo com Zahariadis (2003: 2), “Escolhas coletivas não são derivadas mera-

mente de esforços individuais agregados de alguma forma, mas sim o resultado combinado de 

forças estruturais e processos cognitivos que são altamente dependentes do contexto”. Na 

mesma direção, Falleti e Lynch (2009: 1145) ressaltam a importância do contexto na identifi-

cação causal, uma vez que “uma causa consiste na interação entre o mecanismo e o contexto 

em que opera”. Assim, antes de iniciar a aplicação do MSF modificado aos processos de cons-

trução da política pública de cuidados, julga-se oportuno apresentar breve contextualização 

socioeconômica, demográfica e política do Uruguai, para que se possa captar de forma mais 

percuciente como os mecanismos causais do MSF em um sistema político, econômico e social 

bem diferente daquele para o qual a abordagem foi inicialmente dirigida.  

 

4.1.1 Contexto Demográfico 

 

O Uruguai apresenta um processo de transição demográfica diferenciado e precoce em 

relação aos demais países da América Latina. Já no final do século XIX, vivenciou uma baixa 

acentuada nos níveis de mortalidade e, nos primeiros anos do século XX, as taxas de natalida-

de também começaram a decair. Igualmente, tanto a imigração internacional, especialmente a 

europeia, ocorrida do final no século XIX a meados do século XX, quanto a emigração ex-

pressiva de uruguaios a partir dos anos setenta influenciaram decisivamente a configuração 

populacional do país. Esses fenômenos se desenvolveram gradualmente ao longo do século 

XX, trazendo consigo alterações relevantes na dinâmica demográfica do país (PELLEGRINO, 

2013; PEREGRINO et al, 2008). 

Segundo Pellegrino et al (2008), “o Uruguai rapidamente se juntou ao circuito da fase 

de globalização, que teve seu pico nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas 



 

 

166 

do século XX. Esta integração permitiu-lhe participar em rotas comerciais internacionais, em 

investimentos internacionais e com eles, também de imigração ultramarina. Esses fatores es-

tavam associados a outros fenômenos sociais e culturais que incorporavam à sociedade uru-

guaia mentalidades e comportamentos ‘modernos’, refletidos na mudança da família, na rela-

ção entre os sexos e nas atitudes frente à reprodução”. 

A queda da taxa de mortalidade, fenômeno considerado como o início da transição 

demográfica, começou a se evidenciar no Uruguai nas últimas décadas do século XIX. Impor-

ta destacar que, nos últimos anos do século XIX e início do século XX, o governo uruguaio 

implementou medidas relativas à saúde pública que contribuíram para a diminuição da morta-

lidade infantil, cujos níveis se igualavam aos da França, no mesmo período (PELLEGRINO, 

2013). Ademais, à medida em que a taxa de mortalidade diminuía, reduzia-se o peso relativo 

de mortes por doenças infecciosas e parasitárias e aumentava a incidência de doenças cardio-

vasculares, crônicas ou degenerativas, mais relacionadas ao envelhecimento populacional 

(PELLEGRINO et al, 2008).  

No início do século XX, a expectativa de vida ao nascer, 48 anos, era próxima dos paí-

ses mais avançados e se distanciava tanto do resto da América Latina quanto dos países de 

origem de muitos imigrantes (PELLEGRINO et al, 2008). Embora ao longo do século XX o 

Uruguai tenha perdido a liderança latino-americana, há de se reconhecer que durante o perío-

do houve ganhos expressivos na redução da mortalidade em todos dos grupos etários, especi-

almente entre crianças de 1 a 4 anos (94%), e mulheres de 15 a 34 anos (de 91 a 93%) (MI-

GLIÓNICO, 2001, apud PELLEGRINO et al, 2008). Além disso, à proporção que a taxa de 

mortalidade diminuía, aumentava a diferença de expectativa de vida ao nascer entre os sexos: 

se, no princípio do século XX, as mulheres viviam em média dois anos a mais que os homens, 

ao final do século essa diferença era de mais de oito anos. Com efeito, a expectativa de vida 

ao nascer, no período considerado, aumentou trinta e três anos para os homens e quase trinta e 

sete anos para as mulheres (PELLEGRINO et al, 2008). 

No que tange à taxa de natalidade, a queda começou no início do século XX, tornan-

do-se mais acentuada no intervalo entre a crise econômica de 1929 e o final da segunda guerra 

mundial. Logo após esse marco, observou-se um pequeno “baby boom”, que pode ser expli-

cado pela expansão econômica ocorrida no período e pela entrada da última corrente imigrató-

ria de europeus. Em 1980, o crescimento é interrompido e se inicia um processo de declínio 

lento e sustentado (PELLEGRINO et al, 2008).  

Já a taxa de fecundidade uruguaia, que em 1900 era de seis filhos por mulher (PEL-

LEGRINO, 2013), também começou a baixar nos primórdios do século passado, com queda 
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mais acentuada a partir da metade do período. Pellegrino et al (2008) destacam que, “nos anos 

cinquenta, a Taxa Global de Fecundidade (TGF) era semelhante à da Europa (TGF 2.7), en-

quanto a América Latina e o Caribe rondavam os 6 filhos por mulher. Cinquenta anos depois, 

a Europa está bem abaixo da reposição populacional (TGF 1.4), o Uruguai atinge apenas o 

nível de reposição (TGF 2.1), enquanto a da América Latina e Caribe caiu pela metade (TGF 

2.7)”. Todavia, as referidas autoras advertem que, embora num ritmo lento, a TGF continua a 

cair, tendo atingido o preocupante patamar de 2.04 em 2004, o que significa que ultrapassou a 

barreira do nível necessário de fecundidade para reposição populacional (TGF 2.08). 

Vale ressaltar que a queda nas taxas de fecundidade guarda estreita relação com a nup-

cial idade e a mudança nos formatos das famílias. Pellegrino et al (2008) salientam que, de 

acordo com o primeiro censo populacional do século XXI, realizado em 2004, os domicílios 

uruguaios eram compostos, em média, por três pessoas, metade do valor registrado no primei-

ro censo do século XX. Da mesma forma, a taxa de nupcialidade, isto é, o quociente entre o 

número de matrimônios anualmente registrados e a população com 15 anos ou mais em cada 

ano calendário, apresentou o valor mais baixo para o período 1900-2004.  Cabe registrar que, 

entre a população situada na faixa de 20 a 29 anos, cerca de 60% dos que viviam como casais 

tinham uniões não formalizadas. Na mesma direção, a proporção de nascimentos extramatri-

moniais superou a proporção dos nascidos no contexto de uniões formalizadas. 

A partir dos anos setenta, as taxas de divórcio começam a crescer, e, ao final dos anos 

noventa, o Uruguai apresenta os níveis mais altos de divórcio e os mais baixos de nupcialida-

de da América Latina (PELLEGRINO et al, 2008). Em consequência, cresce o número de 

uniões informais, inclusive com repercussão no ordenamento jurídico do país, uma vez que 

são equiparadas às uniões formais em relação a benefícios sociais e efeitos patrimoniais. To-

das essas mudanças se refletem na configuração e na forma de convivência das famílias, por-

quanto diminui sensivelmente a presença da família nuclear típica, composta do homem pro-

vedor e da mulher dedicada ao cuidado dos filhos e do lar. Ressalte-se que, ao final dos anos 

noventa, o país apresenta o maior contingente de mulheres participantes do mercado laboral, 

em termos de América Latina (PELLEGRINO, 2013; PELLEGRINO, 2008).  

De acordo com Pellegrino et al (2008), a magnitude, a rapidez e a direção das mudan-

ças indicam que o Uruguai está passando pela segunda transição demográfica, fenômeno que 

indica a passagem de um modelo de família burguês, próprio da primeira transição demográ-

fica, para um modelo individualista, que se baseia na rejeição da regulação institucional das 

relações familiares através do casamento. Nessa lógica, as relações conjugais, da mesma for-

ma que outras relações sociais, passam a se sujeitar à discussão e à decisão individual, seja em 
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relação ao casamento, filhos ou tempo de permanência nas relações, situações que serão ava-

liadas em função dos custos e benefícios que propiciem ao desenvolvimento pessoal (VAN 

DE KAA, 2002 apud PELLEGRINO, 2008).  

O fenômeno migratório também é importante para entender a transição demográfica 

uruguaia. Enquanto na primeira metade do século XX o Uruguai se destacou pelo fluxo imi-

gratório de europeus, que vinham para o país em busca de melhores condições de vida e de 

trabalho digno, além da ocorrência imigração fronteiriça, especialmente de brasileiros e ar-

gentinos, a partir do início dos anos setenta a situação se inverte, com a emigração de uru-

guaios para países mais desenvolvidos transformando-se em um fenômeno demográfico estru-

tural, com tendência a se intensificar em período de crises econômicas ou políticas (PELLE-

GRINO et al, 2008; PELLEGRINO, 2013).   

Mudanças nos componentes da dinâmica demográfica – mortalidade, natalidade, fe-

cundidade, migração – têm consequências relevantes na estrutura etária da população (PEL-

LEGRINO, 2003; CABELLA, PELLEGRINO, 2010). Esse fenômeno, denominado transição 

estrutural das idades, “procura destacar os efeitos do processo de redução progressiva das 

coortes de nascimentos a partir das mudanças geradas pelo declínio da fecundidade e, em me-

nor escala, pela melhoria da mortalidade e, em alguns países, pelos efeitos da migração” 

(CABELLA, PELLEGRINO, 2010: 13). Em regra, a transição estrutural das idades tem como 

foco os efeitos da transição demográfica sobre a estrutura etária da população, em que ocorre 

uma passagem de populações jovens para populações mais envelhecidas (PELLEGRINO, 

2003). 

Com efeito, o início precoce da transição demográfica uruguaia fez com que, já na dé-

cada de sessenta, fossem visualizadas as alterações decorrentes da transição estrutural das 

idades, com destaque para o envelhecimento populacional.  Um dos indicadores demográficos 

utilizados para medir o nível de envelhecimento populacional é a proporção entre pessoas 

com 60 ou 65 anos ou mais de idade no total da população, considerando-se que uma popula-

ção está envelhecida quando alcança mais de 7%, patamar que o Uruguai alcançou nos anos 

sessenta.  No mesmo período, a proporção de pessoas com mais de 65 anos, de acordo com o 

censo de 1963, correspondia a 7.6% (CABELLA, PEREGRINO, 2010). Ressalte-se que, em 

2009, essa proporção atingiu 13.6% e, se projeta que, em 2050 corresponderá a 20% da popu-

lação total (CALVO, 2011: 19). 

Tais mudanças se refletem claramente no desenho da pirâmide etária. Enquanto a base 

era larga, em 1950, pois a taxa de natalidade ainda mantinha uma população composta princi-

palmente de crianças e jovens, no início do século XXI a situação afigura-se bem diversa: a 



 

 

169 

base se apresenta bem mais estreita, com redução significativa das gerações mais novas, e o 

topo vem se alargando progressivamente. A redução da fecundidade contribuiu para a ocor-

rência de um fenômeno intitulado ‘envelhecimento pela base’, ao qual se soma o envelheci-

mento pelo topo, ou sejam, a população idosa sobrevive por mais tempo e, dentro desse gru-

po, as idades mais avançadas vêm ganhando importância (PELLEGRINO et al, 2008; PEL-

LEGRINO, 2003; 2013). Informações censitárias indicam que a proporção de pessoas com 80 

anos ou mais, dentro do grupo populacional de 56 anos ou mais, aumentou sistematicamente 

desde a metade do século XX, tendo alcançado quase 25% do total do grupo, em 2004 (CA-

BELLA, PELLEGRINO, 2010).  

Como assinalam Cabella e Pellegrino (2010), a trajetória demográfica do Uruguai po-

de ser considerada modelo, em termos de transição demográfica. As mudanças demográficas 

ocorreram de forma lenta e gradual, permitindo que as relações entre as gerações ocorressem 

sem alterações abruptas. Todavia, o envelhecimento populacional já alcançou a fase final da 

transição demográfica, com taxas de fecundidade persistentes e constantes, em uma sociedade 

em que parte expressiva das mulheres e casais exercem seu direito de escolha em relação ao 

número de filhos. Nesse sentido, aponta-se a necessidade de desenvolvimento de políticas que 

favoreçam a fecundidade desejada pelas famílias. Embora se considere pouco provável que 

tais medidas consigam reverter o patamar de fecundidade já alcançado, espera-se que influen-

ciem positivamente na reversão do fluxo emigratório e constituam estímulo à chegada de imi-

grantes ao país, o que representaria um auxílio importante para manutenção de uma estrutura 

demográfica que ainda não se depara com problemas mais graves vivenciados por sociedades 

mais desenvolvidas e envelhecidas.    

A despeito do processo de envelhecimento populacional constituir uma das maiores 

conquistas do século XX, pois é resultado do avanço em diversas políticas públicas de bem-

estar, esse fenômeno traz consigo inquietações aos governos, por conta do aumento no núme-

ro de pessoas dependentes e da consequente necessidade de alterar ou desenvolver políticas 

públicas de apoio a esse segmento da população. Estudo desenvolvido por Paredes e Fernan-

dez (2014) demonstra que, em pesquisa desenvolvida para detectar a população idosa em situ-

ação de dependência, realizada em 2012, constatou-se que essa condição alcança cerca de 

16% da população idosa entrevistada, e 6% apresentam dependência moderada ou severa; 

impacta principalmente as mulheres e o grupo dos mais idosos (22,8% 23,1%, respectivamen-

te). O apoio para a realização de atividades da vida diária advém basicamente do entorno fa-

miliar, mormente quando a maioria dos idosos vivem sozinhos ou como casal. 
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4.1.2 Contexto socioeconômico 

 

Durante muitas décadas do século XX, o Uruguai foi conhecido pelo seu grau de 

modernização e desenvolvimento econômico e social, em relação à maioria dos países latino-

americanos (RAMA, 1990; DE SIERRA, 1989). Até os primeiros anos da década de cinquen-

ta, o país crescia a taxas anuais de 8% do PIB e apresentava indicadores de distribuição da 

riqueza invejáveis (BUQUET, CHASQUETTI, 2004). O PIB per capita era similar ao de al-

guns países europeus, como a Bélgica (RAMA, 1990). No entanto, em meados da década, o 

Uruguai inicia uma crise econômica severa e prolongada, com estagnação econômica, níveis 

inflacionários sem paralelo e queda drástica nos salários, que se estende até boa parte da dé-

cada de sessenta. Em resposta à prolongada crise, ocorrem mobilizações sindicais e estudan-

tis; surgimento da guerrilha urbana e mudanças no governo, com a primeira alternância go-

vernamental em quase cem anos, consubstanciada na vitória do Partido Nacional nas eleições 

de 1958, mas que não conseguiu colocar o país novamente nos trilhos (BUQUET, CHAS-

QUETTI, 2004).  

Questões políticas e institucionais; aumento da guerrilha urbana; politização das for-

ças armadas; incapacidade governamental de formular alternativas de desenvolvimento que 

lograssem vencer a crise estrutural que assolava o país estão entre as causas aventadas para a 

instalação da ditadura cívico-militar no Uruguai, no período de 1973 a 1985 (BUQUET, 

CHASQUETTI, 2004). Porém, há de se ressaltar que, entre 1968 e 1981, interregno que 

abrange o período de instabilidade política e social prévio ao início do período ditatorial e o 

início da década de oitenta, o país voltou a crescer, em consequência da adoção de uma políti-

ca de estabilização para conter a espiral inflacionária que impôs um congelamento temporário 

de salários e preços e a abolição do Conselho de Salários, organismo criado em 1943 para 

mediar as relações entre patrões e empregados, com intensa participação dos sindicatos, entre 

outros aspectos. O golpe militar reforçou tais medidas, incluindo a proibição de atividades 

sindicais. No período considerado, não houve queda do PIB, apesar dos choques externos 

impostos à economia, como o aumento dos preços do petróleo, em 1973, e a baixa na deman-

da internacional por carne, em 1974 (RAMA, 1990). Ademais, houve aumento do subsídio às 

exportações e redução de barreiras protecionistas.  

Da mesma forma que para outros países do continente latino-americano, os anos oi-

tenta representaram a década perdida, no que tange ao crescimento econômico. Segundo Ra-

ma (1990), o PIB uruguaio caiu quase 15% em apenas dois anos (1982-1983), como resultado 

de uma política cambiária equivocada que buscava reduzir a inflação por meio da desvalori-
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zação cambial.  A gravidade da crise económica possivelmente acelerou a restauração demo-

crática, marcada pela realização de eleições gerais em 1985 (DE SIERRA, 1989; RAMA, 

1990). O novo governo democrático, capitaneado pelo Partido Colorado, preservou a liberali-

zação financeira estabelecida no governo militar, mas realizou algumas alterações, como o 

estímulo à flexibilização dos controles de fluxo de capital; a desativação de mecanismos de 

políticas comerciais protetivas e o aprofundamento das políticas de estabilização fiscal e mo-

netária; o restabelecimento do conselho de salários e a garantia de um ganho real aos salários. 

Além disso, foram restauradas as principais instituições políticas, como o sistema de partidos, 

o movimento sindical, e os movimentos sociais recuperaram sua capacidade de mobilização 

(ALEGRE, 2008).  

No início da década de noventa, com a posse do segundo governo democrático, co-

mandado pelo Partido Nacional, foi promovida uma agenda de reformas estruturais, num con-

texto de reformas dessa natureza ocorridas nos países da região, calcadas no paradigma do 

“Consenso de Washington”. Entre as medidas mais relevantes, destacam-se o desmantelamen-

to dos mecanismos de proteção comercial; integração ao Mercosul; aumento da abertura co-

mercial; suspensão da convocatória do conselho de salários, com a consequente descentraliza-

ção das negociações salariais; adoção de programas de ajuste fiscal, que levaram à diminuição 

acentuada do déficit público em relação ao PIB, no período de 1986 a 1998; aprofundamento 

da abertura financeira, que redundou no aumento dos níveis de investimento externos, entre 

outros (ALEGRE, 2008).   

Ao mesmo tempo, foram mantidas características do antigo modelo de desenvolvi-

mento, especialmente em relação ao gasto público social, que se manteve em níveis altos du-

rante toda a década, tendo em vista, principalmente, o aumento do gasto previdenciário. Cabe 

destacar que, em 1985, completou-se a reforma do sistema de previdência social, que passou a 

ser misto, ou seja, conta com um pilar de solidariedade intergeracional que pode ser comple-

mentado, em certos casos, pelo pilar de poupança individual obrigatória, administrado por 

fundos privados. Na educação, o estado avançou na cobertura da educação inicial e primária, 

com o aumento de escolas em tempo integral. No campo da saúde, as propostas de reformas 

não avançaram, o que limitou a oferta de serviços e cobertura para uma parte expressiva da 

população, intensificada pela queda na qualidade dos serviços públicos. Também não obteve 

êxito o programa de privatizações, diferentemente do que ocorreu em diversos países latino-

americanos (ALEGRE, 2008). 

Embora o país tenha obtido resultados econômicos positivos durante a maior parte da 

década de noventa (AMARANTE, PERAZZO, 2009), o cenário mudou a partir de 1998, com 
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a queda abrupta do PIB e o aumento progressivo do déficit fiscal. Somado a isso, o pouco 

controle exercido sobre o fluxo de capitais desde a restauração da democracia resultou em 

danos severos à economia, com o surgimento de bolhas especulativas que destruíram ativos 

econômicos e aumentaram o endividamento estatal. A contração do PIB foi acentuada entre 

1999 e 2001, houve queda expressiva no investimento e a dívida externa chegou a 100% do 

PIB, levando o país à situação de considerar seriamente a declaração de moratória. O desem-

prego chegou próximo de 20%, em 2002, com aumento expressivo da informalidade, e os 

salários tiveram uma perda real de quase 30%, entre 2001 e 2003. (ALEGRE, 2008).  

Desde o retorno à democracia, em 1985, observava-se uma tendência decrescente dos 

níveis de pobreza na população uruguaia. Todavia, a implementação de parte do receituário 

neoliberal do Consenso de Washington pelos partidos Colorado e Nacional resultou na perda 

de milhares de postos de trabalho, precarização do emprego, entre outros efeitos que contribu-

íram para a reversão dessa trajetória, com acentuado aumento dos níveis a partir do 1999, pe-

ríodo que coincide com o início da recessão e posterior crise econômica (AMARANTE, PE-

RAZZO, 2009: 100; MIRZA, 2014: 53-54). Em 2003, os níveis de pobreza atingiram 30% da 

população. A proteção social, especialmente das crianças oriundas de configurações familia-

res chefiadas por mulheres de poder aquisitivo e níveis de qualificação mais baixos, mostrou-

se ineficiente para garantir-lhes o mínimo de dignidade. Em relação à população idosa, os 

efeitos deletérios da crise econômica foram mitigados em razão da ampliação da proteção 

social garantida a esse grupo etário nos anos oitenta e noventa, principalmente por conta do 

aumento do gasto público com benefícios previdenciários (ALEGRE, 2008). 

A deterioração se tornou mais aguda em 2002, quando os efeitos da crise econômica 

argentina, iniciada no final de 2001, debilitaram ainda mais a combalida economia uruguaia, 

especialmente pelo seu impacto sobre o sistema bancário. Em síntese, a persistente retirada de 

depósitos bancários argentinos corroeu a liquidez dos bancos uruguaios. Na sequência, os 

residentes também realizaram retiradas, afetando principalmente os bancos públicos. O país 

então perdeu grau de investimento e o risco-país aumentou de forma expressiva A acentuada 

desvalorização da moeda, aumento da inflação e da recessão e perdas vultosas de reservas 

internacionais levaram o governo a decretar um feriado bancário, em agosto daquele ano e a 

celebrar um novo acordo com o FMI (ANTÍA, 2002).   

O contexto social e econômico adverso favoreceu a vitória do partido de centro-

esquerda, Frente Amplio, nas eleições presidenciais de 2004. Além da eleição de Tabaré Vá-

zquez, o partido do governo conquistou maioria nas duas casas legislativas. Em relação aos 

aspectos econômicos, o governo que assumiu preferiu adotar uma posição mais pragmática, 
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com a manutenção do equilíbrio fiscal e controle da inflação, mas também progressista, com a 

inclusão de reformas tendentes a melhorar a atividade produtiva do país, a exemplo da refor-

ma tributária (LORENZONI, PEREZ, 2010) Em um contexto econômico favorável, especi-

almente pelo boom de commodities, foi possível ao Uruguai, um país exportador de alimentos 

e matérias primas, crescer a taxas incomuns, se considerada a média histórica (PÉREZ, RO-

DRIGUEZ, 2016: 340).  

Com efeito, após uma acentuada queda entre 2001 e 2002, o PIB uruguaio começou 

a apresentar taxas de crescimento constantes, especialmente entre o período de 2004 a 2008, 

chegando a alcançar um aumento de 32,8% nesse espaço de tempo (BUSQUETS, 2013: 10). 

Embora se observe uma queda acentuada de 2008 para 2009 (de 8,5% para 2,9%), em decor-

rência da crise financeira mundial de 2008, a partir de 2010 o caminho do crescimento do PIB 

foi retomado, embora a taxas menores, apresentando leve queda a partir de 2013. Em 2014, 

ano em que FA vence pela terceira vez consecutiva a eleição presidencial, o crescimento do 

PIB foi de 3.2%; em 2015, atingiu apenas 1.0 % (INE, 2016).  

O déficit orçamentário, por sua vez, apresentou quedas sucessivas desde 1999, quan-

do correspondia a 3,5% do PIB, até atingir 1,7%, em 2009. Todavia, a partir de 2012, começa 

a demostrar um aumento preocupante, atingindo 2,8%, em 2013 e chegando a 3.6%, em 2015. 

Em relação à dívida pública, observa-se um aumento crescente. Em 1999, correspondia a 

35.5% do PIB, tendo praticamente dobrado em dez anos, quando chegou a 69,5%, em 2009 

(BUSQUETS, 2013: 12-14). Já a taxa de desemprego total apresentou, de 2000 a 2009, uma 

trajetória descendente, porquanto passou de 13,6% para 7.6% da população total, no período 

considerado. De 2010 a 2015, atingiu patamares ainda mais baixos, entre 6.3 e 6.8, com au-

mento em 2015, quando alcançou 7.5%. Por sua vez, a taxa de ocupação total, de 2000 a 

2015, teve um curso ascendente: se, em 2000, era de 51.5%; em 2011 atingiu seu patamar 

mais alto, 60,7%, e desde então mantém valores próximos a 60% (URUGUAY EN CIFRAS, 

2010; 2011; 2012; 2013; 2014; ANUARIO ESTADÍSTICO, 2015; BUSQUETS, 2013: 16).  

A ampliação da proteção social nos dois primeiros governos de Frente Amplio foi 

significativa. Tendo em vista a piora das condições de vida e trabalho decorrentes da crise 

econômica, que levaram setores da população a uma situação de grave vulnerabilidade social, 

o primeiro governo implementou Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social – PA-

NES, voltado para criar condições de resgatar da extrema pobreza um contingente expressivo 

da população (MIRZA, 2014: 54). Ademais, o governo buscou transformar a matriz social 

vigente, aumentando a proteção social para grupos menos favorecidos ao mesmo tempo em 

que promoveu mudanças em políticas mais estruturais, como saúde, educação, previdência 
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social, com o intuito de melhorar o acesso, cobertura, financiamento e a qualidade das presta-

ções (AGUIRRE, FERRARI, 2014). O segundo governo continuou o redesenho da matriz de 

proteção social, implementando e algumas vezes expandindo reformas iniciadas no período 

anterior, além de propor inovações importantes, como a criação de um sistema de cuidados. 

Também se destacou pela aprovação de políticas mais libertárias que trouxeram atenção mun-

dial para o Uruguai, como a aprovação da interrupção voluntária da gravidez, a união civil 

entre pessoas do mesmo sexo e a liberalização do uso de maconha (PIÑERO RODRIGUEZ, 

PEREZ, 2016). 

 

Tabela 5 - Indicadores macroeconômicos selecionados - Uruguai (2000-2015) 

ANO Variação crescimento do PIB (%) Inflação Taxa de Desemprego Total Índice de Gini 

2000 -1.9 4,76 13.6 44,39 

2001 -3.8 4,36 15.3 46,17 

2002 -7.7 13,97 16.9 46,65 

2003 0.8 19,38 16.9 46,22 

2004 5.0 9.16 13.1 47,14 

2005 7.5 4.7 12.2 45,87 

2006 4.3 6.4 10.9 47,20 

2007 7.5 8.11 9.1 47,63 

2008 8.5 7.86 7.6 46,27 

2009 2.9 7.10 7.3 46,28 

2010 8.5 6.68 6.8 45,32 

2011 5.2 8.09 6.3 43,37 

2012 3.5 8.10 6.5 41,32 

2013 4.6 8.52 6.5 41,87 

2014 3.2 8.26 6.6 41,60 

2015 1.0 9.44 7.5 41,70 

   Fontes: INE - Uruguay en cifras 2001-2014; BUSQUETS, 2013; BOHIGUES, 2016, elabo-

rado com base em dados do Banco Mundial. 
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4.1.3 Contexto político. 

 

O Uruguai é o país latino-americano que vive há mais tempo sob regime democráti-

co, com raízes que remontam ao início do século XX. A trajetória de estabilidade só foi inter-

rompida por duas rupturas: a primeira, em 1933, em decorrência de um golpe civil, e a segun-

da, entre 1973 e 1984, quando vigorou uma ditadura cívico-militar (BUQUET, CHASQUET-

TI, 2004; LANZARO, 2013). Já a tradição partidária uruguaia – iniciada pelos partidos Colo-

rado e Nacional, remete-se à primeira metade do século XIX, período em que ocorreu a inde-

pendência do país e a aprovação da primeira constituição republicana (LANZARO, 2013: 

236-237; BUQUET, CHASQUETTI, 2004: 223).  

Um traço distintivo da democracia uruguaia é o poder dos partidos, o que leva muitos 

pesquisadores a denominarem o Uruguai como uma partidocracia de consenso (BUQUET, 

CHASQUETTI, 2004; LANZARO, 2003; LANZARO, 2013), “em virtude do papel central 

desempenhado pelos partidos políticos e dos intrincados mecanismos de coparticipação por 

eles desenhados” (BUQUET, CHASQUETTI, 2004: 223). Durante toda o caminho democrá-

tico percorrido, chama a atenção a alta institucionalização (BUQUET, PIÑERO, 2014) e au-

tonomia política dos partidos em relação a instituições como Igreja, Forças Armadas e oligar-

quia agrária, atores que não foram capazes de impor sua hegemonia a longo prazo e, por con-

seguinte, propiciaram condições para a formação do consenso político-partidário. Ademais, 

considerando os oito requisitos estabelecidos por Lijphart para caracterizar consortional de-

mocracies (1987; 1989), “o Uruguai apresenta quatro traços puros de consenso e outros três 

atenuados. O Uruguai não se enquadra no modelo em relação ao item que exige ‘descentrali-

zação e federalismo’” (BUQUET, CHASQUETTI, 2004: 223). Nessa direção, Lanzaro (2013) 

assinala que o Uruguai é uma democracia consensual sui generis, porquanto é formada por 

partidos políticos e não por clivagens sociais. 

Até 1971, o sistema de partidos uruguaio afigurava-se bipartidário, pois apenas dois 

partidos de existência secular efetivamente participavam da disputa pelo poder político, ocu-

pando posições no governo tanto em nível nacional como local: o Partido Nacional (Blanco) e 

o Partido Colorado, que, embora apresentassem um amplo espectro ideológico, tendiam a um 

posicionamento de centro-direita (CHASQUETTI, 2011: 541; BUQUET, CHASQUETTI, 

2004: 224; BUQUET, CHASQUETTI, 2004; BOHIGUES, 2016). Em um contexto de crise 

econômica e política, que se arrastava desde os anos sessenta, representada por inflação cres-

cente, estagnação do setor produtivo, onda de greves e protestos, com respostas autoritárias e 

violentas do Estado uruguaio, dá-se o surgimento de Frente Amplio (FA) na eleição daquele 
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ano, e o sistema passa a ser classificado como um multipartidarismo moderado, formato que 

se mantém constante até o presente.  

FA é fruto de uma congregação unitária de esquerda formada pelo Partido Comunis-

ta, Partido Socialista e Partido Democrata Cristão (BOHIGUES, 2016), considerados partidos 

de ideias (LANZARO, 2013: 237; BUQUET, PIÑERO, 2014: 130) e posicionados à esquerda 

do espectro. Além do propósito de superar a crise política em curso, a criação de FA também 

tinha como objetivo a realização de reformas estruturais no estado, na economia e na socieda-

de (GARCÉ, YAFFÉ, 2006; BETANCUR, BUSQUETS, 2016: 7). 

É preciso acrescentar que, no sistema uruguaio, os partidos – denominados lemas -, 

caracterizam-se pelo fracionamento de suas estruturas internas, isto é, albergam diversos gru-

pos altamente institucionalizados, conhecidos como sublemas, que competem entre si por 

cadeiras no Parlamento. Embora a fidelidade ao partido seja a tônica do sistema, o poder das 

frações, principalmente de seus líderes, é inegável, tendo em vista sua capacidade de controlar 

a bancada parlamentar e de incidir na seleção dos candidatos que irão compor as listas parti-

dárias, no período eleitoral (CHASQUETTI, 2011: 543-544).  

Durante a ditadura (1973-1984), FA foi proscrito e, junto com outras forças oposito-

ras ao regime, atuou na clandestinidade, retornando à legalidade durante o processo de transi-

ção democrática (BOHIGUES, 2016). Outro ponto que abalou a trajetória dos partidos tradi-

cionais e se reverteu em maior apoio popular ao Frente Amplio foi a aprovação da Lei da Ca-

ducidade, em 1986, que concedia anistia ampla e irrestrita para as autoridades que cometeram 

graves violações aos direitos humanos no período ditatorial, aprovada pelos partidos Colorado 

e Nacional. A reação contrária à referida lei veio não apenas dos membros de FA, mas tam-

bém de setores progressistas dos partidos tradicionais. Procedeu-se, então, a um plebiscito 

para decidir sobre a anulação da mencionada lei, cujo resultado, embora tenha sido favorável 

à sua permanência, também se mostrou vantajoso para o partido de esquerda, que ganhou vi-

sibilidade junto ao eleitorado e a oportunidade de se descolar das ideias defendidas pelos par-

tidos dominantes (BURIANO, 2011). 

Na primeira eleição pós-período autoritário (1984), confirmou-se a mudança no sis-

tema de partidos, com FA se consolidando como o terceiro partido do sistema, posicionando-

se como oposição aos partidos tradicionais, que continuaram a alternância na liderança do 

país. Nas eleições de 1989, embora os partidos Nacional e Colorado tenham atuado em cola-

boração como forma de se manterem no poder, FA demonstrou seu crescimento no cenário 

político uruguaio, evidenciado pelo aumento progressivo de sua votação e a perda de votos 

dos partidos tradicionais (BUQUET, PIÑERO, 2014: 131). Nesse período, o partido passou 
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por mudanças internas, com a saída da democracia cristã, para formação do Novo Espaço, 

assim como se estabeleceu uma coalizão entre FA e Encontro Progressista, que representava a 

ala mais moderada da esquerda (BUQUET, CHASQUETTI, 2004). 

As eleições de 1994 consolidaram o tripartidarismo, consubstanciado no virtual em-

pate dos três grandes partidos – Nacional, Colorado e Frente Amplio. Ao final, o Partido Co-

lorado saiu-se vencedor, por escassa margem de votos. A alta fragmentação legislativa levou à 

coalizão entre PN e PC, para possibilitar a governabilidade. FA, por sua vez, afirmou-se como 

a principal força de esquerda do país, assim como se consolidou a liderança de Tabaré Vá-

zquez. Nas eleições de 1999, o referido candidato obteve a maioria relativa dos votos, e FA só 

não ascendeu ao poder por conta da aliança entre os partidos tradicionais, o que deu a vitória a 

Jorge Battle, do Partido Colorado. No âmbito legislativo, FA também obteve maioria relativa 

nas duas Casas (BUQUET, PIÑERO, 2014: 132). 

Considerando a localização ideológica dos partidos políticos de esquerda que gover-

nam na América Latina desde o início deste século, a literatura classifica o Uruguai entre os 

países que possuem uma esquerda moderada (LANZARO, 2011; MOREIRA, 2009), pois 

tendem a aceitar as regras da democracia representativa, tanto da seara eleitoral quanto das 

instituições governamentais, ajustando-se às restrições políticas e econômicas vigentes, de 

certa forma dando continuidade ao status quo mais liberal, ao mesmo tempo em que, conside-

rando sua posição ideológica, buscam promover orientações distintas às políticas sociais, com 

maior predomínio da ação estatal (LANZARO, 2011: 352). Em resumo, “são esquerdas que 

não desafiam os parâmetros da democracia liberal e que, quando chegam ao governo, perse-

guem objetivos redistributivos, mas realizam uma gestão ortodoxa da economia” (PEREZ, 

PIÑEIRO RODRIGUEZ, 2016: 340). No entanto, Pérez, Piñeiro e Rosenblatt (2016: 3) asse-

veram que “Frente Amplio é um partido atípico na região por sua trajetória de acumulação 

política e eleitoral, e pelas características, o tamanho e a intensidade de sua estrutura organi-

zativa”. 

Embora o Uruguai, durante a maior parte do período em que prevaleceu o bipartida-

rismo, tenha sido considerado um país relativamente próspero, principalmente se comparado à 

realidade latino-americana, a crise econômica deflagrada em 2002, decorrente em larga medi-

da das situações brasileira e argentina, colocou o país em uma conjuntura de baixo crescimen-

to econômico, desvalorização progressiva da moeda, desemprego, aumento da pobreza e indi-

gência, elevado endividamento interno e externo, entre outros, permeada pela ocorrência de 

persistentes protestos e greves, que se espalharam por todo o país (ROSENBLATT, 2006). 
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Para a disputa das eleições de 2004, Frente Amplio formou coalizão com dois grupos 

de perfil mais moderado - Encontro Progressista e Novo Espaço -, que posteriormente se inte-

graram ao partido. A grave crise econômica que se abateu sobre o Uruguai entre 2001-2002, 

conjugada ao discurso transformador de FA, foram determinantes para a vitória do partido de 

esquerda nas eleições de 2004, em que seu candidato à presidência venceu o pleito ainda no 

primeiro turno, com 51,7% dos votos válidos. Acrescente-se que Tabaré Vázquez foi o pri-

meiro presidente, eleito no período pós-ditadura, a governar com uma maioria parlamentar, 

tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, suficiente para assegurar o cumpri-

mento da agenda partidária sem depender dos votos de outros partidos (BUSQUETS, 2013: 

21; LANZARO, 2016: 175). Segundo Busquets (2013: 21), “Frente Amplio estava em condi-

ções de fazer (e fez) um governo de partido, apoiado por um gabinete com um caráter eminen-

temente político e com uma base de governabilidade importante durante os cinco anos de go-

verno, ou seja, desde março de 2005 até fevereiro de 2010”.  

Tendo em vista a força dos partidos no sistema político uruguaio, o alcance de uma 

maioria parlamentar nas eleições gerais é, em princípio, a situação mais vantajosa, pois evita a 

formação de coalizões que possam dificultar a aprovação da agenda do partido, consubstanci-

ada na agenda presidencial. Chasquetti (2011:544) indica que, de 1985 a 2005, apenas dois 

governos formaram governos de partidos, ou seja, tiveram maioria parlamentar sem necessi-

dade de formação de coalizões: Sanguinetti, 1985; e Vázquéz, 2005. 

O programa de FA para os cinco anos de governo advogava mudanças importantes 

em diversas políticas públicas, seguindo a tendência de se distanciar de valores e modus ope-

randi adotados em governos conduzidos pelos partidos tradicionais, adeptos do receituário 

neoliberal. De acordo com Moreira e Delbono (2010: 100), “nesse sentido, o governo de FA 

se propôs, em alguns casos, a corrigir o rumo, e em outros, a implementar reformas com ori-

entação diversa. Para conceber um novo ciclo reformista, a esquerda tinha em mãos dois prin-

cípios norteadores que formavam uma identidade própria e que se destacavam claramente dos 

postulados que prevaleceram na década anterior: 1) justiça social e 2) participação democráti-

ca.” 

Na área social, a principal preocupação de FA era a expansão dos direitos sociais, 

melhoria das prestações e ampliação da universalização, sem excluir desse rol as políticas 

focalizadas, mormente quando se tinha em mente as consequências sociais nefastas da crise 

econômica de 2002, porém sem deixar de lado sua articulação com políticas mais universais, 

como saúde, educação e previdência social (MIDAGLIA, 2012). Na área econômica, o pro-

grama previa uma posição mais cautelosa, no sentido de se manter uma política de equilíbrios 
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macroeconômicos, estabilidade e segurança jurídica, mas sem abrir mão de políticas desen-

volvimentistas com maior atuação estatal, ainda que, em alguns casos, tomasse a forma de 

uma parceria público-privada, com a manutenção do processo decisório e coordenação nas 

mãos do estado (MANCEBO, NARBONDO, 2010: 19). 

Assim, foram realizadas tanto reformas estruturantes quanto aprovadas políticas so-

ciais mais imediatas, a exemplo do Plano de Assistência Nacional à Emergência Social – PA-

NES (Lei nº 17.869, de 2005), destinado a contingentes populacionais que se encontravam em 

condições de pobreza e extrema pobreza naquele momento (MIDAGLIA, ANTIA, 2007). 

Igualmente, foi aprovado o Plano de Equidade (Lei nº 18.104, de 2007), que trata da igualda-

de de direitos e oportunidades entre homens e mulheres na república uruguaia, garantindo-

lhes o desenvolvimento de programas voltados à inclusão social e à consideração da perspec-

tiva de gênero no desenho, implementação e monitoramento das políticas.  

Igualmente, a reforma da saúde (Lei nº 18.211, de 2007) criou o Sistema Nacional 

Integrado de Saúde e alterou o modelo de gestão, financiamento e atenção à saúde então vi-

gentes (SOLLAZZO, BERTERRETCHE, 2011), com destaque para a ampliação do acesso de 

grupos populacionais mais vulneráveis. Além disso, o governo de FA logrou aprovar leis que 

promoveram alterações na previdência social (BUSQUETS, 2013: 22-23), tanto em relação à 

cobertura do sistema contributivo quanto a regimes de categorias profissionais específicas, 

como policiais e bancários (Leis 18.395; nº 18.396; 18.405, de 2008). 

Quanto à questão laboral, um resgate importante foi a reinstalação dos Conselhos de 

Salários (Decreto nº 105/2005), que vinham sendo desmontados desde 1992 e encontravam-se 

inativos, porquanto representam um importante foro de discussão das relações entre patrões e 

empregados e de reajustes salariais (MOREIRA, 2009; BUSQUETS, 2013: 23). Ademais, no 

que toca à proteção dos trabalhadores e das organizações sindicais, importa destacar a criação 

de uma instância para discussão salarial do setor público, bem como a aprovação da lei da 

liberdade sindical (Lei nº 17.940, de 2006).  

No que tange à segurança pública, foi aprovada a Lei de Humanização e Moderniza-

ção do Sistema Carcerário (Lei nº 17.897, de 2005), embora tenha havido muitas críticas à 

atuação “branda” do governo nesta seara, conquanto seja o tema que ocupou o primeiro lugar 

nas preocupações da população durante a disputa eleitoral, seguido pela educação. Na política 

educacional, as reformas não foram profundas, tendo em vista as tensões existentes entre as 

corporações educativas e o governo, apesar da promoção de amplo debate e diálogo que pos-

sibilitaram a participação de variados atores envolvidos com a política. Chasquetti (2007) 

pondera que, “de certo modo, o governo abriu um espaço de participação sem apresentar pre-
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viamente as linhas concretas da reforma, o que gera incerteza a respeito das características 

que ela terá”. De qualquer modo, aprovou-se a Lei nº 18.437, de 2008, que “pretende elaborar 

um Sistema Nacional de Educação, gera uma série de inovações em diversos ámbitos, através 

de uma complexa estructura institucional que inclui a governança do ensino, a coordenação 

entre as diversas instâncias, a descentralização, a participação de diversos atores sociais e a 

avaliação do sistema” (Buquet 2009: 623).  

Ademais, como inovação, foi criado o plano CEIBAL (Conectividade Educativa de 

Informática Básica para a Aprendizagem Online), cujo objetivo foi distribuir um computador 

por aluno na rede pública até o final do mandato presidencial com o intuito aumentar a conec-

tividade e diminuir o gap tecnológico do país, além de promover igualdade de acesso à infor-

mação para todos os alunos (VINAS-FORCADE, 2015) 

A condução da política econômica do primeiro governo de esquerda não apresentou 

mudanças significativas em relação ao que já vinha sendo desenvolvido pelo governo anterior, 

mantendo-se a política de estabilidade de preços, austeridade fiscal e cumprimento de com-

promissos financeiros, o que contribuiu para gerar um clima de certezas propício à captação 

de investimentos, notadamente estrangeiros (BUSQUETS, 2013: 23-24). As taxas de cresci-

mento do Produto Interno Bruto (PIB), durante o período Vázquez demonstraram que a esco-

lha da equipe econômica por uma política mais conservadora e de continuidade foi acertada, 

mormente quando, durante o primeiro governo frenteamplista, instalou-se a crise financeira 

mundial de 2008, que não teve um impacto catastrófico na economia uruguaia como ocorreu 

com as economias europeias. Entre 2008 e 2009, houve uma queda abrupta do PIB, mas ainda 

ocorreu crescimento (de 8,5%, em 2008, para 2,9%, em 2009).  

Chasquetti (2007) ressalta o êxito obtido pela equipe econômica com a aprovação da 

Reforma Tributária (Lei nº 18.083, de 2006), que modificou significativamente o sistema fis-

cal uruguaio, com a criação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRPF, considera-

da uma bandeira histórica da esquerda. Além disso, no mesmo ano, o país cancelou sua dívida 

com alguns organismos internacionais, como Fundo Monetário Internacional (FMI); Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial. 

Em suma, o ritmo elevado do crescimento econômico foi um fator explicativo fun-

damental do sucesso alcançado pelo governo de Tabaré Vázquez, reforçado pela existência de 

uma maioria parlamentar disciplinada, que logrou apreciar e aprovar, naquele período, quase 

todas as proposições apresentadas pelo governo. De fato, o primeiro governo de Frente Am-

plio conseguiu avanços sociais relevantes, tanto na redistribuição de renda quanto na diminui-

ção da pobreza, da indigência e na melhoria dos salários, assim como realizou diversas refor-



 

 

181 

mas que podem ser classificadas como socialdemocratas (CHASQUETTI, 2011: 546). Toda-

via, em relação à educação e à segurança pública, embora fossem os temas que mais preocu-

pavam os uruguaios naquele momento, os progressos foram discretos, com mudanças pontu-

ais, como a aprovação de legislação voltada para a modernização do sistema carcerário e o 

estabelecimento de diálogos entre governo, corporações educativas e sociedade civil com vis-

tas a estabelecer consensos em relação à reforma do sistema vigente, respectivamente.  

Nas eleições de 2009, repetiu-se, em grande medida, o cenário de 2004, pois FA con-

seguiu ganhar novamente a presidência e ter maioria absoluta no Congresso. Entre os traços 

distintivos em relação à disputa eleitoral de 2004, destacam-se a ocorrência de segundo turno 

na eleição presidencial e a manutenção de uma maioria mais apertada na Câmara dos Repre-

sentantes e no Senado, o que não impediu a aprovação de matérias de interesse do governo, 

tendo em vista a rígida disciplina partidária observada no Uruguai.  

Mujica, ex-guerrilheiro que surpreendentemente venceu o candidato apoiado por Vá-

zquez nas primárias de FA, conseguiu imprimir sua marca pessoal na condução do governo 

central. De origem camponesa e hábitos monásticos, mas dotado de um imenso carisma, pro-

jetou o pequeno país sul-americano para o mundo, especialmente ao adotar uma agenda mo-

dernizadora, que levou à aprovação de leis garantidoras de direitos considerados polêmicos. 

Sobre essa questão, Mujica afirmou que só aplicou um princípio muito simples: reconhecer os 

fatos, isto é, organizar a realidade (FERRARI, NERES, 2015; CELESTINO, 2014). 

Cariboni e Moraes (2013) ressaltam que, apesar da boa reputação de Mujica no cená-

rio regional e internacional, no âmbito doméstico houve queda progressiva de sua popularida-

de, tendo em vista os resultados insatisfatórios em algumas políticas de grande impacto social, 

problemas na gestão da agenda de governo, na dinâmica partidária e no relacionamento com a 

oposição. Ademais, no âmbito econômico, como reflexo do cenário internacional, a economia 

começou a dar sinais de desgaste, com queda no crescimento do PIB e alta da inflação. 

Igualmente, observou-se o crescimento do déficit do setor público, que em 2013 alcançou 

2,3% do PIB. 

Um dos êxitos do governo Mujica foi a aprovação de legislações que expandem di-

reitos sociais, a exemplo da lei que prevê subsídios em caso de maternidade ou paternidade 

aos trabalhadores da iniciativa privada, amplia os períodos de gozo regula a redução de jorna-

da laboral e subsídio parental para o cuidado infantil, após o término da licença maternidade, 

até que a criança complete seis meses de idade. (Lei nº 19.161, de 2013); lei de inclusão de 

novos coletivos no Sistema Nacional Integrado de Saúde; lei de apoio à reprodução humana 
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assistida (19.167, 2013); regulamentação da lei da vontade antecipada ou da “lei da boa mor-

te” (Lei nº 18.473, de 2009).  

Todavia, as inovações que alcançaram maior visibilidade, inclusive na arena interna-

cional, referem-se a temas considerados polêmicos, como a aprovação, entre 2012 e 2013,  da 

legislação que assegura o casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo (Lei nº 19.075, 

2013), da lei que descriminaliza o aborto e permite a interrupção da gestação até a 12ª semana 

(Lei nº 18.987, 2012); e da lei que regulamenta o consumo, produção e comercialização da 

maconha (Lei nº 19.172, de 2013), temas que o governo levou adiante mesmo sem contar com 

apoio unânime de sua bancada ou estarem incluídos no programa partidário, mas que atendem 

a demandas do eleitorado de esquerda libertária, tradicionais apoiadores de Frente Amplio 

(CARINBONI, MORAES, 2013). Há que se ressaltar a inclusão, na agenda prioritária do go-

verno, da temática dos cuidados para pessoas dependentes, que foi alvo de criação de grupo 

de trabalho com a missão de desenhar a referida política, mas que não chegou a ser formal-

mente analisada pelo parlamento uruguaio.  

Em relação a algumas prioridades anunciadas no discurso de posse do segundo go-

verno de FA, relativamente a áreas que foram consideradas problemáticas nas pesquisas de 

opinião pública pré-eleitorais, os resultados não foram satisfatórios. No que tange à política 

habitacional, embora a presidência tenha criado um programa para prover habitações de inte-

resse social e regularizar a expansão de assentamentos irregulares em zonas urbanas, os recur-

sos públicos destinados a essa empreitada foram escassos, e a iniciativa presidencial não en-

controu acolhida entre doadores públicos e privados (MAGRI, 2016).  

Da mesma forma, apesar do aumento expressivo do gasto na seara educacional, os 

resultados não foram os esperados, especialmente no que se refere à ampliação da cobertura 

da educação secundária e aos resultados obtidos pelos alunos uruguaios em avaliações de 

aprendizagem internacionalmente aplicadas (MANCEBO, LIZBONA, 2016; DOMINGUEZ, 

GATTI, 2011). Um aspecto positivo foi a criação da Universidade Tecnológica, no interior do 

país (lei nº 19.043, 2012) (BETANCUR, CLAVIJO, 2016). Além disso, a política de seguran-

ça pública também foi alvo de muitas críticas, em vista dos poucos avanços obtidos no com-

bate à criminalidade e na melhoria das condições do sistema carcerário, na perspectiva de 

direitos humanos (VILA, 2016). 

Nas eleições de 2014, embora as pesquisas de opinião pública indicassem um cenário 

complicado para a esquerda, FA surpreendeu ao conseguir a vitória no segundo turno com 

uma margem razoável de votos em relação ao segundo colocado, além da manutenção de 

maiorias parlamentares nas duas casas legislativas, seguindo o padrão das eleições anteriores, 



 

 

183 

2004 e 2009 (PÉREZ, PIÑERO RODRÍGUEZ, 2016: 340). Convém ressaltar que o partido 

governista conseguiu manter uma maioria absoluta de forma ainda mais ajustada que em no 

período 2010-2015, porquanto tem de contar com o voto de Vice-Presidente para completar o 

quórum exigido no Senado.  

Tabaré Vázquez é eleito novamente presidente do Uruguai, vencendo em segundo 

turno o candidato do Partido Nacional, Luiz Lacalle Pou, que se confirma como o principal 

partido de oposição (PIÑERO RODRIGUEZ, PERÉZ, 2016; BOHIGUES, 2016).Se bem con-

tinua sendo um governo de partido, o crescimento do número de deputados e senadores de FA 

pertencentes a facções internas mais à esquerda do espectro ideológico, que advogam uma 

ação mais intervencionista do estado, levam o presidente a depender fortemente da disciplina 

partidária para aprovação de suas propostas no âmbito do Parlamento (LUJAN, BURIAN, 

2016; PIÑERO RODRIGUEZ, PERÉZ, 2016). Na visão de Lanzaro (2016: 169), nessas elei-

ções nacionais, “o Uruguai passou a ter um sistema de partido predominante, cumprindo com 

as duas características que tipificam esta figura política: a) um partido – o Frente Amplio – 

que triunfa pela terceira vez consecutiva com maioria absoluta dos assentos parlamentares; b) 

no âmbito de uma democracia que confirma a sua condição plural e competitiva.” 

Ao comparar os cenários políticos dos dois ciclos que levaram à eleição de Tabaré 

Vázquez, Piñero Rodriguez e Peréz (2016) ressaltam que, embora apresentem algumas simila-

ridades, o atual apresenta desafios adicionais, especialmente no que tange ao crescimento do 

contingente legislativo liderado pelo ex-presidente José Mujica, o que põe a bancada legislati-

va da FA numa posição muito mais à esquerda do Presidente, em relação aos dois governos 

anteriores. Outrossim, consideram que a oposição saiu renovada dessa derrota ao conseguir 

adotar um discurso, pelo menos durante a campanha eleitoral, com potencial de ameaçar a 

atual hegemonia de FA. 

Da análise das propostas programáticas dos três principais partidos que disputaram a 

eleição de 2014, Betancur, Clavijo e Lizbona (2016: 114-115) concluem que, em regra, há 

uma path dependence bifurcada em relação às políticas públicas: ou se propõe a manutenção 

de algumas que tiveram seu início quando os partidos tradicionais estavam no poder, e que 

não foram alteradas pelos governos frenteamplistas, ou a intenção é dar continuidade a políti-

cas iniciadas pelos recentes governos de FA, como as reformas na saúde, políticas sociais e a 

reforma tributária. Em suma, os autores asseveram que, embora os programas mostrem dife-

renças em várias dimensões da política, elas não se polarizam, pois tendem a se associar a 

expansões, ajustes e reorientações das políticas em curso. Se, por um lado, esse fenômeno 

pode ser interpretado positivamente em termos de estabilidade e previsibilidade das políticas, 
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o que garante mais fluidez ao processo decisório, por outro, reduz a capacidade de inovação 

do sistema para atuar em questões ainda não resolvidas, que podem demandar soluções que 

fogem ao gradualismo ora prevalente. 

O programa de governo de FA para 2015-2020 previa a continuidade da política eco-

nômica, no sentido de respeitar equilíbrios macroeconômicos, com o controle do déficit fiscal 

e da inflação; a expansão de políticas sociais iniciadas nos dois governos anteriores do parti-

do; a adoção de políticas inovadoras tanto na área de infraestrutura como na área social, de 

modo a reafirmar a lógica que conduzira o triunfo da esquerda até aquele momento (Frente 

Amplio, 2014). Se, na campanha para disputa das internas do partido, Tabaré adotou a estra-

tégia de destacar a continuidade de uma série de governos bem-sucedidos, utilizando o slogan 

‘vamos bem”, na campanha para a eleição presidencial buscou enfatizar tanto os resultados já 

alcançados desde a ascensão frenteamplista quanto a capacidade do partido em realizar mu-

danças necessárias para atender a desafios futuros, estratégia refletida no slogan “Uruguai não 

para”. (LUJÁN, BURIAN, 2016). 

Em seu primeiro pronunciamento à nação, Tabaré Vázquez identificou as políticas 

que seriam os ‘documentos de identificação’ do terceiro governo consecutivo de Frente Am-

plio. Além da expansão de algumas políticas em curso, como a ampliação das prestações gra-

tuitas do Sistema Nacional Integrado de Saúde e a continuidade do plano de emergência edu-

cacional iniciado por Mujica, assinalou sua intenção de aumentar o investimento em infraes-

trutura, assim como identificou as duas grandes reformas sociais de seu mandato:  a criação 

do Sistema Nacional Integrado de Cuidados, destinado às pessoas em situação de dependência 

para o exercício das atividades da vida diária, que ele elegeu como o ‘buque insignia’ de sua 

gestão; e o aumento  do gasto público em educação para 6% do PIB, meta desafiadora num 

contexto de retração econômica (PÉREZ, PIÑERO RODRÍGUEZ, 2016: 349-50). Ainda em 

relação à política educacional, Vázquez enfatizou a necessidade de uma mudança estrutural 

profunda, com vistas a melhorar a qualidade da educação; combater os níveis de evasão no 

ensino médio e os pífios resultados dos estudantes uruguaios em avaliações internacionais de 

aprendizagem; ampliar a inclusão escolar na educação básica, entre outros aspectos.  

A gestão ortodoxa da economia não impediu que os dois primeiros governos de Fren-

te Amplio realizassem reformas sociais importantes, com consequente aumento do gasto soci-

al, a maioria de caráter redistributivo (BUSQUETS, 2013: 22-23; PÉREZ, PIÑERO RODRÍ-

GUEZ, 2016: 340; PRIBBLE, 2013: 88). Todavia, enquanto os dois primeiros governos se 

desenvolveram em um contexto econômico favorável, o terceiro governo se inicia com pers-

pectiva de crescimento econômico muito baixo, se comparado às taxas dos últimos dez anos, 
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alta inflacionária e aumento do déficit fiscal, o que cria constrangimentos para ampliações de 

programas existentes ou inovações na seara social (PÉREZ, PIÑERO RODRÍGUEZ, 2016: 

345). 

Tanto o contexto regional, com a eclosão da crise brasileira e a insegurança gerada 

pela mudança de comando na Argentina, quanto o internacional, com a desaceleração do cres-

cimento da economia chinesa, tiveram efeitos preocupantes no cenário uruguaio, deixando o 

novo governo em estado de alerta (RODRÍGUEZ PIÑERO, PERÉZ, 2016). Além da queda 

nos preços das commodities agrícolas, verificou-se a perda do dinamismo interno, dificultan-

do ao mercado doméstico manter crescimento sem aumentar a inflação, além do aumento das 

taxas de desemprego. As projeções indicavam que o crescimento da economia em 2015 e nos 

próximos anos dar-se-ia num ritmo mais lento que no decênio anterior. Se, em 2005, Vázquez 

enfrentou o desafio de recuperar economicamente o país e atender aos deletérios efeitos soci-

ais da crise de 2002, em 2015 se deparou com o desafio de apresentar resultados positivos que 

justifiquem a continuidade do partido no poder, mas em um cenário macroeconômico de bai-

xos resultados fiscais, pressões inflacionárias e desaceleração econômica (PÉREZ, PIÑERO 

RODRÍGUEZ, 2016). 

Com efeito, o primeiro ano do novo governo, marco temporal final deste estudo 

(2015), não se desenrolou de forma tranquila. Durante todo o período, Tabaré Vázquez teve 

de enfrentar protestos de várias categorias profissionais, como professores, trabalhadores da 

construção civil e administração pública, porquanto a necessidade de conter o gasto público, 

num cenário econômico desfavorável, levou o governo a moderar os aumentos salariais, dife-

rentemente de como vinha atuando FA até então, no âmbito dos conselhos de salários (RO-

DRÍGUEZ et al, 2016). Igualmente, a contenção orçamentária gerou muita discussão no Par-

lamento, em especial no que se refere aos recursos destinados às políticas educativas.  Ade-

mais, confirmando as projeções, observou-se um crescimento tímido do PIB (1%), enquanto a 

inflação chegou próxima dos dois dígitos (9,44%). 

No âmbito legislativo, o cenário mostrou-se mais favorável. No primeiro ano de go-

verno, Tabaré obteve êxito na aprovação de sua agenda legislativa. Com efeito, o fato de pos-

suir maioria parlamentar, sem ter de realizar coalizões com outros partidos, garantiu em prin-

cípio a aprovação de grande parte das matérias de seu interesse, como ocorreu nos governos 

anteriores de Frente Amplio (Centro de Estudios Parlamentarios, 2015 

\https://parlamentosite.wordpress.com/2015-4/. Acesso em 04.05.2018; CHASQUETTI, 

2007; CHASQUETTI, GUEDES, 2011). Em 2015, o Poder Executivo apresentou 106 proje-

tos de lei ao Poder Legislativo, dos quais 43 foram aprovados ao final do exercício. Ou seja, 
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de 48 leis sancionadas, 43 (90%) são da autoria do Poder Executivo, confirmando o protago-

nismo desse ator na produção legislativa uruguaia. Na comparação do resultado de 2015 com 

aqueles obtidos no primeiro ano dos governos anteriores de FA, observa-se uma menor pro-

dução legislativa, em termos absolutos, mas, em termos substantivos, conseguiu-se avançar 

com a maioria das promessas anunciadas no discurso de posse de Tabaré Vázquez, a exemplo 

da criação do Sistema Nacional Integrado de Cuidados (Lei nº 19.353); aumento do investi-

mento em infraestrutura (Lei nº 19.355, que trata do Orçamento Nacional); descentralização 

territorial, com a criação de novos municípios (Lei nº 19.319); destinação de 6% do PIB à 

educação (Lei nº 19.355, que trata do Orçamento Nacional) (PÉREZ, PIÑERO RODRÍ-

GUEZ, 2016: 351-353). 

 

4.1.4 Cuidados no Uruguai – breve referência 

 

O Uruguai é um dos países latino-americanos mais envelhecidos (v. Tabelas 1 e 2), 

re-sultado de uma transição demográfica que se iniciou muito cedo, se comparada a trajetória 

dos demais países da região. As implicações decorrentes das baixas taxas de mortalidade, na-

tali-dade, fertilidade e o aumento da longevidade, associadas às mudanças sociais que deram 

nova configuração às famílias uruguaias, abalaram os pilares de sustentação do sistema fami-

lista de cuidados de pessoas dependentes, herança da colonização ibérica que confia na exis-

tência de solidariedade intergeracional e intrafamiliar para prover esse tipo de apoio no âmbi-

to privado, demandando a tessitura de novos acordos intergeracionais para fazer face à nova 

realidade demográfica do país, que tende a se expandir por várias décadas (RODRÍGUEZ, 

ROSSEL, 2009).  

Em relação à pessoa idosa, estudo desenvolvido por Rodríguez e Rossel (2009) apon-

ta a ocorrência de profundas transformações por que passa a família uruguaia tanto em dire-

ção à velhice quanto na vivência desse ciclo de vida. De fato, as tendências demográficas de 

femi-nização do envelhecimento, as mudanças na nupcialidade e a instabilidade dos vínculos 

ma-trimoniais levam a que cada vez mais os idosos vivam em lares unipessoais ou apenas 

com seus parceiros, comprometendo os padrões de reciprocidade intergeracional que até pou-

co tempo sustentavam o modelo familista de cuidados. Essa situação afigura-se mais preocu-

pante quan-do se leva em conta as lacunas resultantes da maior participação das filhas adultas 

desses ido-sos, que no modelo tradicional são vistas como potencial cuidadoras, no mercado 

de trabalho, o que implica menor disponibilidade de tempo para dedicar-se aos cuidados não 

remunerados. Nesse sentido, análise apresentada por Pugliese (2008) sobre a oferta e deman-
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da de serviços de cuidados domiciliares para idosos em situação de dependência indica que a 

maior propor-ção dos lares unipessoais são de idosos com mais de oitenta anos, que em sua 

grande maioria não recebem ajuda para tarefas domésticas. 

A referida pesquisa também indicou a disparidade de renda entre homens e mulheres 

na velhice, reflexo direto da prevalência do modelo de família ideal de homem provedor e 

mulher responsável pela produção e reprodução social. Embora vivam mais, por nunca terem 

exercido atividade no mercado formal de trabalho ou por terem trabalhado por menos tempo e 

em  funções sem boa remuneração, observa-se diferença significativa entre a renda feminina e 

masculina, nesse período da vida.  Outro ponto de relevo é a participação do estado e do setor 

privado na provisão dos cuidados para idosos dependentes. Em princípio, chama atenção a 

ausência do estado nessa seara, que não apresenta respostas satisfatórias às novas demandas. 

Sua atuação circunscreve-se à habilitação e ao controle dos serviços prestados em instituições 

de longa permanência (RODRÍGUEZ, ROSSEL, 2009).  

Outrossim, estudo elaborado por Soledad Salvador (2011) apresenta diagnóstico per-

cuciente da situação dos cuidados para populações dependentes – primeira infância, pessoas 

com deficiência, idosos. O referido estudo visou à identificação e análise da matriz estatal de 

proteção social que integra o sistema de cuidados uruguaio, assim como a contribuição do se-

tor privado e das famílias no apoio a pessoas dependentes. A partir de dados estatísticos e 

informações disponibilizadas pelos órgãos governamentais nacionais e locais, foram identifi-

cados os principais gargalos na provisão de serviços públicos de cuidados para pessoas depen-

dentes, entre outros aspectos abordados na pesquisa.  

 Em síntese, na provisão de serviços, verificou-se baixa cobertura e participação esta-

tal residual e focalizada na população de baixa renda, aspectos que contribuem fortemente 

para evidenciar o déficit de cuidados presente na sociedade uruguaia; insuficiência dos servi-

ços privados para atender à demanda; baixa regulamentação e controle estatais e pouca infor-

mação disponível, especialmente acerca dos serviços voltados para pessoas idosas em situa-

ção de dependência. No que tange à participação das famílias, principais provedoras de cuida-

do para pessoas dependentes, constatou-se maior dependência das famílias de baixa renda em 

relação aos dos serviços públicos. Os estratos de maior renda recorrem, sempre que possível, 

aos servi-ços privados de cuidado.  

Na mesma assentada, analisaram-se os determinantes do tempo de trabalho não re-

mu-nerado dedicado ao cuidado, observando-se que essa tarefa é essencialmente exercida 

pelas mulheres e, em relação às pessoas idosas, a idade mais avançada do dependente se refle-

te no aumento do número de horas dedicadas ao cuidado. Ademais, o estudo projetou a de-
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manda por serviços de cuidado para os próximos vinte anos, prevendo-se um aumento da de-

manda dos serviços pela população idosa e diminuição pela população infantil, em face, res-

pectiva-mente, do incremento do envelhecimento populacional e do crescimento negativo do 

número de crianças (SALVADOR, 2011).  

Importa registrar que Salvador (2009) também desenvolveu pesquisa para o Instituto 

Nacional das Mulheres (Inmujeres), entidade vinculada ao MIDES, sobre a relação das mu-

lhe-res com o sistema de proteção social do Uruguai, com o intuito de fornecer reflexões na 

pers-pectiva de gênero. O referido estudo reforça o entendimento de que há uma correlação 

estreita entre acesso a serviços de cuidado e inserção laboral das mulheres que proveem cui-

dados não remunerados para pessoas dependentes. Saliente-se que essa correlação também se 

vincula à renda dos domicílios, pois aqueles com maior nível de renda têm maior acesso aos 

serviços privados de cuidado, enquanto os de baixa renda só têm acesso aos serviços públicos, 

que não são suficientes. 

 

4.2 Mudança na agenda 

 

O desenho desta seção adota a seguinte configuração: as subseções 4.2.1 a 4.2.3 deta-

lham o fluxo dos problemas, o fluxo político e o fluxo das alternativas, respectivamente, com 

a testagem das hipóteses relativas a cada fluxo, inclusive com aplicação de eventuais defini-

ções relativas às hipóteses (hipótese central H1 e desdobramentos – H1a a H1j; definições D1, 

D2 e D3). Na subseção 4.2.4, discute-se a abertura da janela de agenda e o acoplamento dos 

fluxos, com o consequente teste das hipóteses relacionadas (Hipótese central H2 e desdobra-

mentos - H2a, H2b, H2c); e na subseção 4.2.5 analisa-se a atuação do empreendedor da políti-

ca (Hipótese central H3 e desdobramentos – H3a e definições D4 e D5). Na seção 4.3, anali-

sa-se o processo decisório de mudança da política pública. Por fim, na seção 4.4, apresenta-se 

compilação das hipóteses e desdobramentos testados neste estudo. 

 

4.2.1 Fluxo dos Problemas 

 

Mudanças demográficas, sociais e econômicas em democracias contemporâneas trou-

xeram o cuidado para uma posição de destaque nos respectivos modelos de bem-estar social 

(LEÓN, 2016: 1), o que na maioria dos casos levou à promoção de reformas em políticas de 

cuidados para pessoas dependentes. Em geral, o problema político que impulsionou a revisão 

ou criação de novas regras foi a pressão causada pelo aumento expressivo no número de ido-
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sos em situação de dependência para o exercício de atividades da vida diária, conjugado ao 

déficit de cuidadores e de serviços sociais capazes de atender à demanda crescente, a exemplo 

do que ocorreu na Alemanha (THEOBALD, HAMPEL, 2013) e na França (LE BIHAN, 

MARTIN, 2013) . Em outros países, como Holanda (DU ROIT, 2013), Espanha (CABRERO, 

GALEGO, 2013) e República Checa (BARVÍKOCÁ, OSTERLE, 2013), a pressão por mu-

danças também adveio das organizações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, 

segmento populacional que historicamente demanda políticas voltadas à ampliação da auto-

nomia pessoal. 

No Uruguai, primeiro país da América Latina e Caribe a aprovar uma política de cui-

dados, o ponto de partida foi diverso. A sobrecarga de trabalho não remunerado das mulheres, 

especialmente no cuidado de pessoas dependentes – crianças, idosos e pessoas com deficiên-

cia – e seu impacto no bem-estar e desenvolvimento sociais foi a condição que capitaneou a 

construção do problema político, embora o aumento expressivo do número de idosos depen-

dentes, a insuficiência de políticas de apoio familiar para o cuidado de crianças e de pessoas 

com deficiência, a necessidade de regulamentação dos serviços de cuidado oferecidos pelo 

setor privado, a participação crescente da mulher no mercado de trabalho, mudanças nas con-

figurações familiares tenham sido ingredientes fundamentais na caracterização do déficit de 

cuidados enfrentado pela sociedade uruguaia.  

A atenção a essa condição fundamenta-se na perspectiva da igualdade de gênero, que 

questiona a divisão do trabalho no âmbito das famílias e a escassez de serviços para suprir o 

déficit de cuidados existente (AGUIRRE, 2011). Na ótica de um sistema de bem-estar social 

que historicamente delegou à família, e especialmente à mulher, o gerenciamento e execução 

dos cuidados reprodutivos e sociais, o tratamento desigual no âmbito dos cuidados familiares, 

em um contexto de transformações socioeconômicas que exigem da mulher o desempenho de 

múltiplas funções fora do ambiente doméstico caracteriza iniquidade, pois desequilibra as 

oportunidades de participação e exercício de direitos de cidadania entre homens e mulheres, 

tendo em vista que os primeiros desempenham esses tipos de tarefas numa proporção muito 

pequena, se comparado ao que é realizado pelas mulheres, consideradas socialmente como 

responsáveis pelas ações de cuidado na esfera privada.  

A ideia da existência de uma cuidadora natural nas famílias, seja a mãe ou outras mu-

lheres com relação de parentesco, não mais se sustenta na sociedade uruguaia contemporânea, 

especialmente porque o índice de inserção laboral das mulheres é um dos mais altos da região, 

cerca de 55% (OPP, 2017). Por sua vez, o déficit de cuidados se torna mais evidente quando 

se observa que a participação do Estado na provisão de cuidados para idosos, pessoas com 
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deficiência e crianças é bastante tímida e disponível, ainda que de maneira insuficiente para 

suprir a demanda, apenas para famílias de baixa renda (SALVADOR, 2011; AGUIRRE, 

FERRARI, 2014). Da mesma forma, o setor privado não atende integralmente às demandas 

por serviços de cuidado de crianças ou adultos dependentes, em larga medida pelo alto custo 

cobrado e pela instabilidade na qualidade da prestação (SALVADOR, 2011).  

Em suma, como assevera Batthyány (2010: 22), “o déficit de cuidado é mais notório 

em famílias em que as mães trabalhadoras – casadas ou solteiras – não recebem ajuda sufici-

ente de seus cônjuges ou familiares, constituindo uma fonte de tensões importante nas famí-

lias, especialmente para as mulheres. No âmbito público, o déficit de cuidado se observa – 

entre outros indicadores – na insuficiência de atenção que as políticas sociais prestam à situa-

ção das mães, dos idosos, dos enfermos, das pessoas com deficiência. De acordo com Aguirre 

e Ferrari (2014), na situação atual do Uruguai, em que existe um déficit de cuidados importan-

te, “esta problemática ainda não impactou fortemente porque nosso país tem ainda uma gera-

ção de mulheres que atenuam esse impacto, ou seja, mulheres de 55 anos ou mais que não 

estão incorporadas ao mercado de trabalho remunerado (são donas de casa) e que, de diversas 

formas, responde às necessidades de cuidado insatisfeitas. Contudo, considerando-se a cres-

cente taxa de participação feminina no mercado de trabalho, é de se supor que esse efeito mi-

tigador desaparecerá em poucos anos, e então o problema da demanda por cuidados será um 

tema central”. 

A construção da atenção, conceituação e interpretação do cuidado como um problema 

político na perspectiva de gênero forjou-se no âmbito acadêmico, em estreita sintonia com a 

sociedade civil organizada (AGUIRRE, 2011; AGUIRRE, FERRARI, 2014). Desde o início 

dos anos 2000 (BATTHYÁNY, 2010), um grupo de acadêmicas da unidade de gênero do 

Departamento de Sociologia da Universidade da República (UDELAR), com destaque para 

Rosário Aguirre e Karina Batthyány, produziu conhecimento sobre a temática de gênero e 

cuidados no Uruguai, em que se ressalta a assimetria de responsabilidade entre mulheres e 

homens no que se refere ao trabalho não remunerado para o atendimento de necessidades de 

cuidado de grupos populacionais com restrição de autonomia – crianças, idosos em situação 

de dependência e pessoas com deficiência dependentes, o que, em consequência, afeta o direi-

to à participação econômica, social e política das mulheres (AGUIRRE, 2003a; AGUIRRE, 

2003b; AGUIRRE, 2007; AGUIRRE, 2008; AGUIRRE, 2009; AGUIRRE, 2010; AGUIRRE; 

2011a; AGUIRRE, 2011b; AGUIRRE, BATTHYÁNY, 2005; AGUIRRE, BATTHYÁNY, 

GENTA, PERROTTA, 2014; AGUIRRE, FERRARI, 2014; BATTHYÁNY, 2002; 

BATTHYÁNY, 2004; BATTHYÁNY, 2007; BATTHYÁNY, 2008; BATTHYÁNY, ASE-
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SINA, BRUNET, 2007; BATTHYÁNY, 2010; BATTHYÁNY, GENTA, PERROTTA, 2012; 

BATTHYÁNY, GENTA, PERROTTA, 2013). 

Na produção de conhecimento, buscou-se destacar a tensão existente entre a necessi-

dade de incorporação das mulheres ao mercado de trabalho, nas mesmas condições garantidas 

aos homens, e o reconhecimento do valor do trabalho de cuidado, com a formulação de um 

conceito que traduzisse a realidade social, isto é, as formas de trabalho remunerado e não re-

munerado que contribuem para o bem-estar dos membros da sociedade, assim como o papel 

do Estado nessa relação (AGUIRRE, 2011b: 9; AGUIRRE, BATTHYÁNY, GENTA, PER-

ROTA, 2014: 46-7). Batthyány (2010) ressalta que, ao trazer à luz a discussão sobre quem 

fica a cargo do cuidado de pessoas dependentes, os estudos desenvolvidos nessa vertente bus-

cam desprivatizar o tema para que se possa pensar na reorganização dos sistemas de proteção 

social, nas esferas acadêmica, social e política. Por seu turno, a análise da questão na perspec-

tiva da equidade visa diminuir a divisão sexual injusta e desigual do trabalho no âmbito dos 

domicílios, de forma a promover a equiparação de oportunidades entre homens e mulheres. 

Em suma, buscou-se transformar o trabalho feminino do cuidado, socialmente invisível e res-

trito à esfera privada, em um desafio político e socioeconômico inadiável (AGUIRRE, 2011b: 

9). 

Kingdon (2014) destaca que indicadores constituem um dos mecanismos de atração de 

atenção para determinada condição, sendo utilizados para avaliar tanto a magnitude quanto a 

mudança em um problema. Nesse sentido, a utilização do argumento da desigualdade de gê-

nero na provisão dos cuidados para pessoas dependentes como um fator determinante do défi-

cit de cuidados ganhou forte sustentação empírica com a realização de pesquisas sobre traba-

lho não remunerado e o uso do tempo nas famílias uruguaias, inspiradas em experiências in-

ternacionais e na literatura especializada, que destacam o tempo como uma das dimensões 

fundamentais de organização da vida das pessoas (AGUIRRE, BATTHYÁNY, GENTA, 

PERRONTA, (2014: 47). Como ressalta Aguirre (2006: 110), “a medição do trabalho não 

remunerado permite visualizar a divisão sexual do trabalho nas famílias, um fator chave para 

entender as limitações que as mulheres têm para o efetivo exercício de seus direitos sociais, 

econômicos e políticos”. 

Idealizada e desenvolvida no âmbito do programa de pesquisa da área de sociologia 

das relações de gênero do departamento de Sociologia da UDELAR pelas investigadoras Ro-

sário Aguirre e Karina Batthyány, a primeira pesquisa foi restrita à cidade de Montevidéu e 

região metropolitana, que concentram quase cinquenta por cento da população do País, com o 

objetivo de  quantificar a carga global de trabalho remunerado e não remunerado  das famílias 
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e o tempo gasto para realizá-las, assim como a distribuição do trabalho não remunerado e o 

tempo de execução entre homens e mulheres em diferentes tipos de famílias, níveis socioeco-

nômicos e faixas etárias (AGUIRRE, BATTHYÁNY, 2005; AGUIRRE, 2006; 

BATTHYÁNY, 2010).  

Os resultados da pesquisa indicaram que 67% do tempo das mulheres é dedicado ao 

trabalho não remunerado, enquanto 33% é direcionado ao trabalho remunerado; para os ho-

mens, as porcentagens se invertem: 68% do tempo é dedicado ao trabalho remunerado, en-

quanto 31% se destina ao trabalho não remunerado. Considerando-se a dedicação semanal de 

cada um dos grupos, observou-se que, em média, as mulheres dedicam a metade do tempo 

que os homens ao trabalho remunerado, e 2.5 vezes mais tempo ao trabalho não remunerado. 

Mais exatamente, as mulheres destinam 16 horas semanais ao trabalho remunerado e 32 horas 

ao trabalho não remunerado, enquanto os homens dedicam 28 horas semanais ao trabalho 

remunerado e 13 horas ao não remunerado.  

No que tange ao cuidado infantil, constatou-se que 91% das responsabilidades com o 

cuidado de crianças menores de 13 anos recai sobre as mulheres. O tempo médio de dedica-

ção ao cuidado desse segmento é de 41 horas semanais, e as mulheres dedicam 61% do seu 

tempo, ou seja, 27 horas a essa tarefa, enquanto os outros membros dedicam 39%, isto é, 13, 5 

horas semanais. Chama atenção o fato de que, mesmo em domicílios com duplos provedores, 

o tempo destinado às tarefas domésticas pelas mulheres é muito superior ao dos homens. De 

acordo com Aguirre (2006), essa divisão desigual do trabalho não remunerado entre os gêne-

ros repercute nas possibilidades de a mulher desempenhar trabalho remunerado, o que se tor-

na patente quando se observa que a proporção de mulheres trabalhadoras ou que buscam co-

locação diminui quanto maior for o número de filhos. 

A estratégia de medição do tempo gasto nas famílias com o trabalho não remunerado 

ganhou visibilidade junto ao governo e organismos internacionais e, em 2007, na pesquisa 

contínua de domicílios realizada pelo Instituto Nacional de Estatística – INE em todo o país, 

foi incorporado módulo destinado a mensurar o uso do tempo das famílias, a partir do apoio 

técnico do Departamento de Sociologia da UDELAR. Entre os resultados observados, desta-

ca-se que 91% de pessoas com 14 anos ou mais de idade declararam realizar algum tipo de 

trabalho não remunerado; todavia, quando se levou em conta o gênero do informante, verifi-

cou-se que 96% das mulheres realizam esse tipo de trabalho, enquanto a percentagem de ho-

mens é de 85% (INE, 2007). Em relação ao uso do tempo, registrou-se que as mulheres dedi-

cam 36,3 horas semanais em trabalhos não remunerados, e os homens dedicam 15,7 horas a 

essas tarefas. De acordo com a análise apresentada, esses dados indicam que as mulheres in-
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vestem mais que o dobro do tempo que os homens em trabalhos não remunerados, o que po-

deria se constituir em elemento de dificuldade para o acesso ou promoção igualitária no traba-

lho remunerado (INE, 2007: 22). 

Especificamente em relação aos cuidados, repetiu-se a diferença entre os sexos, pois 

enquanto as mulheres dedicam 32,5 horas semanais nessas tarefas, os homens empregam 23,5 

horas. No que se refere ao cuidado infantil, a diferença entre homens e mulheres é expressiva: 

as mulheres dedicam 17,7 horas em atividades relativas a esse tipo de cuidado, enquanto os 

homens destinam 9,7 horas semanais. Ademais, se considerada a participação e o uso do tem-

po dedicado ao trabalho não remunerado por grupos etários, observa-se que as mulheres em 

idades produtivas e reprodutivas são as que mais se dedicam às tarefas não remuneradas.  

Em 2013, realizou-se nova pesquisa sobre trabalho não remunerado e uso do tempo no 

Uruguai. Os dados se revelaram bastante similares aos da pesquisa realizada em 2007, e ainda 

se observa uma clara divisão sexual do trabalho. Metade do trabalho que se realiza no Uru-

guai corresponde ao trabalho não remunerado e as mulheres realizam mais da metade da carga 

de trabalho. Mais uma vez, constatou-se que a dedicação ao trabalho remunerado e não remu-

nerado não se distribui equitativamente entre homens e mulheres: 64% do tempo de trabalho 

das mulheres é voltado para o trabalho não remunerado, e 35,4 para o trabalho remunerado, 

enquanto 31,9% do tempo de trabalho dos homens é dedicado ao trabalho não remunerado, e 

68,1% ao trabalho remunerado. Em relação aos trabalhos de cuidado, pouco mais de 1 em 

cada três mulheres declararam realizar atividades de cuidado de pessoas dependentes, em ge-

ral crianças com menos de 12 anos; para os homens, a proporção é de 1 de cada 4. Destacou-

se que a carga de trabalho em matéria de cuidados para pessoas dependentes guarda relação 

com a renda da pessoa; aquelas que têm renda mais baixa realizam mais trabalhos de cuidado 

(INE, 2013; BATTHYÁNY, SCAVINO, 2017). 

Com efeito, os indicadores de uso do tempo apresentados pelas pesquisas constituíram 

a ferramenta-chave para captar a atenção dos formuladores de políticas e outros atores envol-

vidos na temática do cuidado no Uruguai. Em junho de 2010, o então presidente José Mujica 

criou o Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI), conduzido pelo Conselho Nacional de 

Políticas Sociais (CCPS), com a finalidade de delinear um sistema nacional de cuidados (Re-

solução 863/010 – anexo). Na publicação referente à primeira proposta para a construção de 

um sistema de cuidados, salienta-se a importância das pesquisas sobre o uso do tempo para 

visualização da desigualdade da sobrecarga feminina no cuidado de pessoas dependentes: 

“Essa iniquidade básica, visibilizada através de pesquisas de uso do tempo, é inaceitável. O 
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tempo dedicado ao cuidado impacta a vida das mulheres e seu acesso a direitos fundamentais: 

educação, trabalho, saúde, previdência social”. (CNPS/GTI, 2012: 12).  

Da mesma forma, o documento produzido pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

(MIDES) sobre o sistema nacional de cuidados (MIDES, 2014:16) expressamente atribui a 

essa ferramenta estatística a visibilidade alcançada pela desigualdade de gênero na provisão 

dos cuidados às pessoas dependentes: “O tema dos cuidados ingressou na agenda do governo 

depois de uma longa jornada que a sociedade civil e a academia realizaram, a partir dos pri-

meiros trabalhos sobre o tema na década de 90, quando já se visualizava o problema do déficit 

de cuidados, da sobrecarga do trabalho nas mulheres e as consequências para a sociedade em 

termos de bem-estar e desenvolvimento. A nova informação proveniente das pesquisas sobre 

o uso do tempo (de 2003 e 2007) permitiu destacar esta realidade e obter o apoio de outros 

atores que entenderam a importância deste tópico”. 

Convém destacar a parceria entre estado, academia, centros de estudo e organismos de 

cooperação internacionais na produção de evidências da insuficiência da política familista 

vigente para responder às demandas de cuidado atuais e futuras, ressaltando-se as perspectivas 

de acentuação do envelhecimento populacional e de persistência de baixas taxas de fecundi-

dade nos próximos anos. No âmbito acadêmico, destacam-se os estudos realizados por Karina 

Batthýany e Soledad Salvador sobre a oferta e demanda de cuidados para as mencionadas 

populações (BATTHYÁNY, 2002; 2007; 2008; SALVADOR, 2010; 2014).  

Outras fontes de informação relevantes sobre a situação dos cuidados no Uruguai na 

perspectiva de gênero e desigualdades que comprometem o bem-estar das pessoas em situa-

ção de dependência foram as pesquisas contínuas de domicílio (2009, 2012, 2013) e o censo 

populacional de 2011 (AGUIRRE, FERRARI, 2014: 13-14). Em relação a esse último, obser-

vou-se a ratificação das tendências demográficas que já vinham sendo observadas por espe-

cialistas, tais como o pequeno crescimento da população, o aprofundamento do envelhecimen-

to populacional e a baixa taxa de fecundidade, abaixo inclusive da taxa de reposição (INE, 

2011). Já as pesquisas contínuas de domicílio apontam a baixa cobertura institucional no que 

se refere a crianças de 0 a 3 anos, recaindo sobre as mulheres a maior responsabilidade e tem-

po gasto no cuidado desse segmento etário. 

No documento inicial do GTI, em que se expõem os princípios e linhas gerais a serem 

observados na formulação do sistema de cuidados (CNPS/GTI, 2010: 12-19), informações 

quantitativas e qualitativas relacionadas às populações-alvo são apresentadas. Da mesma for-

ma, o documento elaborado pelo referido GTI para apresentação de uma primeira proposta 

sobre o sistema em construção (CNPS/GTI, 2012) se ancora em conhecimento produzido pe-
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los referidos atores para caracterizar as necessidades de cuidados desses segmentos populaci-

onais. Igualmente, foram contratadas consultorias que desenvolveram relatórios circunstanci-

ados sobre a oferta e demanda de cuidados para as populações-alvo da política de cuidados, 

em que são apresentadas tanto dados estatísticos como feedbacks sobre programas governa-

mentais existentes (PAPADÓPULOS, FALKIN, 2011; BAGNATO, DA CUNHA, FALERO; 

2011; ETCHEBEHERE, 2011), e sobre outros aspectos relacionados à temática (AGUIRRE, 

2013; BATTHÝANY et al, 2013).   

Segundo Kingdon (2014), o processo de reconhecimento do problema passa pela ob-

servação de uma condição, sua interpretação e definição como um problema da política públi-

ca. Indicadores são mecanismos poderosos para atrair atenção, mas a forma como são inter-

pretados é decisiva para transformar uma condição em problema. Embora os indicadores refe-

rentes à sobrecarga de trabalho e de uso do tempo das mulheres para o cuidado de pessoas 

dependentes tenham conseguido atrair a atenção de diversos atores com influência no desen-

volvimento de políticas públicas, a partir de 2008, a exemplo de alguns órgãos governamen-

tais (INE, Inmujeres), centros de estudo e organismos internacionais (Ciedur, Cepal, Unifem) 

e organizações sociais (Red Género y Familia, Comissão Nacional de Seguimento), a inter-

pretação e a definição propostas pela academia mostraram-se decisivas para que a referida 

condição fosse vista como um problema político a requerer a ação governamental.    

Assim, a partir dos referidos indicadores que apontavam para a iniquidade de gênero 

na provisão de cuidados não remunerados, conjugados a outros indicadores que contribuem 

para caracterizar o déficit de cuidados, a exemplo da ampliação progressiva da participação 

feminina no mercado de trabalho, da aceleração do envelhecimento populacional, da insufici-

ência de serviços estatais ou privados para o cuidado de populações dependentes, do aumento 

no número de divórcios e de uniões informais, a unidade de gênero do Departamento de Soci-

ologia da UDELAR construiu a interpretação dos cuidados como uma responsabilidade social 

e coletiva, que deve ser considerada pela perspectiva de gênero (AGUIRRE et al, 2014; 

AGUIRRE, FERRARI, 2014). Em princípio, a interpretação passa a ideia de perda para as 

mulheres, que se veem impedidas de exercer plenamente seus direitos de cidadania em face 

do exercício do papel de cuidadora natural, que lhes foi histórica e culturalmente imposto, 

assim como para os grupos em situação de dependência, que têm suas demandas por cuidados 

insatisfeitas.  

No entanto, as sociólogas da UDELAR também forjaram conceber o cuidado de forma 

positiva, ao considerá-lo como um direito social de quem os recebe e de quem os provê. Pas-

sa-se de uma visão segmentada de provisão de serviços para grupos dependentes, para uma 
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concepção mais abrangente – o direito de ser cuidado e de cuidar. Tal interpretação despriva-

tiza o cuidado, pois coloca a temática como uma proteção social necessária para garantia do 

bem-estar da coletividade (BATTHYÁNY, 2008; AGUIRRE, 2010). Em suma, conjuga-se a 

caracterização do problema do cuidado como iniquidade de gênero, o que também era uma 

inovação conceitual, à categorização referente ao cuidado como um direito social, no sentido 

de que as pessoas dependentes têm o direito a receber um cuidado de qualidade, ao mesmo 

tempo que as pessoas que o proveem, geralmente mulheres, têm o direito a escolherem se e 

como desejam provê-los. Nesse enfoque, ao estado cabe atuar na coordenação e regulamenta-

ção da oferta de setor privado de cuidados, na provisão de serviços públicos às populações 

dependentes, no estímulo à divisão mais equânime dos trabalhos não remunerados no âmbito 

das famílias e na adoção de políticas que possibilitem maior conciliação da vida laboral e da 

vida familiar (BATTHYÁNY, 2008; BATTHYÁNY,2010; AGUIRRE, 2010; AGUIRRE, 

2014). 

Kingdon (2014) ressalta que, eventualmente, o ajuste entre as categorias existentes e a 

realidade torna-se tão fraco que a recategorização faz-se necessária para que o problema seja 

entendido. A emergência de uma nova categoria tem implicações importantes em relação à 

percepção que as pessoas têm dos problemas, pois quando há mudança na categorização para 

que se alcance maior visibilidade e compreensão da condição, muda-se o padrão de compara-

ção. Ademais, assevera que a mudança de categoria não é tarefa fácil, porquanto antigas cate-

gorias e velhos modos de classificar alguns temas da política pública tendem a persistir. Con-

tudo, se as circunstâncias socioeconômicas e políticas se alteram e surge a necessidade de 

adoção de um novo enquadramento para o problema, o primeiro instinto é preservar as antigas 

categorias tanto quanto possível, uma vez que a nova categorização pode representar uma 

ameaça para os interesses de alguns atores.  

No caso uruguaio, a percepção do cuidado como um direito pode ser vista como um 

passo importante na transição de um sistema de bem-estar social familista, em que a respon-

sabilidade principal pelo bem-estar das famílias e os cuidados reprodutivos e sociais recai 

sobre as mulheres, para um sistema desfamilizador, no qual as atividades de cuidado são 

compartilhadas com o estado, família, sociedade e mercado. Nesse caso, o alvo do bem-estar 

não é a família, mas o indivíduo (AGUIRRE et al, 2014). Seguindo a lógica de Kingdon sobre 

a mudança na categorização de um problema, adota-se o enquadramento do cuidado não mais 

como um dever apenas da família, mas como uma corresponsabilidade entre família, estado, 

sociedade e mercado (AGUIRRE et al, 2014). Ou seja, em vez de caracterizar a mudança co-

mo uma ruptura com o modelo de cuidado então vigente, o tema passa a ser considerado co-
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mo um direito social tanto na perspectiva de quem precisa do cuidado quanto de quem cuida, 

em que as responsabilidades pela provisão passam a ser compartilhadas entre os atores envol-

vidos.  

Nessa arquitetura, cabe ao Estado atuar como garantidor do direito do cidadão a rece-

ber o cuidado em diversos momentos do ciclo de vida, não permitindo que a lógica do merca-

do, a disponibilidade de renda ou a inexistência de redes de apoio familiares ou comunitárias 

condicione a satisfação desse direito pelas pessoas em situação de dependência. Também im-

plica a garantia do direito de o cidadão decidir se deseja ou não cuidar, assim como a regula-

ção das condições adequadas para realização das tarefas, sejam ou não remuneradas (AGUI-

RRE et al, 50-51). Observa-se, portanto, uma mudança no papel do estado em relação à provi-

são do cuidado: passa de uma atuação subsidiária e mesmo residual para uma posição proati-

va, em que não retira o protagonismo da família na realização das tarefas de cuidado, mas 

fornecem-se condições para sua realização sem a sobrecarga de trabalho não remunerado com 

viés de gênero que caracterizava o modelo então vigente. Ademais, o Estado assume a função 

de mediar as relações entre as empresas provedoras, os profissionais da área e os tomadores 

de serviço, assim como monitorar a qualidade do cuidado prestado.  

Dessa forma, o cuidado é conceituado como a ação de ajudar a uma criança ou a uma 

pessoa adulta dependente no desenvolvimento e bem-estar de sua vida cotidiana. De acordo 

com Aguirre et al (2014: 49), essa definição “engloba, portanto, estar a cargo dos cuidados 

materiais, o que implica um trabalho; dos cuidados econômicos, o que implica um custo eco-

nômico, e dos cuidados psicológicos, o que implica um vínculo afetivo, emotivo e sentimen-

tal. Pode ser realizado mediante remuneração ou de forma graciosa por parentes, no âmbito 

familiar, ou pode ser realizado de forma remunerada dentro ou fora do ambiente familiar...”.  

Outro aspecto importante a se ressaltar, na caracterização do cuidado como problema 

público, é a participação de organismos internacionais na provisão de insumos científicos, 

discussão, disseminação e incidência política na temática. Gallardo, Garcé e Ravecca (2009) e 

Garcé (2014) chamam atenção para a cooperação entre o primeiro governo de Tabaré Vá-

zquez (2005 a 2009) e essas organizações na produção de conhecimentos para ancorar mu-

danças em políticas públicas, o que constitui uma inovação em relação a governos anteriores. 

Ao mesmo tempo, consignam que essa interface ocorreu em menor escala no governo de José 

Mujica.  

Em relação à política de cuidados, tal prognóstico se confirma. Embora o tema dos 

cuidados não tenha entrado na agenda governamental no primeiro governo de Frente Amplio, 

foi nesse período que os estudos desenvolvidos pela unidade de gênero do departamento de 
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sociologia da UDELAR ganharam visibilidade, a Red Gênero e Família atuou maciçamente 

para disseminar os aspectos conceituais e provocar a discussão do tema e os centros de estudo 

e organismos de cooperação internacionais, como CIEDUR, CEPAL, UNIFEM, AECID fi-

nanciaram ou desenvolveram projetos e pesquisas sobre o cuidado, fornecendo extenso mate-

rial de apoio para desenvolvimento do tema no Uruguai (AGUIRRE et al, 2014). Observou-

se, portanto, uma efervescente interação entre o estado e as organizações internacionais, tanto 

na produção de estudos para subsidiar a discussão sobre a configuração do sistema de cuida-

dos quanto na confecção de minuta de proposição a ser apresentada ao Parlamento. De acordo 

com Aguirre et al (2014), as organizações ligadas à ONU e ao governo espanhol tiveram par-

ticipação marcante na interface com o governo do Uruguai durante o processo de construção 

da política de cuidados.  

 

4.2.1.1 Problem Broker 

 

Kingdon (2014) atribui expressamente ao empreendedor da política pública a defesa 

de uma alternativa e a responsabilidade de vinculá-la a um problema, em um momento políti-

co favorável, de forma que ganhe atenção governamental e possa ser considerada seriamente 

pelos tomadores de decisão. Como ressalta Knaggard (2015: 450), “o empreendedor da políti-

ca pública trabalha para apresentar um pacote pronto de problemas e soluções para os formu-

ladores de políticas, em um momento adequado”. Embora Kingdon discorra sobre as comuni-

dades, o processo de amaciamento e critérios de viabilidade de uma proposta, são poucas as 

referências sobre as ações e atores que realizam a definição e enquadramento de um proble-

ma, induzindo muitas vezes à percepção de que ou os problemas simplesmente aparecem do 

nada ou o empreendedor da política pública responde também por essa tarefa (KNAGGARD, 

2015: 451). 

Knaggard (2015; 2016) assevera que isso acontece porque o MSF dá pouca atenção ao 

fluxo dos problemas, se comparado ao detalhamento da dinâmica dos demais fluxos, deixando 

em segundo plano o poder que existe em definir problemas públicos. Para dar mais transpa-

rência ao que ocorre no fluxo dos problemas, a referida autora propôs a introdução do concei-

to de problem broker, “entendido como um papel em que atores enquadram condições como 

problemas públicos e trabalham para que os formuladores de políticas aceitem seus argumen-

tos”, que foi incorporado a esta pesquisa como um refinamento teórico, como exposto no ca-

pítulo 1. 
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 Como já exposto, o processo de definição do problema e seu enquadramento coube à 

unidade de gênero do Departamento de Sociologia da UDELAR, especialmente por meio de 

estudos de Rosário Aguirre e Karina Batthýany. A construção acadêmica do problema inici-

ou-se com a atenção à condição de desigualdade imposta às mulheres na provisão de cuidados 

a pessoas dependentes, reforçada empiricamente pela realização de pesquisas sobre trabalho 

não remunerado e uso do tempo nas famílias uruguaias, que corroboraram a percepção da 

iniquidade de gênero na divisão sexual do trabalho de cuidados não remunerados e evidencia-

ram a sobrecarga feminina na assunção dessas tarefas.  

A academia interpretou os cuidados como uma responsabilidade social e coletiva, cuja 

organização e provisão deve ser compartilhada entre família, estado e sociedade, numa pers-

pectiva de gênero, ou seja, pela divisão mais equitativa das tarefas entre homens e mulheres. 

Além disso, enquadrou o cuidado como um direito de cidadania de quem precisa e de quem 

cuida, portanto exigível no âmbito da matriz de proteção social estatal. De fato, o enquadra-

mento acadêmico buscou demonstrar que o déficit de cuidados decorrente das mudanças so-

ciodemográficas e de desigualdade de gênero na sua provisão gera privações tanto para quem 

necessita da ajuda e não a recebe, quanto para quem, por conta da sobrecarga no exercício da 

tarefa de cuidar, vê-se impedido de exercer direitos básicos, como saúde, educação e trabalho.  

De acordo com Knaggard (2015: 455-458), o enquadramento de um problema, em al-

guma medida, inclui elementos de conhecimento, valores e emoções, e confiar em apenas um 

desses elementos para convencer os tomadores de decisão a aceitar o enquadramento proposto 

pode não ser a melhor estratégia. Todavia, o equilíbrio entre tais elementos depende de quem 

atua como problem broker, do tipo de audiência para o qual o enquadramento é elaborado e 

que tipo se está adotando. Nesse sentido, defende que a utilização do conhecimento é crucial, 

mas não suficiente para construção de um enquadramento com maior capacidade de difusão.  

Por seu turno, os valores não dizem apenas por que um problema é importante, mas 

também apontam quem é responsável por atuar para resolvê-lo. Assim, conectar um problema 

a valores significa estabelecer o que está ameaçado pela condição e o que precisa ser protegi-

do, uma vez que é a comparação entre condição e estado ideal que motiva a ação do problem 

broker ou do empreendedor da política pública. Em suma, o problem broker tem de conectar 

seu conhecimento sobre uma condição a algum valor, com a finalidade de demonstrar o que 

está em jogo e deve motivar a ação política. Já a emoção tem a função de dar o tom ao enqua-

dramento apresentado. Como ressalta Zahariadis (2003; 2005), o efeito das emoções pode ser 

manipulado de forma positiva ou negativa na caracterização do problema, e incidir tanto no 

conhecimento quanto nos valores que embasem determinado enquadramento.   
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No enquadramento desenvolvido pela academia para a consideração do cuidado como 

um problema, identificam-se elementos de conhecimento (teoria feminista, pesquisas de uso 

do tempo), valores (desigualdade de gênero na provisão dos cuidados, apoio a pessoas depen-

dentes) e emoção (percepção do cuidado como um direito de cidadania) na sua construção. 

Como já restou demonstrado, foi a assimetria da divisão dos custos do cuidado de pessoas 

dependentes, cuja parte mais pesada recai socialmente sobre a mulher, que motivou a ação do 

grupo de gênero do Departamento de Sociologia da UDELAR, cujo campo de pesquisa dire-

ciona-se, em larga medida, para aspectos relativos à carga desigual de trabalho não remunera-

do e de cuidados entre homens e mulheres e seus efeitos no exercício de direitos de cidadania 

pelas mulheres. Ademais, as sociólogas Karina Batthyány e Rosario Aguirre foram precurso-

ras na implantação de pesquisas de uso do tempo no Uruguai (AGUIRRE, BATTHYÁNY, 

2003; 2005). 

Igualmente, a academia enfatizou que o modelo então vigente de cuidados produzia 

desigualdades tanto no âmbito econômico, uma vez que o acesso a serviços de cuidado priva-

dos guardava estreita relação com os recursos materiais das pessoas a serem cuidadas ou de 

suas famílias, quanto na esfera social, pois as mulheres tinham mais dificuldade de exercer 

direitos de cidadania (trabalho, educação, saúde, lazer, entre outros) por conta da sobrecarga 

de trabalho não remunerado de cuidados socialmente imposta. Como estratégia para buscar a 

mudança dessa situação de desvantagem, propôs-se a caracterização do cuidado como um 

direito garantidor do bem-estar social, cuja provisão deve ser responsabilidade não apenas da 

família, mas também do estado, sociedade civil e iniciativa privada. Com efeito, o contexto 

político em que o problem broker desenvolveu o problema mostrava-se favorável para a cria-

ção de novos direitos sociais:  a ascensão de um partido de centro-esquerda ao poder, com 

maior abertura para o aperfeiçoamento ou inovação no campo das políticas sociais e forte 

identificação com questões relacionadas à igualdade de oportunidades e direitos, o que se 

converteu em campo fértil para discussão de temas relacionados à perspectiva de gênero. 

Knaggard (2015) identifica características que, em tese, contribuem para o sucesso do 

problem broker: persistência, acesso aos formuladores de políticas e credibilidade. Ademais, 

sensibilidade na forma de exposição de suas ideias e a tempestividade também são fatores 

importantes para o êxito de sua iniciativa. Com efeito, a unidade de gênero do Departamento 

de Sociologia da UDELAR foi perseverante na construção e divulgação do problema, pois 

desde o fim dos anos noventa já vinham sendo desenvolvidos estudos nessa direção (AGUI-

RRE, FASSLER, 1997; AGUIRRE, BATTHYÁNY, 2001; BATTHYÁNY, 2002a; 2002b; 

AGUIRRE, 2003; 2005), que continuaram durante todo o processo de formação da política 
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pública de cuidados uruguaia, inclusive com participação relevante no desenvolvimento de 

insumos para o grupo de trabalho encarregado  de desenhar o sistema de cuidados (AGUIR-

RE, 2013; BATTHYÁNY, GENTA, PERROTA, 2013; BATTHYÁNY et al, 2014). 

Da mesma forma, o problem broker tinha credibilidade junto aos tomadores de deci-

são, especialmente quando, após à ascensão de Frente Amplio ao poder, aumentou a interação 

entre o governo de Tabaré Vázquez e a UDELAR. Gallardo, Garcé e Ravecca (2009) susten-

tam que houve um aumento na cooperação entre tais atores, com destaque para a área de eco-

nomia e para áreas relacionadas com a atuação do MIDES, como a sociologia. Além do recru-

tamento de técnicos, ampliou-se a demanda por estudos direcionados a temas específicos, 

especialmente quando se pretendeu introduzir inovações nas políticas públicas e o conheci-

mento sobre o tema ainda não estava bem desenvolvido no país.  

No caso da política de cuidados, o acúmulo de conhecimento sobre a temática pelo 

departamento de sociologia da UDELAR, que se dedicava ao estudo dos cuidados na perspec-

tiva de gênero desde fins dos anos noventa, deu credibilidade para a apropriação desse conhe-

cimento pelo governo, quando se decidiu pela inclusão do tema na agenda governamental. 

Importa assinalar que as evidências apresentadas apontam que o governo acatou, em larga 

medida, a lógica desenvolvida pelas acadêmicas especializadas em estudos de gênero para 

conseguir atenção à condição de desigualdade na provisão dos cuidados para pessoas depen-

dentes, cuja responsabilidade recai primordialmente sobre a mulher, assim como a definição e 

interpretação dada à questão dos cuidados, categorizada simultaneamente como iniquidade de 

gênero e como um direito de cidadania.   

Segundo Gallardo, Garcé e Ravecca (2009), tanto a UDELAR como outras organiza-

ções privadas ou grupos de advocacy que produzem conhecimento sobre políticas públicas 

consideram que a etapa do processo da política pública em que seus trabalhos têm maior inci-

dência é no diagnóstico do problema. Ademais, os autores asseveram que a maioria das orga-

nizações tem uma atuação mais reativa do que proativa, e que esse aspecto não deveria cha-

mar atenção se considerarmos que a maioria delas tem um perfil acadêmico. Todavia, no caso 

da política pública de cuidados, a atuação do núcleo de estudos de gênero do departamento de 

sociologia fugiu ao padrão observado por Gallardo et al (2009), porquanto assumiu o desafio 

de dar visibilidade social e política à temática dos cuidados, utilizando-se de publicações e 

participações em seminários e conferências para disseminação de suas ideias (FASSLER, 

2006; 2008; 2009). 

Corroborando a percepção de Knaggard (2015), a academia atuou como problem bro-

ker, pois investiu na construção teórica e respaldo empírico do problema e na divulgação da 
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teoria e dos achados tanto no âmbito acadêmico (BATTHÝANY, AGUIRRE, 2005; AGUIR-

RE, 2006; 2008; 2011; 2014; BATTHYÁNY, 2004; 2007; 2008), quanto em  encontros naci-

onais e internacionais (FASSLER, 2006; 2009; AGUIRRE et al, 2014; AGUIRRE, FERRA-

RI, 2014). No entanto, não pode ser atribuída à unidade de gênero do Departamento de Socio-

logia da UDELAR o papel de empreendedor da política pública, nos termos apresentados por 

Kingdon (2014), porquanto não se ocupou diretamente com o desenvolvimento da ideia de 

criação de um sistema de cuidados, embora tenha demonstrado seu apoio à proposta. Essa 

missão foi assumida pela Red Género e Família e sua coordenadora executiva, Clara Fassler. 

De fato, a caracterização do cuidado como um problema político é o resultado da arti-

culação entre academia e organizações da sociedade civil dedicadas a questões de igualdade 

de gênero. Nesse sentido, importa ressaltar que o grupo de acadêmicas dedicadas aos estudos 

de gênero do departamento de sociologia da UDELAR manteve estreita parceria com a Red 

Género y Família (RGF), organização da sociedade civil fundada em 1994 com o propósito de 

incidir em políticas públicas que possibilitem o alcance da equidade de gênero, respeito e tole-

rância por diferentes arranjos familiares. A temática do cuidado com perspectiva de gênero 

constitui uma das principais áreas de interesse e atuação da referida organização (FASSLER, 

2006). Assim, enquanto a academia tomou para si a produção dos conhecimentos sociológicos 

que possibilitaram a construção do cuidado como problema político, a RGF, coordenada por 

Clara Fassler, atuou conjuntamente na disseminação e discussão desse produto, cujos argu-

mentos foram incorporados pelo governo para justificar a inclusão da temática na agenda go-

vernamental, em 2010 (CNPS/GTI, 2010; CNPS/GTI, 2012; CNPS/GTI, 2012b; MIDES, 

2014). 

Já em 2005, a RGF e o núcleo de estudos de gênero do Departamento de Sociologia da 

UDELAR organizaram a conferência “Gênero, Famílias e Políticas Públicas. Protagonismo da 

sociedade civil” e o seminário internacional “Famílias em mudança num mundo em mudança. 

Como avançar em direção a políticas de equidade entre gêneros e gerações?” para discussão 

da temática. Em publicação que reúne as conferências e debates ocorridos nos eventos (FAS-

SLER, 2006), observa-se que muitos textos já apresentavam a problematização e o enquadra-

mento propostos pela academia e que vieram a ser adotados no processo de inserção dos cui-

dados nas agendas governamental e decisória do Uruguai.  

Ademais, apresentam ideias relativas à necessidade de desenvolvimento de mecanis-

mos de compatibilização entre vida familiar e trabalho; priorização dos cuidados de crianças 

menores de quatro anos e de idosos; insuficiência da provisão pública de cuidados; adequação 

do processo de formulação das políticas públicas às mudanças sociodemográficas aos novos 
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arranjos familiares, embora não se refiram expressamente à criação de um sistema de cuida-

dos, já deixam apontam para a necessidade de produção de políticas públicas capazes de en-

frentar esses desafios.  

Em síntese, embora as atividades do problem broker e do empreendedor de política 

pública tenham sido desenvolvidas respeitando a lógica interna dos fluxos em que estão mar-

cadamente inseridos, isto é, o fluxo dos problemas e o fluxo das alternativas, respectivamente, 

observou-se estreita cooperação entre eles, tanto na disseminação dos conceitos e interpreta-

ções sobre cuidado desenvolvidas no âmbito acadêmico quanto na apresentação de propostas 

com vistas a enfrentar o déficit de cuidados existente, por parte do empreendedor da política 

pública. Com efeito, não ocorreu um processo linear em que primeiramente se realizou a pro-

blematização política do cuidado para depois se pensar numa solução compatível; observou-se 

certa concomitância entre as ações, com a atuação da empreendedora da política pública, 

RGF, no sentido de dar visibilidade ao problema construído pelo problem broker e angariar 

apoio dos diversos atores envolvidos com a temática dos cuidados, buscando identificar aque-

les que tinham potencial para promover a atenção pública para o tema.  

 

4.2.1.2 Teste de hipóteses relacionadas ao fluxo dos problemas. 

 

O Quadro 06 apresenta uma hipótese relativa ao fluxo dos problemas (H1a) e o deta-

lhamento sobre a maturidade do referido fluxo (D1). A hipótese H1a, que liga o aumento da 

probabilidade de que o ‘problem broker’ ou o empreendedor da política pública seja bem-

sucedido no enquadramento de uma condição como problema à piora de indicadores, à noci-

vidade do evento focalizado e à ineficiência de programas governamentais, resta parcialmente 

confirmada no que tange à política pública de cuidados do Uruguai.  

Como exposto no subitem precedente, a construção do cuidado como problema políti-

co coube ao problem broker, no caso, a unidade de gênero do Departamento de Sociologia da 

UDELAR, que atuou em sintonia com o empreendedor da política pública, a Red Género y 

Família e sua coordenadora executiva, Clara Fassler. Com efeito, as pesquisas de uso do tem-

po realizadas em 2003 e 2007 foram determinantes para a caracterização da iniquidade de 

gênero na provisão do cuidado a populações dependentes, mormente quando ficou demons-

trado que a sobrecarga de trabalho não remunerado recaia primordialmente sobre as mulheres 

dos grupos familiares (AGUIRRE, BATTHYÁNY, 2003; 2005; AGUIRRE, 2005; 2010; 

BATTHYÁNY, 2008; 2010).  Todos os documentos produzidos pelo grupo de trabalho, cons-

tituído para desenhar o sistema de cuidados, identificam o papel pivotal desses indicadores na 
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captura da atenção governamental à temática (CNPS/GTI, 2010; CNPS/GTI, 2012; 

CNPS/GTI, 2012b), percepção reafirmada no documento final do MIDES sobre o processo de 

construção do sistema de cuidados (MIDES, 2014).  No entanto, não se pode dizer que, por 

conta da piora desses indicadores os formuladores de políticas alocaram sua atenção ao pro-

blema construído pelo problem broker, uma vez que as sociólogas da UDELAR foram pre-

cursoras desse tipo de medição. Acrescente-se que nova pesquisa sobre o uso do tempo foi 

realizada em 2013, confirmando em larga medida os indicadores encontrados nas pesquisas 

anteriores (BATTHYÁNY, SCAVINO, 2017). 

Contudo, há de se ter em conta que outros indicadores envolvidos no enquadramento 

produzido pelo problem broker, como o aumento da participação feminina no mercado de 

trabalho, especialmente a de mães trabalhadoras, o aumento progressivo da população idosa e, 

dentro desse grupo, dos idosos que apresentam algum tipo de dependência, contribuíram para 

fundamentar a decisão do segundo governo de Frente Amplio de incluir a criação de um sis-

tema de cuidados na agenda governamental (CNPS/GTI, 2012: 11-13). Por oportuno, importa 

destacar que não ocorreu nenhum evento focalizado (BIRKLAND, 1997) que tenha ampliado 

a possibilidade de adoção do problema político conforme enquadrado pelo problem broker. 

 Igualmente, o percuciente diagnóstico desenvolvido por Soledad Salvador (2011) so-

bre as características, necessidades e demandas das populações prioritárias das políticas de 

cuidados – crianças de 0 a 3 anos, idosos e pessoas com deficiência em situação de dependên-

cia, que também abordou a situação dos programas de cuidado que vinham sendo desenvolvi-

dos pelo governo para cada uma dos grupos, entre outros aspectos, foi apresentado no seminá-

rio intitulado "Rumo a um Sistema Nacional de Cuidados no Uruguai", promovido pelo MI-

DES, CEPAL e UNFPA, com o patrocínio do PNUD, da UNICEF e da UNIFEM (hoje, 

ONUmujeres), realizado em dezembro de 2010, em Montevidéu. Como o tema dos cuidados 

já tinha ascendido à agenda governamental (Resolução 863/010) naquele período, não é pos-

sível inferir que o aumento da ineficiência dos programas de cuidados existentes tenha contri-

buído para aumentar a chance de sucesso do problem broker na sua empreitada. 

O detalhamento referente ao amadurecimento do fluxo dos problemas (D1) estabelece 

duas condições para que esse estágio seja alcançado: (1) a atenção esteja direcionada para um 

assunto relevante da política pública; e (2) o referido assunto seja interpretado como sendo 

problemático. Efetivamente, as duas condições foram atendidas no processo de construção do 

cuidado como um problema político, uma vez o problem broker conseguiu atenção de diver-

sos atores, como sociedade civil organizada e governo, para a desproporção da carga de cui-

dado não remunerado imposta culturalmente às mulheres, comprovada pelas pesquisas de uso 
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do tempo, assim como teve êxito no enquadramento do cuidado como um direito social, que 

deve ser prestado àqueles que dele necessitam e a quem os provê em um regime de correspon-

sabilidade entre família, estado, sociedade civil e iniciativa privada. 

 

4.2.2 Fluxo Político 

   

 O processo de ascensão à agenda e formulação da política de cuidados em dois mo-

mentos políticos distintos: o primeiro, no governo de José Mujica (2010-2013); o segundo, no 

primeiro ano do governo de Tabaré Vázquez (2015). Como cada período teve sua dinâmica 

política própria, optamos por apresentá-los em subitens diferenciados (4.2.2.1 e 4.2.2.2, res-

pectivamente), para facilitar a compreensão cronológica dos fatos. No subitem 4.2.2.3, expõe-

se resumo das hipóteses testadas para o fluxo político (H1g; H1h; H1i e H1j), além dos des-

dobramentos pertinentes. 

 

4.2.2.1 Governo de José Mujica (2010-2015) 

 

 Como já consignado no item 4.1.2, a ascensão de Frente Amplio ao poder, em 2005, 

alterou o equilíbrio de forças até então vigente e, consequentemente, incidiu sobre o direcio-

namento ideológico das políticas públicas, em consonância com o perfil tradicional dos parti-

dos de esquerda, com a presença mais forte do estado na redistribuição dos recursos e maior 

busca por igualdade (CARVALHO E SILVA, 2011). Desde o início do governo, o Presidente 

Tabaré Vázquez enfatizou a priorização das políticas sociais, em especial daquelas mais dire-

cionadas à superação de situações de pobreza e extrema pobreza, em vista do quadro de vul-

nerabilidade social de expressiva parcela da população uruguaia, naquele momento (VÁ-

ZQUEZ, 2005). A eleição de José Mujica, em 2009, reafirma a tendência de priorização das 

políticas sociais, assim como da expansão de programas destinados à mitigação da pobreza e 

eliminação da indigência, iniciados por Vázquez (MUJICA, 2010). Ademais, o segundo go-

verno de FA ganhou visibilidade com a adoção de políticas inovadoras e garantidoras de no-

vos direitos sociais, como a despenalização do aborto, o casamento igualitário e a legalização 

do uso e autocultivo de maconha (BIDEGAIN, 2013).  

Nesse contexto, confirmando a previsão de Kingdon de que a ocorrência de eleições, a 

consequente mudança na administração e o primeiro ano de governo são momentos privilegi-

ados para a ocorrência de mudanças na agenda, a política de cuidados alcançou a agenda go-

vernamental nos primeiros meses da gestão de José Mujica, com a criação de um Grupo de 
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Trabalho para desenhar um sistema de cuidados (Resolução 863/010). Importa registrar que, 

embora a plataforma programática apresentada em 2008 por FA fizesse menção à necessidade 

de desenvolvimento de uma política de cuidados, na perspectiva de gênero (FRENTE AM-

PLIO, 2008: 73; AGUIRRE, FERRARI, 2014: 19) a política de cuidados não constava da 

lista de prioridades do Presidente Mujica, nem tampouco figurava como um objetivo a ser 

perseguido no âmbito das políticas sociais, consoante seu discurso de posse proferido em 1º 

de março de 2010 (MUJICA, 2010). Naquela oportunidade, o Presidente destacou que eram 

prioridades de seu governo a educação, infraestrutura, matriz energética e segurança pública. 

Ao defender a ideia de continuidade das medidas adotadas no primeiro governo frenteamplis-

ta, propôs avançar no combate à pobreza, fazer mudanças na política habitacional e realizar 

uma ampla reforma administrativa.  

De fato, quando da posse de Mujica, o tema dos cuidados não era conhecido dos elei-

tores, nem tampouco havia um direcionamento claro de que a questão seria alçada de imediato 

à agenda governamental, mormente o programa de governo tenha tratado o tema de forma 

tangencial, no item relativo às questões de gênero (FRENTE AMPLIO, 2008). Mas a repenti-

na atenção governamental ao tema dos cuidados pode ser explicada, em parte, pela presença 

de Daniel Olesker no Gabinete Social26. Em 2008, quando ocupava o cargo de diretor no Mi-

nistério da Saúde Pública, participou de eventos promovidos pela Red Gênero y Família  - 

Mesa de Diálogos sobre Política de Saúde e Cuidados (FASSLER, 2008), principal organiza-

ção social a discutir e difundir a necessidade de uma política pública de cuidados para pessoas 

dependentes ao exercício de atividades da vida diária, na perspectiva de gênero, em que expli-

citamente expressou seu apoio à inclusão dessa política pública na matriz de proteção social 

uruguaia, como uma política dissociada da saúde pública.  

Nesse sentido, pode-se inferir que sua atuação foi crucial para que a questão passasse a 

merecer a atenção do governo Mujica. Uma evidência de seu protagonismo é a sua participa-

ção, como Ministro da Saúde Pública, junto com a então titular do MIDES, Ana Vignoni, do 

anúncio público de convocação do Conselho Coordenador de Políticas Sociais para discutir o 

plano de solidariedade habitacional e o plano para erradicação da indigência, que faziam parte 

                                                 

 
26 O Gabinete Social é um organismo criado no primeiro governo de Tabaré Vázquez (2005-2010), com intuito 

de reunir os ministérios que se relacionam às políticas sociais – Economia e Finanças; Educação e Cultura; De-

senvolvimento Social;  Saúde Pública; Turismo, Trabalho e Previdência Social; Habitação; Ordenamento Terri-

torial e Meio Ambiente  -, de forma que não desenvolvam suas funções de forma segmentada, assim como têm a 

missão, entre outras, de analisar, definir e acordar as prioridades e indicações orçamentárias vinculadas ao gasto 

público social (Decreto 236/005; IMPO). 
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das prioridades anunciadas por Mujica em seu discurso de posse, assim como a criação de 

dois grupos de trabalho, um para construção do sistema nacional de cuidados, a ser integrado 

inicialmente pelo MIDES, MSP, MEF e OPP, com a possibilidade de convocação de entida-

des não governamentais que estavam trabalhando a temática  e outro para a discussão de polí-

ticas de população, tema que já tinha começado a ser analisado no governo anterior (URU-

GUAY, entrevistas Olesker-Vigoni - 26.04.10) . Na oportunidade, Olesker destacou que o 

tema dos cuidados fazia parte do programa de governo do partido e que, desde o governo Vá-

zquez, já estavam trabalhando essa ideia, embora não se tenha identificado evidências da dis-

cussão da temática no período de 2005 a 2009, no âmbito governamental. 

Outra ótica explicativa para a repentina elevação da atenção governamental à questão 

dos cuidados repousa na trajetória percorrida pelo primeiro governo de FA na área social. 

Com efeito, além das políticas socioassistenciais para combate à pobreza e extrema pobreza, 

desenvolvidas no âmbito do PANES (MIDAGLIA, ANTIA, 2007; MIDAGLIA et al, 2013), 

foram aprovadas diversas reformas em políticas mais estruturantes e tradicionais, como saúde, 

previdência social, trabalho, educação, ainda que algumas, como essa última, não tenham al-

cançado o êxito esperado. Se bem algumas mudanças podem ser caracterizadas como gradu-

ais, outras sofreram alterações mais profundas em seus fundamentos, como a política de saúde 

(LANZARO, 2010: BETANCUR, BUSQUETS, 2016). Em síntese, o governo de Tabaré  

Vázquez teve a oportunidade, e aproveitou-a o máximo possível, de atuar nas principais ver-

tentes da matriz de proteção social uruguaia, ainda que em graus variados.  

Sobre o segundo governo frenteamplista, por conseguinte, não havia pressão para mu-

danças urgentes em políticas estruturantes, porquanto as correções de rumo mais importantes 

já tinham sido feitas ou iniciadas na gestão de Tabaré Vázquez (BETANCUR, BUSQUETS, 

2016). Essa situação favorável deu ao novo presidente e ao Gabinete Social, logo nos primei-

ros meses de governo, a oportunidade de tomar decisões que não necessariamente se estriba-

ram nas prioridades anunciadas pelo presidente em seu pronunciamento de posse, como é o 

caso da inclusão dos cuidados para pessoas dependentes na agenda governamental. Importa 

registrar que essa opção não afastou o presidente e sua equipe de buscar o cumprimento dos 

compromissos de campanha assumidos; apenas abriu espaço, na agenda social, para atenção a 

um tema que já vinha sendo difundido pela sociedade civil organizada, em especial pela Red 

Género y Família, e que ganhara relativa visibilidade durante o primeiro governo de FA, ao 

ponto de fazer parte, ainda que de forma tímida, do programa de governo do partido para as 

eleições de 2009. 
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Na verdade, mudanças em políticas de cuidados não advém, em regra, de expressivas 

manifestações que demandem sua ocorrência. Geralmente, grupos da sociedade civil organi-

zada dedicados à defesa das pessoas com deficiência ou dos interesses das pessoas idosas 

pressionam e articulam, junto aos formuladores de políticas, para que sejam adotadas as mu-

danças que advogam (RANCI, PAVOLINI, 2013: 284-86). Mas, como ressalta Kingdon 

(2014), dificilmente a reforma ou incorporação de uma nova política pública decorre unica-

mente da pressão desses atores para que o tema seja elevado às agendas governamental ou 

decisória. 

Com efeito, no caso da política de cuidados do Uruguai, os grupos de interesse, aqui 

entendidos como as organizações da sociedade civil que advogavam a criação de um sistema 

de cuidados com perspectiva de gênero, atuaram majoritariamente na disseminação do pro-

blema, construção de propostas e persuasão do governo sobre a necessidade de inclusão da 

temática dos cuidados na agenda política, em especial a Red Gênero y Família (FASSLER, 

2009; AGUIRRE, 2014; AGUIRRE, FERRARI, 2014;  BATTHIANY, MIDES, 2014). Con-

tudo, a continuidade de Frente Amplio na direção do país, cuja base programática para 2010-

2015 pugnava pela melhoria e ampliação da matriz de proteção social uruguaia, foi o fator 

decisivo para impulsionar a política de cuidados. Ressalte-se que não há evidências, no perío-

do governado por Mujica, de campanhas contrárias à elevação da temática à agenda governa-

mental, uma vez que potenciais opositores da inovação, como os prestadores de serviços pri-

vados de cuidados para pessoas dependentes, entidades de longa permanência para idosos e 

creches ou jardins de infância, que passariam a ter a sua atuação regulada pelo Estado, não se 

posicionaram contrariamente à intenção governamental de criação de um sistema nacional de 

cuidados (AGUIRRE, 2014; MIDES, 2014). 

Embora o tema dos cuidados tenha sido incorporado à agenda logo no primeiro ano de 

governo, o desenvolvimento do processo de construção foi extenso, com duração de cerca de 

três anos, desde o anúncio oficial da intenção governamental até a declaração do Ministro do 

Desenvolvimento Social de que a criação formal do sistema de cuidados ficaria para o novo 

governo (ZECCA, 2013; AGUIRRE, FERRARI, 2014). De fato, o ritmo adotado vai de en-

contro à percepção de Kingdon de que a ascensão de um tema às agendas governamental e 

decisória no primeiro ano de governo aumenta a probabilidade de sucesso na mudança da 

política pública. Conquanto tenha anunciado formalmente (Resolução nº 863/010) que a cria-

ção de um sistema de cuidados fazia parte da base programática do partido e que, portanto, 

seu governo se comprometia com a criação dessa política pública, a estratégia de José Mujica, 



 

 

209 

possivelmente pelo caráter inovador da questão, foi a de formar um grupo de trabalho para 

delinear um sistema de cuidados.  

Composta por ministros do Gabinete Social – Economia e Finanças, Saúde Pública, 

Educação, Desenvolvimento Social, Trabalho e Previdência Social, Escritório de Planejamen-

to e Orçamento; representantes de órgãos e entidades ligadas à temática, como Banco de Pre-

vidência Social; Instituto Nacional da Criança e do Adolescente do Uruguai;  Administração 

de Serviços de Saúde do Estado e representantes de governos departamentais e municipais; 

organizações acadêmicas e não governamentais convidadas - a equipe precisou de um tempo 

razoável para conhecimento do assunto, estabelecimento das linhas de ação, realização de 

debates com atores externos e tomada de decisão sobre o desenho do futuro sistema 

(CNPS/GTI, 2010; CNPS/GTI, 2012; CNPS/GTI, 2012b).  

Importa destacar que a realização de debates com diversos atores relacionados aos 

cuidados para pessoas dependentes guarda relação com práticas iniciadas no Governo de Ta-

baré Vázquez de estímulo à maior participação social na formulação de políticas públicas 

(SANSEVIERO, 2006; PEREIRA, 2015), entre as quais se destacam os diálogos sociais, con-

selhos consultivos, debates (DE ARMAS, LUZIRIAGA, MACHADO, BETANCUR, BUS-

QUETS, 2016; BUSQUETS, BETANCUR, 2018). Oportuno destacar que os processos de 

debates e diálogos levam um certo tempo para serem estruturados, realizados e avaliados. No 

caso dos Diálogos Sociais de Previdência Social, quando se chegou a consensos entre os prin-

cipais atores sobre pontos em discussão, o Poder Executivo enviou proposição sobre a matéria 

ao Parlamento, cuja tramitação em regra não enfrentou óbices à aprovação (BUSQUETS; 

2013).  

Os debates realizados no âmbito da política de cuidados não seguiram esse roteiro, 

porquanto o objetivo primeiro dos encontros, realizados entre agosto e novembro de 2011, foi 

o de consultar as necessidades e demandas das populações definidas como alvos da política 

pública naquele momento – crianças, especialmente de 0 a 3 anos; pessoas com deficiência e 

idosos em situação de dependência para atividades da vida diária (CNPS/GTI, 2012). Após a 

apresentação do documento com o desenho do sistema de cuidados pelo GTI, em 2012 

(CNPS/GTI, 2012b), a próxima manifestação pública do governo, em julho de 2013, foi a 

divulgação da decisão de não enviar um projeto de lei para criação formal do sistema de cui-

dados naquele período de governo, por razões orçamentárias (AGUIRRE, FERRARI, 2014), 

confirmando a previsão de Kingdon (2014: 3) de que um item pode estar em destaque na 

agenda, sem a subsequente aprovação de legislação. Naquele momento, o não prosseguimento 

com a formalização da política de cuidados representou a retirada do tema da agenda gover-
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namental, embora algumas ações previstas na proposta de construção do sistema de cuidados 

continuassem a ser implementadas (MIDES, Informe de Avances, nºs. 1 e 2, 2013).   

De qualquer forma, a ascensão do tema à agenda governamental foi fundamental para 

configurar um ambiente social e político mais favorável à aprovação de uma política de cui-

dados, no próximo governo de Frente Amplio. Até o início do governo Mujica, quando os 

cuidados alcançaram a atenção do governo, o tema era pleiteado basicamente por uma única 

organização social voltada para a defesa de questões de gênero, a Red Género y Família 

(FASSLER, 2004; 2008; 2009), difundido principalmente no âmbito acadêmico (AGUIRRE, 

2003; 2005; 2008; BATHÝANNY, 2004; 2005; 2013), entre poucos organismos de coopera-

ção e think tanks  (CIEDUR, UNFPA; CEPAL) e em algumas instâncias governamentais, 

como o BPS (PUGLIESE, 2008) e INMUJERES. Ao final do processo, viu-se ampliado o 

número de organizações sociais envolvidas com a defesa da questão, inclusive com a criação 

da Red Pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados – Red Pro Cuidados (RED PRO CUI-

DADOS, 2018); a consolidação do papel do MIDES na jurisdição das ações de cuidado e con-

formação do futuro sistema (AGUIRRE, 2014); a inclusão da temática na nova matriz de pro-

teção social uruguaia, no âmbito da Reforma Social proposta pelo governo Mujica (CNPS, 

2011), bem como a percepção de seu crescimento e importância pela classe política, tendo em 

vista o espaço reservado ao tema em todos as bases programáticas dos partidos que disputa-

ram a eleição presidencial de 2014 (BUSQUETS, SCHENCK, 2014: 171-182). 

Como já referido (v. subitem 3.2.2.6), o estado de ânimo nacional, um dos componen-

tes da dinâmica política que, em tese, indica a sensibilidade do eleitorado em relação a um 

determinado assunto, nesta pesquisa é caracterizado pela inclusão de um tema nos programas 

partidários que disputam a presidência do país, conjugada à divulgação na plataforma eleitoral 

ou campanha dos candidatos à presidência do país. De fato, a questão dos cuidados foi menci-

onada nas bases programáticas dos partidos que disputaram a eleição presidencial em 2009, 

com mais ênfase no programa de FA, que destacou a necessidade de criação de uma política 

de cuidados para as pessoas dependentes com vistas a redistribuir a sobrecarga do trabalho 

não remunerado, que tradicionalmente recai sobre as mulheres (FRENTE AMPLIO, 2008; 

PARTIDO NACIONAL; 2009; MIDES, 2014; AGUIRRE, FERRARI, 2014). Na plataforma 

eleitoral do partido governista, o tema foi mencionado como uma das propostas para consoli-

dação do sistema de proteção social uruguaio (MUJICA, ASTORI, 2009), mas   não se encon-

traram evidências de que o tema foi abordado na campanha do candidato à presidência, ou 

qualquer tipo de destaque na mídia.  
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Nesse sentido, consoante a forma de operacionalização proposta nesta pesquisa, poder-

se-ia inferir que o estado de ânimo nacional não se mostrava favorável à ascensão dos cuida-

dos à agenda política, porquanto apenas uma das variáveis - inclusão de um tema nas bases 

programáticas dos partidos em disputa da eleição presidencial – restou atendida. Contudo, 

conforme referenciado nos parágrafos precedentes, o tema foi incluído logo no início do go-

verno na agenda presidencial, sob o argumento que fazia parte da proposta programática do 

partido. Por oportuno, há de se reconhecer que o período em que permaneceu na agenda go-

vernamental foi utilizado pelos atores envolvidos com o assunto, em larga medida, para co-

nhecimento mais aprofundado dos diversos aspectos que envolvem o problema, percepção das 

necessidades e demandas das populações-alvo da política e sensibilização de outros atores 

para a crise de cuidados existente e a importância de adoção de uma política pública para en-

frentar a questão. 

 

4.2.2.2 Governo de Tabaré Vázquez (2015 – 2020)   

 

Se os cuidados saíram da agenda do governo Mujica em 2013, o tema não foi descar-

tado pelo partido governista, porquanto a proposta programática de Frente Amplio, aprovada 

no VI Congresso Extraordinário Hugo Cores, realizado em novembro de 2013 (FRENTE 

AMPLIO, 2014), deu amplo destaque à criação do sistema de cuidados, colocando-o como 

um componente da proteção social, no mesmo patamar que a previdência social, assistência 

social e políticas de combate às drogas. Cabe lembrar que, no programa partidário de 2009, a 

criação do sistema de cuidados estava inserida no eixo de proteção e inclusão social, mas se 

apresentava a ideia geral de um sistema de cuidados com perspectiva de gênero e gerações, 

sem o detalhamento apresentado no programa de 2015-2020.  

Mesmo durante as eleições internas, disputadas por Tabaré Vázquez e Constanza Mo-

reira, a criação do sistema de cuidados esteve em evidência, com a promessa dos dois candi-

datos de priorizarem sua aprovação (MOREIRA, 2014; TABARÉ, 2014). Logo após procla-

mado o resultado do pleito, em que se saiu vencedor Tabaré Vázquez, o sistema de cuidados 

foi colocado em primeiro lugar na lista de dez prioridades para um novo governo do referido 

candidato, destacando-se a urgência de estabelecimento dessa política para garantia do bem-

estar da população e desenvolvimento do país (VÁZQUEZ, 2014). Durante a campanha pre-

sidencial, em propagandas ou discursos, o tema dos cuidados era frequentemente colocado em 

relevo. Inclusive, um dos spots da campanha eleitoral tratava especificamente do sistema de 

cuidados, no mesmo nível que a promessa de destinação de 6% do orçamento para educação e 
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de medidas de segurança pública, dois dos problemas considerados mais urgentes nas pesqui-

sas de opinião pública relacionadas à eleição nacional (FRENTE AMPLIO, 2014). 

Kingdon destaca que “a combinação de estado de ânimo nacional e de eleições parece 

criar uma agenda política extremamente poderosa, capaz de impactar o equilíbrio das forças 

organizadas” (KINGDON, 2014: 164). Ademais, ressalta que os períodos de mudança no go-

verno, com a assunção de uma nova gestão, são propícios ao ingresso de temas na agenda, 

sobretudo no primeiro ano da nova administração (KINGDON, 2014). No caso da política de 

cuidados, há uma relação direta entre a entrada do tema nas agendas governamental e decisó-

ria, realização de eleições presidenciais e o início do mandato presidencial de Tabaré Vá-

zquez.  Como já exposto, durante a campanha presidencial, a criação do sistema nacional de 

cuidados figurou como prioridade entre as propostas apresentadas pelo Candidato de Frente 

Amplio. Em 1º de março de 2015, ao realizar um pronunciamento público à nação, Tabaré 

Vázquez destacou a criação do sistema nacional de cuidados como uma das ações primordiais 

de seu mandato (TABARÉ, 2015), com o consequente envio do projeto de lei ao Parlamento 

logo na primeira semana de governo, no bloco das proposições de interesse prioritário do go-

verno. 

Nesse ponto, vale lembrar a distinção entre as agendas governamental e decisória. Em 

princípio, Kingdon concebe agenda governamental como “a lista de assuntos para os quais 

pessoas que têm uma posição importante no governo e aquelas ao seu redor estão prestando 

séria atenção, num dado momento” (2014: 3). Assim, o processo de estabelecimento da agen-

da visa estreitar o conjunto de assuntos que são foco de atenção. Por sua vez, a agenda decisó-

ria, “é a lista de assuntos, dentro da agenda governamental, que estão prontos para uma deci-

são ativa” (KINGDON, 2014: 4). Ainda de acordo com o citado autor, as duas agendas são 

afetadas por diferentes processos.  Considerando a trajetória da temática dos cuidados no go-

verno de Tabaré Vázquez, pode-se inferir que houve uma sobreposição das etapas governa-

mental e decisória, uma vez que que os processos e procedimentos desenvolvidos no governo 

Mujica foram incorporados ao projeto de lei enviado ao Poder Legislativo em 05.03.2015, 

sem a necessidade de nova discussão da temática na fase pré-decisória.  

Essa concomitância abre caminho para a possibilidade de relativização na identifica-

ção precisa da retirada de um tema da agenda governamental, em sistemas políticos mais es-

táveis, particularmente quando há continuidade de um partido ou coligação em um novo go-

verno. No caso uruguaio, em que um partido de esquerda, com forte inclinação à adoção ou 

ampliação de políticas sociais, está ao mando do governo pela terceira vez consecutiva e conta 

com maioria parlamentar nas duas casas legislativas, soa coerente a retomada de políticas que 
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não foram formalizadas ou implementadas na gestão anterior, mormente quando uma gama 

expressiva de atores não governamentais envolvidos com a política apoia sua adoção; houve 

um processo prévio de sensibilização sobre a questão dos cuidados, que contou com intensa 

participação social (etapa de debates, agosto a novembro de 2011); organismos de cooperação 

internacionais contribuíram com a provisão de conhecimento especializado sobre a matéria, 

que foi problematizada ao mesmo tempo como um direito subjetivo e uma desigualdade de 

gênero e gerações, entre outros aspectos que demonstram a firme intenção governamental de 

criação de um sistema de cuidados, ainda que não tenha sido possível sua formalização no 

governo anterior, por razões orçamentárias. 

Ademais, considerando-se uma das características da partidocracia uruguaia, qual seja, 

a disciplina partidária (CHASQUETTI, 2004; CHASQUETTI, BUQUET, 2005; CHAS-

QUETTI, 2011; LANZARO, 2014; LUJAN, BURIAN, 2016), é de se esperar a não ocorrên-

cia de mudanças radicais em relação às ações desenvolvidas no governo imediatamente ante-

rior, não obstante as alterações políticas no comando do MIDES, responsável pela configura-

ção e implementação do sistema de cuidados, e de assessores que tiveram uma atuação decisi-

va no processo de construção da política pública, como Andrés Scagliola (MIDES, 2014). 

Com efeito, a inclusão da política de cuidados na plataforma programática de Frente Amplio 

para o período 2010-2015 reflete, em larga medida, a trajetória percorrida pelo Grupo de Tra-

balho Interinstitucional (URUGUAI, 2010; CNPS, 2011; CNPS/GTI, 2012; MIDES, 2014) e 

pela sociedade civil organizada (FASSLER, 2009; AGUIRRE, FERRARI, 2014) na constru-

ção do sistema de cuidados (FRENTE AMPLIO, 2014). 

No processo eleitoral de 2014, o estado de ânimo nacional, em relação à criação de um 

sistema de cuidados, apresenta-se distinto ao período anterior. Embora as plataformas pro-

gramáticas de todos os partidos que disputaram a eleição presidencial trouxessem a proposta 

de construção de uma política de cuidados para pessoas dependentes, com diferenciadas abor-

dagens e perspectivas (FRENTE AMPLIO, 2014; PARTIDO COLORADO; 2014; PARTIDO 

NACIONAL, 2014; PARTIDO INDEPENDIENTE, 2014; BUSQUETS, SCHENCK, 2014: 

171-182), o que já ocorrera em 2009, o cenário afigurava-se mais favorável à inclusão do te-

ma na agenda política. A mudança se deve, em larga medida, à decisão do governo de José 

Mujica em colocar a temática na agenda do Executivo ainda nos primeiros meses de governo, 

com a criação de um Grupo de Trabalho para desenhar um sistema de cuidados para pessoas 

dependentes, como descrito acima.  

Com efeito, a ideia de criação de um sistema de cuidados tornara-se mais conhecida 

pela população, haja vista o processo de difusão realizado pelo governo, unidade de gênero do 
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Departamento de Sociologia da UDELAR, Red Género y Familia e organismos de cooperação 

envolvidos com a temática. Apesar de ter sido formalmente retirado da agenda por razões 

orçamentárias, em 2013, a ideia ‘germinou’, ocorrendo um alinhamento nacional sobre o as-

sunto que não ficou confinado à comunidade da política pública e foi percebido pelos atores 

políticos. Além de se refletir nos programas partidários, o tema foi abordado na campanha do 

candidato de Frente Amplio à presidência, com divulgação em diversos veículos de mídia, 

constituindo-se, inclusive, em um dos carros-chefes da plataforma eleitoral de Tabaré Vá-

zquez (TABARÉ, 2014; FRENTE AMPLIO, 2014; COMO, 2014).  

Nesta pesquisa, como já registrado, propôs-se testar a operacionalização do estado de 

ânimo nacional pela consideração da inclusão de um tema na plataforma programática dos 

partidos e pela divulgação do assunto na campanha eleitoral de um candidato à presidência. 

De fato, as duas variáveis foram atendidas no período eleitoral de 2014. Entretanto, como 

expressado por Herweg et al (2015) e Herweg (2017), esse componente do fluxo político mos-

tra-se um dos mais elusivos da abordagem proposta por Kingdon, pela dificuldade de transpo-

sição de um feeling percebido pelos atores políticos em um aspecto concreto da dinâmica po-

lítica. Não obstante as variáveis tenham se confirmado para as eleições presidenciais de 2014, 

ainda faz falta identificar outros elementos que permitam mapear como os políticos desenvol-

vem a percepção de que, em determinado momento, existe uma disposição nacional mais fa-

vorável à inclusão de um tema na agenda governamental.  

No que tange aos grupos de interesse, a Red Pro Cuidados, organização formada em 

2013 a partir da reunião da Red Género y Família e de outras associações favoráveis à criação 

do sistema nacional de cuidados para pessoas dependentes, teve intensa atuação nos períodos 

pré-eleitoral e eleitoral para garantir visibilidade a essa proposta, especialmente pela pressão 

para inclusão da temática dos cuidados na plataforma programática dos partidos (AGUIRRE, 

2014), envio de cartas a parlamentares e candidatos para sensibilização ao tema, encontros 

para sensibilização sobre a importância social da política; participação em debates com repre-

sentantes de partidos políticos sobre o sistema de cuidados, entre outras estratégias para ga-

rantir que a criação formal do sistema de cuidados representasse um compromisso do próximo 

governo, com a preocupação de destacar os princípios que deveriam reger a configuração do 

sistema. 

 

4.2.2.3 Teste de Hipóteses relacionadas ao fluxo político.  
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No que tange às hipóteses relativas ao fluxo político (Quadro 6), cabe ressaltar a perti-

nência de alguns componentes propostos por Kingdon para caracterizar a dinâmica política na 

inclusão de um tema na agenda governamental. Realmente, resultados eleitorais, partidos, 

distribuições e composições ideológicas ou partidárias no parlamento e no governo têm uma 

influência decisiva na ascensão de um tema à agenda. Quanto aos grupos de interesse, a per-

cepção de Kingdon indica que sua atuação habitualmente ocorre no sentido de impedir a ele-

vação à agenda de temas contrários ou prejudiciais aos seus focos de atuação, o que não se 

confirmou nesta pesquisa, uma vez que a sociedade civil organizada atuou proativamente para 

inclusão dos cuidados para pessoas dependentes na agenda política uruguaia. Por sua vez, o 

estado de ânimo nacional foi o componente mais difícil de ser captado na análise do processo 

de formação de agenda, embora se tenha tentado operacionalizá-lo a partir de critérios mais 

objetivos (v. subitem 4.2.2.6). 

A hipótese (H1g), ao dispor que propostas que se enquadrem na ideologia geral de um 

governo ou maioria, em uma legislatura, têm melhores chances de ascender à agenda, foi to-

talmente confirmada. Considerando que o Uruguai é uma democracia fundada nas organiza-

ções partidárias, atores imprescindíveis para seu regular funcionamento (LANZARO, 2013: 

236), a proposta de criação de um sistema nacional de cuidados para pessoas em situação de 

dependência para o exercício de atividades da vida diária encontrou acolhida na ideologia de 

Frente Amplio, um partido de centro-esquerda em que predomina uma ideologia socialista 

mais flexível (GARCÉ, YAFFÉ, 2006: 105) e que, desde 2005, mantém-se à frente do Poder 

Executivo e possui maioria tanto na Câmara de Senadores quanto na Câmara de Representan-

tes. 

A hipótese (H1h) aponta a maior probabilidade de os partidos aderirem a propostas 

que: (a) pertençam às áreas temáticas em que atuam; (b) são mais populares entre os eleitores; 

e (c) que seja remota a probabilidade de grupos de interesse poderosos realizarem campanhas 

contra sua aprovação. No caso em análise, restam confirmadas as previsões contidas nas alí-

neas (a) e (c), pois, como já exposto ao longo dos subitens 4.2.2.1 e 4.2.2.2 e reafirmado no 

teste da hipótese (H1g), Frente Amplio é um partido de centro-esquerda que tem como princí-

pio fundante a maior busca por equidade e igualdade, com priorização de políticas sociais que 

caminhem nessa direção, como é o caso de uma política de cuidados para pessoas em situação 

de dependência.  

Outrossim, o grupo de interesse que teve uma atuação pivotal na inclusão da política 

de cuidados na agenda governamental trabalhou em estreita cooperação com o Poder Executi-

vo, que incorporou sua proposta de criação de um sistema de cuidados à agenda governamen-
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tal no início do segundo governo frenteamplista, com a criação de um grupo interinstitucional 

encarregado de delinear o sistema, e no terceiro governo possibilitou a inclusão do sistema de 

cuidados simultaneamente nas agendas governamental e decisória, garantindo sua aprovação 

formal pelo Parlamento ainda no primeiro ano do mandato. A alínea (b) não se confirma, uma 

vez que os cuidados para pessoas dependentes não era um tema popular no governo Mujica, 

quando foi ascendido à agenda governamental, e, embora tenha se tornado mais conhecido da 

população ao longo do segundo período frenteamplista, não constava do rol das principais 

preocupações ou demandas da população uruguaia, na eleição de 2014 (DOYENART, 2015). 

A hipótese (H1i), ao prever que a inclusão de um tema nas bases programáticas dos 

partidos em disputa da eleição presidencial e sua divulgação na mídia por um candidato du-

rante a campanha eleitoral indica um estado de ânimo favorável à mudança na política pública 

mostra-se parcialmente confirmada, pois as duas variáveis só  estiveram simultaneamente 

presente na disputa eleitoral de 2014, vencida por Tabaré Vázquez, conforme já exposto nos 

parágrafos precedentes. Na eleição de 2009 para a presidência, apenas se confirmou a variável 

referente à inclusão do tema nos programas dos partidos políticos que disputaram o pleito, 

sem terem sido identificadas evidências de que algum candidato tratou dos cuidados para pes-

soas dependentes durante sua campanha, em veículos midiáticos. 

O detalhamento conceitual referente à maturidade do fluxo político (D2), que conside-

ra alcançada tal condição quando (1) um proeminente formulador de política pública, como 

um ministro da área ou um parlamentar influente, apoia explicitamente a mudança e se empe-

nha em sua aprovação; ou (2) um partido político com maioria parlamentar ou componente de 

coalizão majoritária apoia explicitamente a ideia e se empenha em sua aprovação, vê-se intei-

ramente atendido no processo de ascensão da política de cuidados à agenda governamental 

uruguaia, pois Frente Amplio, tanto no período de governo de José Mujica (2010-2015) quan-

to no governo de Tabaré Vázquez iniciado em 2015, apoiou a construção de um sistema de 

cuidados, atuando inclusive como empreendedor político da questão no âmbito do Parlamen-

to, aspecto que será oportunamente abordado na seção relativa ao processo decisório de mu-

dança na política de cuidados uruguaia (item 4.3). 

 

4.2.3 Fluxo das alternativas  

 

Kingdon reafirma, em vários momentos de sua obra, a independência dos três fluxos 

que compõem o MSF, tendo em vista a lógica e ritmo próprios que cada um apresenta. Nessa 

abordagem, a geração de soluções é um processo fundamental para que o tema possa ganhar 
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proeminência nas agendas governamental e decisória, ao lado da definição do problema e da 

dinâmica política. Todavia, no fluxo das alternativas, em vez de buscar identificar as origens e 

a ordem cronológica em que as ideias se apresentam, Kingdon assume o desafio de examinar 

as características da comunidade da política pública e condições em que as ideias sobrevivem 

e evoluem, até eventualmente serem consideradas pelas autoridades com poder de decisão 

(2014: 124). Assim, no âmbito da política pública de cuidados do Uruguai, interessa-nos in-

vestigar a conformação da comunidade da política pública de cuidados, assim como o desen-

volvimento e circulação da ideia de um sistema público de cuidados nas comunidades espe-

cializadas e no âmbito governamental.  

 

4.2.3.1 Comunidade da Política Pública 

 

Como já exposto (v. subitem 1.3.3), a comunidade de política pública constitui um dos 

principais componentes do fluxo das alternativas, tendo em vista o protagonismo de seus par-

ticipantes no conhecimento da temática e na avaliação da viabilidade das propostas.  Kingdon 

apresenta um conceito de comunidade de política pública e algumas características que a iden-

tificam (KINGDON: 117-118). No entanto, Herweg (2016)  critica a dificuldade de operacio-

nalização do conceito oferecido por Kingdon, ao tempo em que propõe a adoção de definição 

mais precisa e operacionalizável (v. subitem 1.5.5), que foi incorporada a esta pesquisa (v. 

subitem 1.2.2): “comunidade da política é principalmente uma conexão frouxa de servidores 

públicos, grupos de interesse, pesquisadores e consultores (os assim chamados participantes 

ocultos) que se engajam em buscar alternativas para os problemas de um campo específico da 

política pública” (HERWEG, 2016: 132). 

A partir dessa conceituação, quem forma a comunidade da política pública de cuida-

dos do Uruguai? A resposta a questão não é tão simples, se consideramos o significado do 

cuidado e seus destinatários, no âmbito das políticas públicas. Nessa perspectiva, o cuidado, 

ou seja, a gama de serviços destinados a coletivos que necessitam de apoio para o exercício de 

atividades da vida diária, pressupõe a participação do Estado na provisão ou regulação ou 

complementação, diferenciando-se de práticas culturais que o consideravam como uma ativi-

dade privada de inteira responsabilidade das famílias, em especial de seus componentes do 

sexo feminino.  

A complexidade surge quando se tenta identificar que subsistema deve ser considerado 

para identificação da comunidade da política pública de cuidados, porquanto existem tradici-

onalmente três coletivos que demandam esse tipo de prestação - crianças, pessoas com defici-
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ência e idosos em situação de dependência, assim como há o coletivo daqueles que provém as 

ações de cuidado, tanto de forma remunerada quanto não remunerada, que em geral é repre-

sentado pelas mulheres. Em países que desenvolvem há mais tempo políticas de cuidado, a 

identificação se vê facilitada porque as políticas públicas são formuladas para cada grupo es-

pecífico (SCHOBER, 2014; RANCI, SABATINELLI, 2014; LÉON, PAVOLINI, ROS-

TGAARD, 2014). Nos últimos trinta anos, tem crescido o número de países que aprovam po-

líticas direcionadas para atenção a idosos dependentes, haja vista a aceleração do envelheci-

mento populacional, a exemplo de alguns países da Europa Oriental (BARVÍKOVÁ, ÖS-

TERLE, 2013; PEREK-BIATAS, RACLAW, 2014). 

Outrossim, quando se observam as comunidades especializadas que atuaram na produ-

ção de alternativas relacionadas aos cuidados, em regra se verifica a prevalência de um dos 

coletivos destinatários da política. Na França, os geriatras tiveram o protagonismo no desenho 

da política pública para idosos em situação de dependência (LE BIHAN, MARTIN, 2013: 

140-141). Na Holanda, organizações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de 

defesa dos direitos dos idosos tiveram um papel importante na configuração de uma reforma 

da política de cuidados de longa duração, que se reorganizou para garantia da maior autono-

mia e independência dos usuários (DA ROIT, 2013: 102-03). Na República Checa, o movi-

mento das pessoas com deficiência e organizações que agregam profissionais do serviço soci-

al atuaram ativamente para que a legislação aprovada refletisse seus interesses em relação à 

política pública (BARVÍKOVÁ, ÖSTERLE, 2013: 258).  

No Uruguai, a comunidade da política de cuidados apresenta peculiaridades que, em 

alguns aspectos, dificulta seu encaixe ipsis literis na definição proposta por Herweg (2016).  

Como ressaltado no item 4.2.1, o cuidado como problema público começou a ser discutido de 

forma abrangente no âmbito da academia, mas especificamente pela unidade de gênero do 

Departamento de Sociologia da UDELAR, com um enfoque de desigualdade de gênero 

(AGUIRRE, 2003; 2005; 2011; BATTHÍANY, 2001, 2008, 2013). Em 1994, a Red Género y 

Família, entidade da sociedade civil organizada, foi constituída para defesa de temas feminis-

tas e para dar visibilidade aos novos arranjos familiares, suas consequências nos antigos mo-

delos de divisão sexual do trabalho, que sobrecarregavam as mulheres do grupo familiar e a 

necessidade de adaptação e inovação das políticas públicas à nova realidade da sociedade 

uruguaia. Entre seus afiliados, encontram-se acadêmicos, profissionais liberais, políticas e 

servidoras públicas ligadas às questões feministas (FASSLER, 2006; 2008; 2009).  

Com a ascensão de Frente Amplio ao poder, em 2005, a  referida organização não go-

vernamental, que defendia a ideia da criação de um sistema público de cuidados para atender 
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às mudanças sociais decorrentes do envelhecimento, da entrada definitiva da mulher no mer-

cado de trabalho e das alterações nos formatos familiares, encontrou espaço para dar visibili-

dade ao problema público definido pela academia e trazer ao debate a proposta do sistema de 

cuidados, com a realização de eventos e organização de publicações para difusão da questão 

(FASSLER, 2006; 2007a; 2007b; 2008; 2009). Esses eventos contaram com a participação de 

atores governamentais, representantes do Poder Executivo, de entidades estatais, como BPS, 

INMUJERES, INAU, INE, assim como representantes de organizações não governamentais e 

organismos de cooperação nacionais e internacionais que apoiavam a iniciativa e financiaram, 

em diversas ocasiões, a realização de seminários e publicações de textos relativos à temática,  

a exemplo de CIEDUR, UNFPA; União Europeia; CEPAL (FASSLER, 2008; 2009). 

Assim, em 2009, quando foram realizadas as eleições gerais uruguaias, a comunidade 

era composta, em larga medida, por especialistas que viam a questão do cuidado sob a lógica 

feminista, no sentido da sobrecarga de trabalho imposta às mulheres para prover o cuidado 

aos grupos mais dependentes. Com efeito, nos seminários e outros eventos coletivos realiza-

dos entre 2005 e 2009, constata-se a participação de organizações sociais ou entidades públi-

cas representativas dos interesses de crianças, idosos e pessoas com deficiência com restrição 

de autonomia em eventos coordenados pela Red Gênero y Família (FASSLER, 2008; 2009), 

mas não se observa nenhuma posição proativa em relação à temática dos cuidados advinda 

dessas representações, no sentido de propor, explicitamente, o desenvolvimento de uma polí-

tica pública para prover esse tipo de proteção social para seu público-alvo.  

Quando da ascensão dos cuidados à agenda governamental, nos primeiros meses do 

governo de José Mujica, consubstanciada na criação de Grupo de Trabalho para desenhar um 

sistema de cuidados (Resolução nº 863/010), ainda não existia uma alternativa pronta para ser 

considerada pelos formuladores de política pública. O que havia, de concreto, era a proposta 

defendida pela Red Género y Família de criação de um sistema público de cuidados, e ideias27 

relativas à construção e implementação, discutidas e aperfeiçoadas em eventos sobre a temáti-

ca. Contudo, é preciso ressaltar que o texto da referida resolução já expressara, em seu bojo, a 

intenção de desenvolvimento de um sistema público de cuidados de forma colaborativa. Além 

                                                 

 
27 No decorrer do capítulo sobre o fluxo das alternativas (KINGDON, 2014: 116-144), Kingdon não apresenta 

expressamente uma gradação entre ideias, propostas e alternativas. Em alguns pontos, parece sugerir que há uma 

ordenação evolutiva entre elas, enquanto em outros, tais palavras são usadas como sinônimos.  Tendo em conta 

que o objetivo último desse fluxo é apresentar alternativas viáveis que possam ser consideradas quando da con-

fluência dos fluxos, nesta pesquisa a opção é por considerar os termos ideias e propostas como sinônimos, en-

quanto o vocábulo ‘alternativa’ se refere ao produto do processo de evolução das ideias e propostas e do proces-

so de amaciamento.  
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dos ministérios instados a integrar o referido GTI – Saúde Pública, Desenvolvimento Social, 

Economia e Finanças, Trabalho e Previdência Social e Planejamento e Orçamento -, foram 

convocados a participar do grupo outros atores governamentais identificados com a temática - 

Banco de Previdência Social (BPS), Instituto Nacional da Criança e do Adolescente do Uru-

guai (INAU), Administração dos Serviços de Saúde do Estado, Governos Departamentais e 

Municipais, assim como restou explícita a permissão para que o GTI pudesse convidar orga-

nizações acadêmicas e não-governamentais a se integrarem à tarefa.  

Em resumo, naquele momento o governo criou e institucionalizou uma comunidade 

que se apropria do tema dos cuidados e tem a responsabilidade de apresentar uma alternativa 

viável ao final do processo, mas que não conta com expertise interna para discuti-lo em pro-

fundidade, conquanto tenha permissão institucional para se valer dos conhecimentos e vivên-

cias de atores que já faziam parte da comunidade de especialistas envolvida com a temática há 

mais tempo. Ao confrontar a definição de comunidade de política pública oferecida por Her-

weg (2016) com a comunidade da política de cuidados uruguaia, em princípio se confirma a 

percepção de que uma conexão frouxa une seus membros, mormente quando ocorreu um 

acréscimo institucional de componentes. No que tange às categorias de participantes, embora 

a maioria dos atores que a integram se classifiquem, regra geral, como participantes ocultos, 

consoante a definição apresentada, uma parte dos componentes se encaixa na definição de 

participantes visíveis, porquanto são atores com poder de decisão e poder de veto na constru-

ção da referida política pública28 (Kingdon, 2014: 199). 

Um aspecto que mitiga a participação dos ‘atores visíveis’ na comunidade da política 

pública de cuidados, conformação que em princípio estaria em desacordo com a identificação 

dos participantes originalmente feita por Kingdon (2014: 117), é o fato de que sua inclusão, 

no GTI, constitui estratégia para afirmar o compromisso governamental com a questão, por-

quanto as pastas sob direção desses atores têm impacto no desenho da alternativa, haja vista a 

complexidade e transversalidade dos cuidados em variadas políticas públicas. Ademais, os 

atores visíveis são representados por burocratas com conhecimento mais aprofundado sobre o 

tema na sua área de atuação ou sobre aspectos intervenientes no desenho da política pública. 

Importa destacar que a Coordenação do Grupo de Trabalho Interinstitucional coube ao Diretor 

Nacional de Política Social do MIDES, Andrés Scagliola (CNPS/GTI, 2012), haja vista a res-

                                                 

 
28 De acordo com Kingdon (2014: 199), “o aglomerado visível de atores, aqueles que recebem considerável aten-

ção da imprensa e do público, incluem o presidente e seus nomeados de alto nível, membros proeminentes do 

Congresso, a mídia e atores relacionados com eleições, como partidos políticos e candidatos”. 
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ponsabilidade desse ministério na coordenação e implementação de políticas de proteção so-

cial, como as políticas socioassistenciais. Igualmente, o MIDES reúne instituições governa-

mentais encarregadas de desenvolver políticas de gênero (INMUJERES), para pessoas idosas 

(INMAYORES), para pessoas com deficiência (PRONADIS).   

Efetivamente, o núcleo original da comunidade de cuidados se assemelha bastante à 

definição de Herweg e às especificações de Kingdon sobre a composição da comunidade da 

política pública. A Red Género y Família, organização da sociedade civil que iniciou o mo-

vimento e se empenhou em colocar o tema dos cuidados na agenda pública, agrega uma par-

cela expressiva da comunidade de especialistas no tema. Acadêmicos das áreas de sociologia 

e demografia; assistentes sociais; pessoas da área de saúde; técnicos de organismos de coope-

ração, como CIEDUR, são listados como integrantes da Red (FASSLER, 2009).  

Aguirre (2011; 2014) ressalta que a informação e o conhecimento tiveram um papel 

central no reconhecimento da crise do cuidado e na ascensão do tema à agenda política com 

ênfase no enfoque de gênero, e identifica a seguinte gama de atores que tiveram atuação des-

tacada nessas tarefas: por parte do Estado, unidade de gênero do Departamento de Sociologia 

da UDELAR, INE, INMUJERES; pela sociedade civil, na perspectiva feminista, a Red Géne-

ro y Família e a Comissão Nacional de Seguimiento Mujeres (CNS); no âmbito político (par-

tidos e Parlamento), a Bancada Bicameral Feminina, a Red Mujeres Politicas e a Unidade 

Temática de Frente Amplio; entre atores mais diversificados, destaca a atuação das agências 

de cooperação UNIFEM (hoje, ONUmujeres), UNFPA e CEPAL.  

De fato, a atuação das comunidades da política pública na produção de uma alternativa 

viável reflete, fortemente, os sistemas políticos em que estão inseridas. Essa afirmação não 

quer dizer que os achados de Kingdon sobre as comunidades de especialistas dos subsistemas 

que analisou não possam ser confirmados em outros países, mas que as estruturas intervenien-

tes no processo de transformação de ideias em propostas viáveis estabelecem os padrões ou 

parâmetros próprios de cada sistema político. A percepção de Kingdon sobre a lógica própria 

da comunidade da política pública (2014: 116-144) se adapta, portanto, às especificidades do 

sistema político. Nesse sentido, Herweg et al (2015) asseveram que, nos sistemas parlamenta-

ristas, os partidos têm um papel relevante no fluxo das alternativas, uma vez que os especialis-

tas desses grupos políticos participam da comunidade e promovem soluções viáveis em suas 

respectivas áreas temáticas.  

No caso uruguaio, após a chegada de FA ao poder, observa-se a tendência de maior in-

teração entre estado e sociedade, o que favorece a cooperação nos processos de formulação 

das políticas públicas (BETANCUR, BUSQUETS, 2016; 2018), assim como a atuação do 
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Estado como garantidor de direitos sociais (AGUIRRE, 2014). Nessa perspectiva, a criação de 

uma comunidade institucional para debater e desenhar uma proposta viável para o sistema de 

cuidados não é de todo estranha à orientação ideológica e ao padrão adotado nos governos 

frenteamplistas. Considerando a novidade do assunto; a persecução de um objetivo que en-

volvia uma ampla mudança conceitual e operacional em relação à provisão de cuidados para 

pessoas dependentes; e a entrada do tema na agenda governamental sem que uma alternativa 

viável já tivesse sido desenvolvida, a opção governamental foi a de incorporar a proposta de-

fendida pelo núcleo original da comunidade de especialistas (FASSLER, BONINO, 2012), 

qual seja, a criação de um sistema integrado de cuidados e, ao mesmo tempo, possibilitar sua 

expansão e aprofundamento pela via institucional, por meio da criação de um grupo de traba-

lho com essa finalidade.  

Tem-se, portanto, um modelo híbrido de comunidade de política pública, em que se 

mesclam atores institucionalmente designados, com autoridade para tomar decisões sobre o 

desenho final a ser adotado e submetido à apreciação dos formuladores de políticas públicas, à 

configuração da rede de especialistas prevista por Kingdon (2014) e refinada por Herweg 

(2016), que detêm conhecimento e informações sobre o problema e propostas para sua solu-

ção. O trabalho do GTI demonstra que o processo desenvolvido privilegiou o debate entre os 

participantes das duas vertentes da comunidade da política pública; a participação social, com 

ênfase para os coletivos que demandam as ações de cuidado; além da agregação de conheci-

mento técnico e científico fornecido por consultorias, necessários para melhor dimensiona-

mento do desenho do sistema de cuidados (CNPS/GTI, 2012; CNPS/GTI, 2012b).  

Aguirre e Ferrari (2014: 22) assim representam os atores participantes29 do processo de 

conformação do sistema de cuidados no Uruguai: 

 

 

 

 

                                                 

 
29 Aguirre e Ferrari (2014: 22) definem como atores “as pessoas e instituições envolvidas no processo de cons-

trução do Sistema Nacional de Cuidados que possuem competências diretas na provisão de prestações e serviços. 

Os atores influenciam na política em variados graus, intensidade e poder de decisão e também em momentos 

distintos do ciclo de elaboração da política pública”. Os atores são divididos em três categorias: atores com po-

der de decisão formal, que possuem capacidade resolutiva em uma ordem hierárquica institucional específica; 

atores com interesse imediato, que se mobilizam e desenvolvem estratégias para influenciar na tomada de deci-

são política; atores de contexto, que tem interesses e experiências vinculadas à área política em questão e que 

podem atuar como apoios ou referências em determinados momentos, mas não estão necessariamente envolvidos 

no processo formal (MALDONADO, PALMA, 2013a apud AGUIRRE, FERRARI, 2014:22)  
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Figura 16 – Categoria de atores participantes. 

 

Fonte: Aguirre, Ferrari (2014) 

 

Kingdon destaca que os membros da comunidade têm, em comum, a preocupação com 

problemas de uma determinada área da política pública. Ademais, observa a existência de 

interação entre seus membros, que conhecem as ideias de cada um e, muitas vezes, existe um 

conhecimento pessoal entre eles (2014: 117). No entanto, tais comunidades podem apresentar, 

a depender da área da política pública, diferentes graus de fragmentação. Enquanto algumas 

são coesas e mais fechadas, outras são dispersas e fragmentadas. De acordo com a pesquisa de 

Kingdon, as comunidades fragmentadas, como a de transporte, dividem-se em diferentes ver-

tentes, e cada uma dessas apresenta tecnologias diversas, grupos de interesse, jurisdições e 

atores próprios (KINGDON, 2014: 118). Já comunidades coesas e fechadas, como a da área 

de saúde, embora sejam compostas por membros com variados interesses, compartilham pre-

ocupações coincidentes sobre aspectos mais abrangentes da política pública; especificamente 
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no caso da saúde, dedicam-se a problemas que envolvem tornar as pessoas mais saudáveis e 

como pagar por assistência médica (KINGDON, 2014: 118). 

A organização da comunidade da política pública de cuidados uruguaia reflete, em 

larga medida, a complexidade da área temática. Como o público-alvo da política é heterogê-

neo – crianças, pessoas com deficiência e idosos com perda ou restrição de autonomia -, as 

necessidades e provisões de cuidado de cada segmento são diferenciadas e as organizações de 

defesa de cada coletivo apresentam variados níveis de organização. Já a preocupação que 

uniu, em princípio, os membros da comunidade original de especialistas em torno da ideia de 

criação de um sistema de cuidados foi a iniquidade de gênero no exercício das tarefas de cui-

dado de pessoas dependentes, que tradicionalmente é exercida pelas mulheres, e o impacto de 

mudanças sociodemográficas nos perfis e configurações das famílias, que levaram a ocorrên-

cia de um déficit importante de cuidado para grupos populacionais em situação de dependên-

cia. 

Apesar da aparência fragmentada, considera-se que a rede de especialistas em cuida-

dos pode ser classificada como coesa e bem articulada, porquanto a pequena comunidade 

apresenta modos de pensar, perspectivas comuns, orientações e linguagem consentâneos e 

consensuais (KINGDON, 2014: 119). Efetivamente, havia concordância de que o modelo de 

cuidado para pessoas em situação de dependência até então prevalente não mais atendia à 

nova configuração social, caracterizada pela entrada definitiva da mulher no mercado de tra-

balho, alteração nas configurações familiares, aumento do número de idosos dependentes, 

baixo crescimento populacional, além de impor uma sobrecarga de trabalho não remunerado 

às mulheres, tradicionalmente encarregadas de exercer o papel de cuidadoras, que se viam 

muitas vezes impedidas de exercer direitos de cidadania em igualdade com os homens 

(AGUIRRE, 2014; AGUIRRE, FERRARI, 2014; FASSLER, 2009).   

A partir desse consenso inicial, a comunidade apresentou propostas para resolver o 

problema, sem perder de vista o objetivo último de desenvolver soluções que privilegiassem a 

busca por uma participação mais igualitária entre homens e mulheres e a corresponsabilidade 

estatal na provisão dos cuidados. Uma vez que o cuidado deixa de ser visto como uma questão 

privada e demanda o envolvimento de uma gama de atores para que possa ser prestado a con-

tento em um cenário de contínua transformação social, a própria novidade do tema demandou 

a busca por mais informações sobre a questão, tanto no nível acadêmico quanto técnico, pos-

sibilitando maior interação entre os especialistas na temática. Embora os coletivos fossem 

distintos e com necessidades de cuidado diferenciadas, e as poucas políticas públicas já exis-

tentes fossem direcionadas para cada segmento, as discussões se encaminharam para o desen-
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volvimento de uma política única que, ao mesmo tempo, atendesse às demandas de cuidado 

das populações-alvo e necessidade de mudanças na divisão sexual do trabalho de cuidados 

(FASSLER, 2009; AGUIRRE, FERRARI, 2014).  

A entrada de membros por via institucional na comunidade dos cuidados não abalou a 

integração existente, porquanto os princípios e ideias já amaciados e difundidos pelo núcleo 

original foram, em regra, incorporados e ampliados pela esfera institucional (CNPS/GTI, 

2012). Importa destacar que, em um momento de crise, quando o tema saiu da agenda gover-

namental em 2013, por razões orçamentárias, a comunidade da política pública mostrou sua 

coesão e força ao decidir, naquele mesmo ano, pela criação de uma organização não gover-

namental denominada “Red Pro Cuidados”, composta por pessoas e associações envolvidas 

na instalação da temática dos cuidados na agenda política, com a finalidade de “permitir o 

intercâmbio de opiniões entre pessoas, organizações e instituições para influenciar o Estado a 

garantir o direito das pessoas de serem cuidadas e de cuidar em condições adequadas, por 

meio da instituição de um sistema nacional de cuidados com perspectiva de gênero, coordena-

ção estatal, universalidade, intersetorialidade, descentralização territorial e participação da 

sociedade civil” (PROCUIDADOS, 2014).  

Em suma, ainda que, em 2013, o tema tenha perdido a atenção governamental no sen-

tido de não avançar na formalização do sistema de cuidados, a estratégia de criação de uma 

organização da sociedade civil para reunir a comunidade da política pública de cuidados per-

mitiu a continuidade da atuação da rede de especialistas no sentido de manter a visibilidade 

política do tema, alcançando inclusive sua incorporação na plataforma dos partidos políticos, 

passo que se mostrou fundamental para inclusão do tema nas agendas governamental e deci-

sória do novo governo, em 2015. Nesse sentido, não se confirma a hipótese (H1f), que apre-

senta a previsão de que, à medida que a integração das comunidades de políticas públicas de-

cresce, torna-se mais provável que ideias totalmente novas possam se tornar alternativas viá-

veis. 

 

4.2.3.2 Evolução das ideias 

 

A comunidade da política pública de cuidados apresentou dois momentos distintos de 

desenvolvimento de ideias. No primeiro, capitaneado pelo núcleo original de especialistas, a 

proposta de criação de um sistema de cuidados ganhou robustez tanto teórica quanto política, 

em um processo de amaciamento e difusão que se expandiu a partir da ascensão de Frente 

Amplio ao comando do Poder Executivo, em 2005. Embora a ideia de um sistema de cuidados 
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tenha sido disseminada pela Red Género y Família e apoiada em textos acadêmicos e orga-

nismos de cooperação internacional antes desse marco temporal, o ambiente mais favorável à 

discussão de temas sociais criado pelo governo de centro-esquerda possibilitou a intensifica-

ção de estratégias de sensibilização e disseminação da questão do cuidado como um problema 

público, em que a perspectiva de gênero tem um papel fundamental.  

No período de 2005 a 2008, a RGF e a unidade de gênero do Departamento de Socio-

logia da UDELAR, com apoio do UNFPA, no âmbito do projeto Transformaciones  de  las  

familias  y políticas  públicas, realizaram conferência e seminário sobre famílias, gênero e 

políticas públicas (FASSLER, 2006), e Mesas de Diálogo sobre inclusão social, educação, 

saúde e cuidados,  em que assuntos como arranjos familiares heterogêneos, iniquidades de 

gênero e gerações e a proposta de um sistema de cuidados passam a ser difundidas para um 

número maior de especialistas e outros atores com incidência no cenário político (FASSLER, 

2007; 2007b; 2008, 2009). Com efeito, a discussão da questão do cuidado nesses eventos 

apresenta paulatino amadurecimento conceitual, político e estratégico, num claro movimento 

de mutação e recombinação de ideias, conforme previsto por Kingdon (2014: 124-25).  

Esse processo de amaciamento conduzido pelo empreendedor da política pública, isto 

é, por Red Género y Família e Clara Fassler30, culminou com a realização da Mesa de Diálogo 

que tratou especificamente da proposta de criação de um sistema integrado de cuidados 

(FASSLER, 2009). Os registros dos participantes dos eventos realizados no âmbito do referi-

do projeto Transformaciones de las famílias y políticas públicas indicam que o processo de 

amaciamento, cujo principal objetivo é assegurar que “o público relevante está pronto para 

certo tipo de proposta, quando chegar a sua hora” (KINGDON, 2014: 128), envolveu tanto a 

comunidade da política pública de cuidados quanto um público mais qualificado, que tinha 

potencial de influenciar na condução do tema à agenda governamental. Como assevera 

Kingdon, “sem esse trabalho preliminar, mesmo uma proposta que encontre um momento 

propício cairá em ouvidos surdos” (KINGDON, 2014: 128) 

O quadro a seguir apresenta as principais propostas relativas à questão dos cuidados, 

apresentadas nos eventos promovidos pela RGF e unidade de gênero do Departamento de 

Sociologia da UDELAR, numa tentativa de mostrar a evolução das principais ideias em deba-

te na comunidade original da política pública, em um estágio anterior à ascensão do tema à 

agenda governamental.  

 

                                                 

 
30 No item 4.2.5, será realizada a análise da atuação do o empreendedor da política pública. 
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Quadro 07 – Principais ideias relativas as questões de cuidado. (Continua) 

Eventos Propostas 

Conferência 

“Gênero, famílias e polí-

ticas públicas – Protago-

nismo da sociedade civil; 

Seminário inter-

nacional “Famílias em 

mutação em um mundo 

em mudança”. (14 e 

15/11/2005) 

- Divulgação da temática do cuidado tanto para a população em 

geral quanto para técnicos e tomadores de decisões políticas, com o in-

cremento e a difusão de investigações que apresentem o problema e pos-

sam servir de base para formulação de políticas públicas.  

- Necessidade de desenvolver mecanismos que permitam a com-

patibilização da vida familiar com a maior participação das mulheres no 

mundo do trabalho, a fim de diminuir a desigualdade de gênero na provi-

são dos trabalhos não remunerados.  

- Priorização do cuidado a menores de quatro anos, idosos e 

mães adolescentes, assinalando-se a insuficiência de serviços de cuidado 

para esses segmentos.  

- Desenvolvimento de ações de apoio ao cuidador de pessoas de-

pendentes, em especial a cuidadora, tendo em vista a sobrecarga física e 

emocional a que estão expostas, o que os torna mais vulneráveis a en-

fermidades, inclusive com a criação de grupos institucionalizados de 

apoio psicológico. 

- Reconhecimento e consideração das novas configurações fami-

liares, que refletem a realidade social, no processo de formulação de 

políticas públicas. 

- Incorporação do sistema educativo na transformação de percep-

ções sociais sobre o papel da mulher na sociedade. 

Mesa de Diálogo: 

Políticas de Inclusão So-

cial – Análises e propos-

tas. (9/10/2006) 

- Reconhecimento do cuidado como direito do cidadão.  

- Universalização dos serviços de cuidado para crianças peque-

nas.  

- Adequação dos serviços de cuidado às necessidades das mulhe-

res de compatibilizar o trabalho remunerado e o não remunerado.  

- Modificação da oferta de serviços dos centros CAIF, adaptando 

os horários às características culturais da população.  

-Diversificação da oferta de serviços (modalidade semanal, de 4 

e 8 horas) às necessidades dos usuários.  

-Desenvolvimento de estratégias institucionais que contribuam 

para a inclusão dos homens no cuidado das crianças.  

- Implementação de espaços de intercâmbio e treinamento para 
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Eventos Propostas 

que funcionários e técnicos analisem seu trabalho à luz da equidade de 

gênero e respeito à diversidade de arranjos familiares.  

-Redefinição das relações com diferentes cultos religiosos, de 

uma forma a que seja respeitada a laicidade das políticas e programas 

públicos. 

Mesa de Diálogo: 

Políticas de Saúde e Cui-

dados – Um olhar na 

perspectiva de gênero. 

(4 e 12/06/2008) 

- Necessidade de delimitar, com maior clareza, o campo dos cui-

dados em saúde, porquanto as fronteiras entre as demais interfaces não 

são muito claras. Alguns participantes não consideraram o setor de saúde 

como o melhor ponto de partida para avançar na configuração de um 

sistema de cuidados. 

- Definição das áreas que devam fazer parte da política de cuida-

dos, assim como os níveis de institucionalização e de territorialização 

dos serviços.   

- Influência junto ao Conselho Nacional de Políticas Sociais e, 

em particular, ao MIDES, MSP e BPS e MSP para que deem início a um 

desenho das intervenções e linhas de ação a serem adotadas na política 

de cuidados. 

- Sensibilização e influência para que a agenda parlamentar abra 

oportunidades para a discussão da temática dos cuidados.  

- Desenvolvimento de ações de apoio às tarefas de cuidado à sa-

úde realizadas pelas famílias, a partir de uma análise criteriosa sobre 

quais ações podem ser desfamiliarizadas, por meio de qual processo e 

identificação de quem deve assumir tais tarefas. 

-  Desenvolvimento de pesquisas que possam gerar novos conhe-

cimentos capazes de embasar as diversas propostas relacionadas à ques-

tão dos cuidados. 

- Maior visibilidade ao trabalho dos cuidadores, que devem ter 

formação adequada, reconhecimento social de sua função e contar com 

apoio psicológico, educacional e financeiro para garantia de seu bem-

estar. 

 

Mesa de Diálogo: 

em direção a um sistema 

nacional integrado de 

cuidados. 

- Análise e formulação de uma política de cuidados em conso-

nância com as políticas para população e políticas de proteção social, no 

âmbito do sistema de bem-estar social.  

- Definição das seguintes populações como alvo das ações de 
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Eventos Propostas 

(26 e 27/08/2008) cuidados: crianças, especialmente na primeira infância; idosos e pessoas 

com deficiência que demandam apoio para o exercício de atividades da 

vida diária. 

- Criar mecanismos para promover a desfamiliarização de certos 

tipos de cuidados, em resposta à impossibilidade das famílias atuais em 

atender, por si mesmas, às necessidades de cuidados de seus membros. 

Nesse sentido, o estado deve ter um papel preponderante na definição e 

coordenação do sistema, assim como devem ser claramente definidos os 

papeis dos demais atores. 

- Ampliação do conhecimento e análise das necessidades e de-

mandas de cuidados da população, tanto em quantidade, qualidade e 

forma de prestação dos serviços, considerando-se variáveis socioeconô-

micas e culturais. 

- Desenho de uma política que tenha como um de seus objetivos 

a promoção da corresponsabilidade entre homens e mulheres na provisão 

dos cuidados para pessoas dependentes. 

- Percepção da política de cuidados como um investimento, na 

medida em que contribui para o desenvolvimento econômico e social do 

país via geração de empregos formais, criação de serviços e incorporação 

de tecnologias. 

-  Financiamento misto do sistema de cuidados – impostos, pre-

vidência social e contribuições privadas -, com oferta igualitária de ser-

viços básicos a todos os cidadãos. 

- Construção e manutenção de espaços de diálogo entre os diver-

sos atores sociais, de modo que as decisões sobre o sistema de cuidados 

se amparem tanto em critérios técnicos quanto em outros aspectos envol-

vidos no ato de cuidar. 

- Observância, na institucionalização do sistema de cuidados, dos 

seguintes aspectos: existência de lógica e filosofia únicas; pluralidade de 

provedores – públicos, privados e comunitários; posição do Estado como 

garantidor e coordenador da política pública;  

- Implementação gradual do sistema de cuidados; 

- Definição clara de prioridades em relação ao público-alvo; co-

bertura, forma de acesso, tipos de prestação, descentralização territorial, 

entre outros aspectos de um sistema público de cuidados 



 

 

230 

Eventos Propostas 

- Garantia de uma cesta básica de serviços de cuidado, de acesso 

igualitário a todos os cidadãos,  

- Capacitação de recursos humanos para realização das tarefas de 

cuidado, inclusive com a profissionalização daqueles que desejarem 

exercer esse trabalho de forma remunerada. Igualmente, capacitação de 

pessoal para realizar tarefas de monitoramento, avaliação e controle do 

sistema. 

Fonte: Elaboração própria com base em FASSLER, 2007; 2007b; 2008; 2009. 

 

Na última Mesa de Diálogo, da qual participaram vários representantes da sociedade 

civil, academia, governo e organismos de cooperação internacional (FASSLER, 2009: 119), 

as propostas já estavam mais elaboradas em relação aos eventos anteriores, e foi possível 

identificar os seguintes pontos de convergência sobre a temática dos cuidados e a necessidade 

de construção de um sistema de cuidados:  

 

a) Há uma escassez significativa de cuidados no momento e seu aumento está previs-

to no futuro, razão pela qual é urgente procurar soluções; 

 

b) O déficit de atendimento abrange todas as etapas da vida e soluções devem ser 

consideradas para cobrir todas as necessidades. Não se pretende um sistema de 

cuidados para os idosos ou pessoas com deficiência exclusivamente; 

 

c) O cuidado deve ser considerado como um direito. Como tal, devem ser exercidos 

em igualdade de condições por todos os cidadãos, independentemente da sua capa-

cidade de aquisição, raça, etnia, sexo, local de residência, etc; 

 

d) O cuidado refere-se a dois tipos de direitos: o direito dos cidadãos de serem cuida-

dos e o direito do cuidador de ser reconhecido como trabalhador e de cuidar em 

condições dignas; 

 

e) O Estado deve garantir esses direitos e ser a entidade governante das políticas so-

ciais em geral e as de cuidado em particular; 
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f) Uma política de cuidados requer a participação do Estado, do mercado, das famí-

lias e da comunidade; 

 

g) As soluções a serem adotadas devem promover uma distribuição mais equitativa 

das responsabilidades de cuidados entre homens e mulheres; 

 

h) A realização de cuidados é um trabalho e essa atividade deve ser reconhecida co-

mo tal, gerando os correspondentes direitos e responsabilidades. 

 

Na mesma ocasião, apresentou-se um conjunto de estratégias para inserir o tema na 

agenda governamental. A seguir, destacamos algumas estratégias propostas que, em larga 

medida, influenciaram a construção de uma alternativa viável para a política de cuidados: 

 

Figura 17 – Estratégias para inclusão dos cuidados na agenda governamental 

(continua) 
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Figura 17 – Estratégias para inclusão dos cuidados na agenda governa-

mental (conclusão) 

 

 

Fonte: Adaptação de Fassler (2009: 113-115) 

 

Os prolegômenos da Resolução nº 863/010 (URUGUAY, 2010) apontam as seguintes 

razões para a criação de um sistema integrado de cuidados: a necessidade de maior atenção a 

grupos sociais mais vulneráveis que necessitam de apoio para realização de atividades da vida 

diária; a sobrecarga feminina na provisão de cuidados para as pessoas dependentes; a maior 

vulnerabilidade de famílias de renda mais baixa e com mais filhos, em geral chefiada por mu-

lheres, para equilibrar trabalho remunerado e provisão de cuidados aos filhos menores. De 
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acordo com o referido documento, a política de cuidados insere-se na matriz de proteção soci-

al e a criação do sistema de cuidados tem como objetivos evitar a duplicação da carga de tra-

balho não remunerado sobre as mulheres que cuidam de crianças, idosos e pessoas com defi-

ciência com perda ou restrição de autonomia, assim como evitar as perdas que a situação de 

desigualdade impõe à produtividade, ao crescimento econômico do país e às oportunidades de 

crescimento educativo e profissional dessas mulheres. 

Com base nesses argumentos, o GTI elaborou o “Documento de lineamentos, aportes 

conceituais e plano de trabalho para a formulação de um sistema nacional integrado de cuida-

dos” (CNPS/GTI, 2010), propondo-se a apresentar, até setembro de 2011, um desenho do 

Sistema Nacional de Cuidados com viabilidade política, técnica e financeira, resultado de 

consenso político e social. Nesse documento preliminar, além de uma definição de cuidados, 

o documento expôs os seguintes princípios orientadores para delineamento do sistema:  uni-

versalização da política, com foco inicial nos coletivos de maior vulnerabilidade social; con-

cepção do cuidado como um direito a ser garantido pelo Estado, que deve incorporar as pers-

pectivas de gênero, gerações e étnico-racial; conjugação da prestação de serviços e transferên-

cias monetárias;  conceito de corresponsabilidade na provisão dos cuidados, a fim de alterar a 

divisão sexual do trabalho então vigente; descentralização territorial; profissionalização do 

cuidado; financiamento coletivo do sistema. 

Como já ressaltado, desde a ascensão de FA, o Poder Executivo adotou a prática de 

realizar debates, diálogos e mecanismos de participação congêneres para discussão de mudan-

ças em políticas sociais, em busca de consensos que permitiriam o posterior envio e trâmite de 

proposições legislativas sobre os pontos acordados (BETANCUR, BUSQUETS, 2016; 2018). 

No caso específico da política de cuidados, esse mecanismo ganhou importância em razão da 

novidade do tema e da necessidade de sensibilização e informação de atores políticos e sociais 

relacionados com a questão e da população em geral. 

Como estratégia de informação, sensibilização, intercâmbio e aperfeiçoamento de pro-

postas, o GTI realizou uma série de vinte e dois debates, tanto em Montevidéu quanto no inte-

rior do país, entre agosto e novembro de 2011, que contaram com a participação de mais de 

três mil pessoas e 1802 organizações sociais (CNPS/GTI, 2012b). Os encontros realizados na 

capital foram direcionados equitativamente a cada população-alvo da política, enquanto os 

debates empreendidos no interior foram divididos em uma introdução ao tema e em oficinas 

específicas para cada um dos grupos destinatários dos cuidados. Aguirre e Ferrari (2014: 34) 

destacam que “os debates foram espaços informados, isto é, estruturaram-se com base em 

apresentações de documentos elaborados por especialistas sobre as necessidades e caracterís-
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ticas das três populações identificadas como prioritárias”. Para cada debate específico, formu-

lou-se um documento-base – idoso (PAPADÓPULOS, 2011), pessoa com deficiência (BAG-

NATO, DA CUNHA, FALERO, 2011) crianças, com ênfase de 0 a 3 anos (ETCHEBEHERE, 

2011), com diagnósticos sobre a oferta e demanda de cuidados para cada população. Fassler, 

Dabezies e García (2011) informam que também constituíram documentos de referência para 

os debates o já referenciado documento de lineamento (CNPS/GTI, 2010) e o documento inti-

tulado “Contribuições para o desenho de um sistema nacional de cuidados com enfoque de 

gênero e direitos”, elaborado pelo Conselho Nacional Coordenador de Políticas Públicas de 

Igualdade de Gênero” (CNCPPIG, 2011). 

Aguirre e Ferrari (2014: 35) assinalam pontos de consenso, acordos e necessidades 

identificadas nessa etapa de construção do sistema de cuidados. Entre os pontos de consenso, 

no que se refere ao desenho e regulação do sistema de cuidados, destacaram-se as seguintes 

propostas: criação de um fundo nacional de cuidados; transferências econômicas para atender 

necessidades de cuidado; gestão institucional da política; regulação estatal dos serviços; aces-

so único para as demandas de cuidado; geração de alianças entre empresas, estado e sociedade 

civil. Um ponto de tensão importante ocorreu em relação à universalização gradual proposta e 

defendida pelo governo em razão de parâmetros macroeconômicos e questões fiscais (AGUI-

RRE, FERRARI, 37).  

As referidas autoras chamam a atenção para o fato de que, nessa etapa promovida pelo 

Estado, em que o domínio da discussão esteve nas mãos de operadores políticos, o protago-

nismo coube às organizações representativas das pessoas idosas e com deficiência dependen-

tes, seus familiares e especialistas que trabalham com tais coletivos, deixando em segundo 

plano o coletivo das pessoas que prestam cuidados remunerados e não remunerados, represen-

tado majoritariamente por mulheres. O próprio INMUJERES, inserido hierarquicamente no 

MIDES, teve dificuldade de apresentar argumentos pela manutenção da centralidade do traba-

lho de cuidados e dos direitos das pessoas que o exercem no desenho do futuro sistema, em-

bora a agência feminista, concretizada na atuação da sociedade civil e da academia, tenha 

conseguido dar visibilidade à quarta população – pessoas que proveem cuidados – e incluí-la 

no desenho final do sistema (AGUIRRE, FERRARI, 2014: 37-38). 

Kingdon (2014: 129) assevera que o processo de flutuação das ideias na sopa primitiva 

não é totalmente aleatório, pois os empreendedores da política pública buscam manter certo 

controle do conteúdo das discussões e direcionar atenção para as ideias que defendem. Apesar 

de não ter um papel protagônico no período de debates, o empreendedor da política pública, 

isto é, a Red Género y Família e Clara Fassler, não deixou de acompanhar e participar do de-
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senrolar dessa fase nem de apresentar reflexões sobre seus resultados. Em novembro de 2011, 

logo após o término dos debates, por meio da publicação intitulada “Reflexões sobre o Debate 

Nacional de Cuidados”, reafirmam-se as principais convicções desse ator que refletem, em 

larga medida, as visões e valores da comunidade original da política pública, em especial a 

necessidade de construção de uma política institucionalizada, de caráter universal, transversa-

lizada pela perspectiva de gênero e gerações; que leve em conta a territorialidade, intersetoria-

lidade, descentralização e participação do usuário e da sociedade civil no desenho e imple-

mentação dos serviços; que tenha formas de financiamento definidas e sustentáveis; capacita-

ção de recursos humanos e mecanismos eficientes de gestão, monitoramento e avaliação 

(FASSLER, DABEZIES, GARCÍA, 2011). 

 Na ocasião, sugeriram-se ações políticas relacionadas a aspectos conceituais, técnicos, 

políticos e operacionais do futuro sistema, a serem adotadas na continuidade do processo de 

construção da política pública. Especificamente sobre os debates realizados, ressaltou-se a 

importância dessa experiência para sensibilização da população, legitimação da iniciativa de 

formular um sistema de cuidados e de difusão do tema nos meios de comunicação, além de 

constituir um espaço de interlocução para as populações-alvo da política pública. Todavia, a 

RGF destacou que o modelo adotado não favoreceu a discussão de aspectos fundamentais 

para o desenho do sistema, como financiamento, inclusão da perspectiva de gênero, capacita-

ção de recursos humanos, entre outros.  

Com efeito, a realização dos debates fez parte do processo de amaciamento das pro-

postas, dessa vez conduzido por atores institucionalmente integrados à comunidade da política 

pública. Considerando que Kingdon atribui ao empreendedor da política pública as tentativas 

de amaciamento das propostas para a própria comunidade da política pública, para o público 

mais especializado e para o grande público, e que a RGF não protagonizou a condução dos 

debates, pode-se atribuir a atividade empreendedora, naquele momento, aos componentes do 

GTI e do CNPS, em especial ao cientista político Andrés Scagliola, coordenador nacional de 

políticas sociais e responsável pela organização e condução do processo. Essa percepção ad-

vém tanto de entrevistas realizadas com informantes qualificados (v. apêndice), quanto pela 

leitura dos documentos relativos ao processo de construção da política pública (CNPS/GTI, 

2010; CNPS/GTI, 2012), além do registro de sua atuação em artigos acadêmicos (AGUIRRE, 

FERRARI, 2014). 

De acordo com Kingdon (2014: 130), o processo de amaciamento parece ser condição 

necessária para que uma ideia venha a ser seriamente considerada. O empreendedor da políti-

ca pública tem de perceber a necessidade de preparo da comunidade da política pública, do 
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público especializado, dos tomadores de decisão política e do público em geral, que em regra 

requerem estratégias distintas de sensibilização e convencimento. No caso da ideia de mudan-

ça conceitual na política de cuidados vigente e da criação de um sistema de cuidados com 

perspectiva de gênero, a Red Género y Familia, representada principalmente por Clara Fass-

ler, coordenadora geral da referida organização não governamental, conseguiu identificar o 

timing propício para dar início à tarefa: a ascensão de um partido de esquerda à presidência do 

país, em 2005, assim como sua permanência nos dois períodos subsequentes.  

 Kingdon (2014: 130) também assevera que o governo não age rapidamente sobre as 

ideias. “Para se tornar uma base para a ação, uma ideia deve tanto agitar uma comunidade 

quanto perseverar. Essa situação é frustrante para aqueles que promovem a ideia, mas recon-

fortante para aqueles que valorizam a estabilidade”. Nesse sentido, o referido autor reporta 

que o processo de amaciamento leva tempo, pois é preciso “criar o clima certo para que as 

pessoas passem a focar em um tema e o enfrentem. O prazo para esse tipo de coisa é de dois a 

seis anos”, na opinião de um de seus entrevistados (2014: 129). Se considerarmos o período 

em que a ideia de criação do sistema de cuidados começou a tomar força e ganhar visibilidade 

na comunidade da política pública e entre o público mais especializado, ou seja, a partir de 

2005, com a chegada de FA ao poder, até a primeira entrada do tema na agenda governamen-

tal, no início do governo de José Mujica, em 2010, observa-se um interregno de cinco anos, 

período compatível com a previsão de duração do processo de amaciamento.  

No entanto, se pensarmos em termos do período de tempo decorrido até a segunda en-

trada do tema  na agenda governamental, com a nova eleição de Tabaré Vázquez, em 2015, e 

a imediata ascensão da questão à agente decisória, com a consequente aprovação formal da lei 

que instituiu o sistema nacional integrado de cuidados, em novembro do mesmo ano, esse 

intervalo é bem mais longo – cerca de dez anos -, um aspecto a ser considerado quando se 

pretende explicar como e por que uma ideia adentrou a agenda política em democracias que 

atuam de forma mais consensual, o que demanda certo tempo para amaciamento das propos-

tas, construção de acordos com os principais atores envolvidos e eventual neutralização de 

veto players. 

É preciso reconhecer a relevância do papel desempenhado pelo governo Mujica no 

processo de amaciamento da proposta de criação do sistema de cuidados. Se o empreendedor 

da política pública obteve êxito no processo de suavização entre a comunidade original da 

política pública, formada em larga medida por especialistas mais ligados à questão de gênero, 

e junto a um público mais especializado, a administração Mujica merece o devido crédito de 

ter expandido a temática para outros públicos interessados, como as populações-alvo da polí-



 

 

237 

tica de cuidados, além de tornar a ideia mais conhecida da população em geral, a partir da 

realização dos debates e veiculação de campanhas na mídia, entre outras estratégias. Como já 

exposto, essas etapas levaram um certo tempo para serem executadas e para a absorção de 

seus resultados no processo de construção da política de cuidados, haja vista que o produto do 

trabalho do GT só foi apresentado em setembro de 2012 (CNPS/GTI, 2012), quase um ano 

após a conclusão da etapa de debates. 

Kingdon identifica os seguintes critérios de sobrevivência das ideias, ou seja, padrões 

a serem observados para que perdurem e se transformem em alternativas viáveis (2014: 131): 

viabilidade técnica, viabilidade financeira, congruência de valores com a comunidade da polí-

tica pública; aquiescência pública antecipada e receptividade potencial pelos tomadores de 

decisão. Alguns critérios, como viabilidade técnica e congruência de valores, são internos à 

própria comunidade da política pública. Ademais, o autor enfatiza que propostas que falham 

em atender a esses critérios não são prováveis de serem consideradas como sérias e viáveis. 

No caso de a proposta inicialmente não atender a todos os critérios, sugere que ela possa ser 

retrabalhada ou combinada com outra, para então ressurgir. 

Como ressalta Kingdon, se os formuladores de políticas não acreditarem na viabilida-

de técnica de uma proposta, é provável que não sobreviva ao ponto de ser seriamente conside-

rada. Eles precisam saber se irá funcionar se for formalmente aprovada, mesmo se a ideia pa-

reça a implausível em retrospectiva (KINGDON, 2014: 132).   Em relação à viabilidade téc-

nica da proposta de criação de um sistema de cuidados, até o início do governo Mujica, a pro-

posta apresentada pela RGF e apoiada por membros da comunidade original da política públi-

ca definia princípios basilares do futuro sistema (v. quadro 7), mas não se aprofundava ao 

ponto de detalhar o desenho e  implementação, possivelmente pela complexidade da questão, 

que demandava a existência de dados estatísticos e informações confiáveis ainda não disponí-

veis ou insuficientes sobre as populações-alvo da política –primeira infância,  pessoas com 

deficiência e idosos dependentes, cuidadores remunerados e não remunerados, prestadoras 

privadas de serviços de cuidado; feedbacks sobre programas governamentais já existentes para 

esses coletivos; estruturas físicas para provimento das ações de cuidado, entre outros aspectos 

a serem considerados na formulação de uma política dessa natureza. 

Consoante asseverou um assessor presidencial entrevistado por Kingdon (2014: 132), 

“atender a todos os detalhes técnicos de montar uma proposta real leva muito tempo. Há um 

tremendo detalhe no trabalho. Uma coisa é expor uma declaração de princípios ou um tipo 

geral de proposta, mas é outra coisa muito diferente realizar todo o trabalho técnico necessário 

para realmente elaborar uma alternativa realmente detalhada”. Confirmando essa percepção, o 
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GT Interinstitucional criado para desenhar um sistema de cuidado quando o tema ascendeu à 

agenda governamental, em 2010, incorporou os princípios da ideia defendida pelo empreen-

dedor da política pública e assumiu a tarefa de preencher as lacunas necessárias à ampliação 

da viabilidade técnica da proposta (CNPS/GTI, 2010; CNPS/GTI, 2012; AGUIRRE, FER-

RARI, 2014; MIDES, 2014). Nesse sentido, além dos debates já descritos nessa pesquisa, o 

GT incorporou estudos e pesquisas desenvolvidos pela academia e por consultorias contrata-

das, trabalhos desenvolvidos por consultores de organismos nacionais e internacionais, estu-

dos técnicos e dados governamentais sobre aspectos fundamentais para diagnóstico mais pre-

ciso da situação vigente e projeção da estrutura e agência do futuro sistema nacional de cuida-

dos (AGUIRRE, 2013; BATTHYÁNY et al, 2013).  

A viabilidade financeira do sistema de cuidados, tanto na proposta inicial da sociedade 

civil (FASSLER, 2009) quanto nas propostas do GTI (CNPS/GTI, 2012) e da Direção Nacio-

nal de Políticas Sociais do MIDES (2014), é uma questão que não ficou definida e foi a razão 

alegada para a retirada do tema da agenda no governo Mujica, em 2013, em consonância com 

a percepção de Kingdon de se a proposta falha em atender a um dos critérios de sobrevivên-

cia, possivelmente deve ser retrabalhada para vir à tona novamente (2014: 131). A primeira 

proposta falava de financiamento misto do sistema de cuidados – impostos, previdência social 

e contribuições privadas, com oferta igualitária de serviços básicos a todos os cidadãos. Por 

sua vez, o GTI propôs a constituição de um fundo único para financiamento dos serviços adi-

cionais do sistema de cuidados, que poderia ser constituído exclusivamente com recursos fis-

cais, ou de forma mista, sempre com observância do princípio da inclusão universal e da 

equidade contributiva. Os aportes orçamentários destinados às prestações de cuidado já exis-

tentes passariam para o orçamento do sistema, e posteriormente seriam incluídos no referido 

fundo. CNPS/GTI, 2012: 43).  

O documento elaborado pelo MIDES com a proposta final e mais detalhada para o sis-

tema de cuidados, partindo da decisão do GTI de criação de um fundo para financiamento do 

sistema, apontou alternativas para financiamento, mas não indicou nenhuma tendência a ser 

privilegiada. O texto apresentou estimativas de gastos com os serviços existentes e com a no-

va política pública (MIDES, 2014: 93-94), optando por expor experiências internacionais no 

financiamento dos cuidados (MIDES, 2014, 96-8), assim como realizou percuciente análise 

de três opções para financiamento do sistema - contribuições baseadas na previdência social, 

recursos do Tesouro, criação de um seguro social – apresentando os prós e contras de cada 

opção (MIDES, 2014: 99-101).  
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Importa destacar que, ao entrar nas agendas governamentais e decisória do novo go-

verno frenteamplista que tomou posse em março de 2015, e o consequente envio de um proje-

to de lei ao Parlamento para formalização do sistema de cuidados, a questão do financiamento 

não tinha sido equacionada. Assim, embora a lei que cria o sistema nacional de cuidados te-

nha sido aprovada naquele mesmo ano, a questão do financiamento não restou totalmente 

resolvida, pois naquele momento só se poderia contar com os recursos orçamentários para sua 

implantação. 

No que tange à congruência com valores da comunidade da política pública, isto é, a 

proposta deve ser compatível com os valores dos especialistas que a compõem, é preciso re-

conhecer que a proposta não enfrentou nenhuma objeção explícita. Embora tenha surgido e se 

fortalecido dentro da vertente feminista da comunidade, os demais atores envolvidos com a 

política pública, ou seja, representantes das populações demandantes de cuidados para o de-

sempenho de atividades da vida diária, que passaram a ter um papel mais ativo a partir da 

criação do Grupo de Trabalho Interinstitucional, em 2010, convergiram com os princípios da 

proposta original e acrescentaram demandas específicas, apresentadas nos debates realizados 

em 2011 (CNPS/GTI, 2012b).  

Por sua vez, o governo, que passou a ser membro institucional da comunidade, como 

já exposto, já na Resolução de instituição do Grupo de Trabalho (863/010) reproduziu os ar-

gumentos expressos pela comunidade original da política para justificar a criação de um sis-

tema nacional de cuidados, a exemplo do reconhecimento da sobrecarga de trabalho feminina 

na provisão de cuidados para as pessoas dependentes (URUGUAI, 2010). Ademais, a ideia de 

maior proteção social e participação do estado na coordenação da política de cuidados, pro-

posta pela sociedade civil, era congruente com a ideologia da coalizão de partidos de esquerda 

de priorização do papel do estado na provisão de direitos sociais e de reorganização da matriz 

social vigente, ressaltadas nos programas de governo para as eleições de 2009 e 2014 

(FRENTE AMPLIO, 2009; 2014), e nos discursos de posse dos três presidentes eleitos   

(VÁZQUEZ, 2005; MUJICA, 2010; VÁZQUEZ; 2015).  

A aquiescência pública antecipada e receptividade potencial pelos tomadores de deci-

são constituem outros critérios de seletividade. Segundo Kingdon (2014: 138), os especialistas 

sabem que, em última análise, as propostas devem ser aceitáveis ao público.  Mas quem seria 

esse público? De acordo com o referido autor, tanto pode ser a maioria das pessoas do país 

como um grupo populacional mais definido, embora o empreendedor da política pública não 

possa ignorar a reação do público às suas propostas.  
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No caso da política em estudo, a problematização simultânea do cuidado como uma 

desigualdade de gênero e como um direito de cidadania, assim como a proposta de construção 

de um sistema de cuidados para atender demandas de três populações que vivenciam situações 

de dependência para realização de atividades da vida diária e prover políticas de apoio ao cui-

dador, tanto remunerado quanto não remunerado, contribuiu para que a comunidade angarias-

se apoio potencial tanto de um público mais especializado (FASSLER, 2008; 2009), bem co-

mo considerasse a existência de potencial apoio de outros coletivos para a aprovação da pro-

posta. Com efeito, a inclusão do tema na agenda governamental, em 2010, a assunção pelo 

governo da função de desenhar o sistema com priorização das populações mais vulneráveis e 

a realização dos debates na capital e interior do país contribuíram para reforçar o sentimento 

da comunidade da política pública de maior aceitação potencial da mudança, tanto por parte 

do público em geral quanto pelos grupos populacionais alvos da política pública.  

Kingdon assevera que a comunidade da política pública frequentemente interpreta o 

apoio ou oposição de políticos eleitos como um indicador do sentimento público sobre a pro-

posta (2014:139). Nesse sentido, considerando-se a estrutura do sistema político uruguaio e a 

preponderância dos partidos dominantes na definição e condução das políticas públicas, a 

inclusão da questão dos cuidados no programa de governo de Frente Amplio para as eleições 

de 2009 (FRENTE AMPLIO, 2008: 73) pode ser considerado um sinal relevante de que o 

tema estava despertando a atenção do governo de Tabaré Vázquez, da direção do Partido e de 

membros do Parlamento, em especial a bancada feminina, que envidou esforços para inclusão 

da questão no programa frenteamplista (AGUIRRE, FERRARI, 2014). 

No governo José Mujica, a inclusão do tema na agenda governamental sinalizou o po-

tencial apoio do partido do governo, que tinha maioria absoluta em ambas as casas do Parla-

mento, embora o processo não tenha evoluído para a inclusão da questão dos cuidados na 

agenda decisória. Já no segundo governo de Tabaré Vázquez, os cuidados constituíram um 

dos principais temas da campanha eleitoral de FA e, logo depois da vitória na eleição presi-

dencial e manutenção de maioria absoluta na Câmara dos Representantes e no Senado, foi 

enviada uma proposição ao Parlamento com proposta de criação do sistema de cuidados, 

aprovada em novembro de 2015. 

Kingdon dispõe que propostas que atendam a vários critérios de sobrevivência aumen-

tam suas chances de sobrevivência. Igualmente, a probabilidade de um problema ser incluído 

na agenda decisória aumenta dramaticamente se há uma alternativa viável à disposição (2014: 

143). Qual é, então, o momento em que se pode afirmar que o fluxo das alternativas está ma-

duro para o acoplamento? É necessário que todos os critérios sejam preenchidos para assegu-



 

 

241 

rar a viabilidade da alternativa? Herweg, Zahariadis e Zohlnhöfer (2018) interpretam, com 

base na percepção de Kingdon, que há uma gradação de viabilidade, ou seja, quanto mais cri-

térios as propostas preencherem, maior a viabilidade das alternativas.  

Considerando-se a alternativa de criação do sistema de cuidados, percebe-se que só 

não restou claramente atendido o critério de viabilidade financeira, pois até durante a tramita-

ção legislativa do projeto de lei a questão da fonte de custeio da nova política pública foi alvo 

de conflito interno entre os membros de FA, que decidiram direcionar parte dos recursos pre-

vistos para sua implantação para a política educacional. 

Contudo, esse aspecto, que é fundamental para a implementação de uma política que 

prevê um horizonte crescente de gastos, como já acontece com outros países que enfrentam o 

fenômeno do envelhecimento de suas populações, foi sobrepassado pela questão política, 

mormente quando a criação do sistema de cuidados era considerada a principal bandeira soci-

al do novo governo. Nesse sentido, a definição de que o fluxo das alternativas (D3) está ma-

duro se uma proposta atende aos critérios de viabilidade técnica, financeira e de aceitação pela 

comunidade da política pública afigura-se atendida, ainda que esteja pendente a identificação 

de recursos que garantam a sustentabilidade financeira no médio e longo prazos. 

Na visão de Kingdon (2014: 139-140), o processo de apresentação, combinação, re-

combinação e refinamento de ideias tem como produto uma pequena lista de alternativas que 

podem vir a ser seriamente consideradas pelos decisores políticos. De fato, o autor enfatiza 

que o processo de seleção é permeado pela produção de consensos no âmbito da comunidade 

da política pública, que se dá em duas vertentes: consciência do problema e concordância em 

relação a soluções ou propostas. Em relação a essas últimas, afirma que acordos sobre a pe-

quena lista de alternativas também se difundem em uma comunidade de especialistas, algo 

semelhante a um efeito bandwagon, ou seja, um número cada vez maior de membros passa a 

aderir a ideia em consequência de sua aceitação crescente, fazendo com que a ideia gradual-

mente se afirme como uma alternativa viável. Essa condição é atingida quanto mais uma pro-

posta seja discutida e difundida. Na opinião de Zahariadis (2003: 65), quando formuladores de 

políticas são chamados a fazer escolhas a partir de um leque limitado de opções, eles, na ver-

dade, escolhem de um menu de coalizões políticas. 

No caso da política de cuidados uruguaia, é interessante notar que não houve a forma-

ção de um pequeno número de alternativas viáveis, porquanto apenas uma – a criação de um 

sistema nacional de cuidados para pessoas dependentes com perspectiva de gênero – foi traba-

lhada pela comunidade híbrida da política pública até atingir a maturação necessária para 

submissão a um processo decisório. Uma explicação para essa trajetória pode ser a novidade 
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do assunto, no sentido de que a consideração do cuidado como uma política pública estrutura-

da só recentemente passou a ser difundida nas democracias ocidentais, em grande medida em 

consequência do aumento progressivo do número de pessoas idosas dependentes e de mudan-

ças sociodemográficas que impediam a provisão do cuidado para esse segmento no âmbito 

privado, como ocorria até então (RANCI, PAVOLINI, 2013). 

Explicações para a existência de uma única opção podem advir da integração da co-

munidade da política pública e do protagonismo de parte do movimento feminista na apropri-

ação da temática. Com maior capacidade de organização do que os coletivos recipientes das 

ações de cuidado – crianças, idosos e pessoas com deficiência -, e já tendo trazido a proble-

matização à baila a partir do final dos anos noventa (AGUIRRE, FASSLER, 1994; 1997; 

BATTHYÁNY, 2001; 2002; AGUIRRE, BATTHYÁNY, 2003), a Red Género y Família 

soube aproveitar o momento propício para trazer à questão ao cenário político, ou seja, a as-

censão de uma coalização de esquerda ao poder, como já noticiado. Os eventos organizados 

pela referida organização da sociedade civil, que desde cedo contou com o apoio de órgãos de 

cooperação internacional para sensibilização de um maior número de atores relacionados com 

a temática (AGUIRRE, FERRARI, 2014; AGUIRRE, 2014; MIDES, 2014), além do respaldo 

de diversos tratados internacionais em que o Uruguai se comprometeu a envidar esforços para 

maior implementar medidas garantidoras de maior igualdade de gênero nas políticas públicas,  

contribuíram para a difusão ampla do problema e da solução defendidas pela comunidade da 

política pública em relação aos cuidados para pessoas dependentes.  

Outra explicação para que se tenha privilegiado apenas uma alternativa viável para a 

temática dos cuidados reside no padrão frenteamplista de cooperação e busca por consensos 

na produção de políticas públicas (BETANCUR, BUSQUETS, 2018), características que 

permearam todo o processo de construção da política. Embora não houvesse uma proposta 

concorrente para resolver a crise de cuidados existente, a ideia defendida por RGF não privi-

legiava um grupo específico em detrimento de outro, além de prever a inclusão de uma nova 

proteção na matriz de proteção uruguaia (CNPS/GTI, 2012). Esse contexto facilitou a atenção 

ao tema pelo governo Mujica, num momento de reconstrução da matriz protetiva, tendo sido 

adotado padrões de participação social já aplicados para outras políticas públicas, em que se 

constroem arenas para formação de consensos em relação aos temas em discussão, favorecen-

do-se o protagonismo da sociedade civil (BETANCUR, BUSQUETS, 2018).  

Betancur e Busquets (2018) identificam padrões de participação social nos governos 

frenteamplistas e os utilizam para classificar os processos de produção de políticas públicas de 

educação, trabalho, saúde, previdência social. Os autores aplicaram as seguintes variáveis em 
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sua avaliação: formato institucional; grau de inovação do formato decisório; papel principal 

do governo; participação de partidos de oposição; grau de acordo das organizações da socie-

dade civil; grau de acordo dos partidos de oposição com os produtos; grau de inovação das 

políticas derivadas; correspondência com a legislação anterior; participação social institucio-

nalizada em execução das decisões.  

A aplicação dessas variáveis à política de cuidados demonstra que o formato de parti-

cipação social foi institucionalizado, pois estabelecido pelo GTI responsável pelo delineamen-

to da política e que contava com poder de decisão; e que a forma como foi conduzido repre-

sentou uma inovação em relação às políticas analisadas pelos referidos autores. Da mesma 

forma que nas políticas de saúde e previdência social, o papel do governo foi de articulador 

dos diversos participantes, mas com poder de decisão final sobre os produtos da discussão. 

Não se verificou a participação de partidos de oposição nem manifestação sobre eventuais 

produtos dessa etapa, e organizações da sociedade civil aportaram suas demandas, sem apa-

rente geração de conflito entre as participantes (CNPS/GTI, 2012b).  

O grau de inovação relacionou-se principalmente à temática em si, pois o processo não 

gerou produtos específicos e teve, de modo geral, um caráter informativo e de recepção de 

demandas dos coletivos envolvidos. Em relação à legislação anterior, o debate serviu para 

reconhecer a insuficiência das prestações existentes e a necessidade de ampliação das ações 

em curso e adoção de novas medidas para garantir o direito a quem necessita de ações de cui-

dado. Considerando o modelo de participação social adotado, não houve decisão quanto à 

institucionalização da participação social na execução de futuras decisões sobre a política em 

discussão.  

Kingdon ressalta a prevalência do caráter instrumental nas mudanças em políticas pú-

blicas, pois tudo o que se propõe já possui antecedentes. O autor sustenta sua percepção no 

argumento de que “se as alternativas mudam não por mutação, mas por recombinação, haverá 

elementos familiares nas novas recombinações e se o processo de amaciamento for tão crítico 

quanto afirmamos, seria extremamente surpreendente se ideias inteiramente novas surgissem 

de repente na sopa primitiva e imediatamente recebessem atenção. Quando o tempo de ação 

chega, quando a janela de política descrita no Capítulo 8 for aberta, é muito tarde para desen-

volver uma nova proposta do zero. Já devem ter passado pelo longo processo de consideração, 

flutuação, discussão, revisão e experimentação novamente” (KINGDON, 2014: 141). 

No entanto, Durant e Diehl (1989: 195-196), reforçados por Zahariadis (1995; 2003) 

discordam de Kingdon quanto ao aspecto prioritariamente incremental de especificação de 

alternativas e postulam que o processo pode ser tanto incremental quanto não incremental e 
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propõem uma tipologia para avaliação do processo evolutivo das alternativas (vide subitem 

1.5.5). Considerando os parâmetros expostos na referida tipologia e o processo de produção 

da alternativa de criação de um sistema de cuidados para pessoas em situação de dependência 

para o exercício de atividades da vida diária pela comunidade da política pública de cuidados, 

pode-se inferir que a referida alternativa, desenvolvida no âmbito de uma comunidade da polí-

tica pública integrada, apresenta um padrão evolutivo de ideias que vai de emergente a con-

vergente, ou seja, o avanço conceitual ocorreu de forma lenta e o processo de amaciamento 

tornou-se um pouco longo, pontuado por uma propulsão rápida da alternativa à saliência, con-

firmando, por conseguinte, a hipótese H1d do Quadro de Hipóteses do MSF (Quadro 06). 

Como exposto previamente, de acordo com a definição de Kingdon, a comunidade de 

especialista em cuidados pode ser classificada como integrada, pois apresenta coesão, articu-

lação entre seus membros, modos de pensar, perspectivas e orientações comuns. Mesmo com 

a incorporação institucional de diversos atores a partir da ascensão do tema à agenda gover-

namental no início do governo de José Mujica, a produção da alternativa viável foi permeada 

pela cooperação e formação de consensos entre a comunidade de especialistas e o governo, 

que passara a comandar o processo a partir da instituição do GTI.  

Em relação à perspectiva de integração proposta por Zahariadis e Allen (1995) e Zaha-

riadis (2003), que tem a ver com o elo entre os participantes e varia em tamanho, modo de 

intercâmbio dos participantes, capacidade tecnológica e acesso de outras pessoas, dimensões 

que levam as comunidades a serem classificadas como mais ou menos integradas, a comuni-

dade de especialistas em cuidados pode ser classificada como mais integrada, pois seus mem-

bros apresentam padrão de interação consensual, em que se privilegia o interesse comum e a 

busca por unanimidade no desenvolvimento das propostas (FASSLER, 2009; CNPS/GTI, 

2010; CNPS/GTI, 2012; MIDES, 2014; AGUIRRE, FERRARI, 2014).  

Além disso, pode ser considerada uma rede pequena, uma vez que os membros da co-

munidade original da política eram facilmente identificáveis (FASSLER, 2008; 2009; AGUI-

RRE, FERRARI, 2014), compunha-se basicamente por pessoas relacionadas à perspectiva de 

gênero e, mesmo após sua expansão com a entrada do tema na agenda governamental em 

2010 e consequente inclusão de representantes das diversas dimensões da temática na esfera 

governamental e de pessoas e entidades relacionadas às populações-alvo da política em de-

senvolvimento, não se ampliou a ponto de comprometer a coesão e a afinidade de interesses 

que primariamente a caracterizava. 

Ademais, a comunidade de cuidados, especialmente com a incorporação de membros 

de órgãos governamentais ligados à temática, apresenta maior capacidade potencial para im-
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plementação de alternativas, mormente quando estudos diagnósticos foram desenvolvidos 

para avaliar a oferta e a demanda de estruturas e serviços de cuidados já existentes, assim co-

mo foram apresentadas projeções para cobrir o déficit de cuidados e demandas futuras das 

populações-alvo (MIDES, 2014).  Nesse sentido, convém destacar que o GTI incorporou os 

princípios e conceitos da ideia de criação do sistema de cuidados apresentados pela comuni-

dade original da política pública, ao mesmo tempo em que assumiu publicamente a tarefa de 

preencher as lacunas necessárias à ampliação da viabilidade técnica da proposta. No que tange 

ao acesso interno e externo no âmbito da comunidade da política pública, observa-se, na con-

figuração original da rede de especialistas, a não existência de hierarquia entre seus membros, 

que tomou um formato diferenciado com a inclusão institucional de outros membros com po-

der de decisão sobre o desenho da alternativa, embora, em última análise, o objetivo fosse o 

alcance de um consenso.  

Quanto ao grau de penetração de outras redes de políticas públicas, o que caracteriza 

acesso externo, a própria natureza do cuidado, com a diversidade de receptores e sua interface 

com outras políticas públicas, como saúde, previdência, educação, trabalho, leva a uma maior 

abertura para a troca de ideias, conhecimento e experiências. Uma evidência dessa abertura é 

a composição tanto da comunidade original da política pública, que contava com especialistas 

de variados campos de atividade – acadêmicos, profissionais de saúde, de educação, assisten-

tes sociais, entre outros, quanto do GTI, composto por representantes dos ministérios da Eco-

nomia, Saúde Pública, Oficina de Gestão Orçamentária, Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Educação, BPS, entre outras instituições que o compuseram. 

Com efeito, o processo evolutivo da alternativa considerada pelos formuladores de po-

lítica para criação de um sistema nacional de cuidados apresentou uma trajetória evolutiva de 

emergente para convergente. Por se encaixar no conceito de comunidade integrada, ou seja, 

com um número pequeno de membros, relações consensuais e alta capacidade para moldar a 

política pública (ZAHARIADIS, 2003: 57), o processo de amaciamento se estendeu por um 

período longo. Embora a unidade de Gênero do Departamento de Sociologia da UDELAR e a 

RGF tenham iniciado a problematização e construção de propostas ao final dos anos noventa, 

somente a partir de 2005, conforme já ressaltado, a temática passou a ser alvo de discussões 

mais amplas e com participação de outros atores com poder de influenciar o ambiente políti-

co.  

Em 2010, o tema ascendeu à agenda governamental com o problema bem definido, 

mas com a solução ainda em um estágio mais programático, necessitando, por conseguinte, de 

aprimoramento para transformá-la em uma alternativa exequível, o que foi feito no âmbito do 
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GTI e do CNPS num período de três anos. Acrescente-se que todo esse tempo foi usado, em 

larga medida, para construção de acordos sobre pontos de atrito, a exemplo da inclusão do 

coletivo dos cuidadores como a quarta população-alvo da política, a transversalidade da pers-

pectiva de gênero no desenvolvimento do sistema; a questão da universalização focalizada, 

entre outros assuntos (CNPS/GTI, 2010; CNPS/GTI, 2012; BONINO, FASSLER, 2012; 

AGUIRRE, FERRARI, 2014). Igualmente, a viabilidade financeira da alternativa constituiu 

fonte de tensão durante todo o processo, especialmente na esfera governamental, culminando 

na retirada do tema da agenda governamental por essa razão, em 2013 (AGUIRRE, FERRA-

RI, 2014). Todavia, todo o conhecimento e expertise acumulados não foram desperdiçados, 

pois, confirmando a lógica evolutiva prevista por Durant e Diehl (1989), a eleição de Tabaré 

Vázquez para o terceiro governo de FA (2015-2020) elevou a temática dos cuidados quase 

que simultaneamente às agendas governamental e decisória, o que levou à aprovação da Lei 

nº 19.353 pelo Parlamento Uruguaio ainda em 2015. 

Tanto Zahariadis (2003) quanto Spohr (2016) destacam a influência das instituições da 

trajetória das políticas públicas. Ainda que ocorra a construção de soluções que ensejem mu-

danças radicais nas políticas públicas (DURANT, DIEHL, 1989; ZAHARIADIS, ALLEN, 

1995; ZAHARIADIS, 2003), tal possibilidade coexiste com o caráter mais incremental da 

formulação de alternativas, consoante percebido por Kingdon (2014). Com efeito, a confiança 

de que estruturas institucionais e organizacionais vigentes potencialmente assegurem a viabi-

lidade técnica das propostas é um fator considerado pelos tomadores de decisão ao se dispo-

rem a apoiar determinada mudança na política pública. Nessa direção, para que ocorra altera-

ção de trajetória se faz necessário o convencimento, por meio de dados e informações consis-

tentes, de que o modelo em vigor não mais atende às demandas sociais. 

De fato, um dos motivos para a proposição de um sistema de cuidados para pessoas 

dependentes no Uruguai residiu exatamente na incapacidade do modelo familista até então 

vigente, que imputava às mulheres do grupo familiar o papel de cuidadoras naturais tanto de 

crianças quando de adultos com restrição ou perda de autonomia, de atender a contento a es-

sas demandas. O ponto de partida para romper com esse modelo foi a comprovação do déficit 

de cuidados (AGUIRRE; FERRARI; 2014; MIDES, 2014), ou seja, do número insuficiente de 

pessoas disponíveis para atender às demandas de cuidado de crianças, idosos e pessoas com 

deficiência dependentes, em razão da entrada definitiva da mulher no mercado de trabalho, do 

envelhecimento populacional, das baixas taxas de fecundidade, das mudanças na nupcialidade 

e nos formatos familiares, entre outros aspectos que não mais permitem à sociedade uruguaia 

reproduzir os padrões de cuidado familiares até então preponderantes. 
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Com efeito, as instituições relativas aos cuidados de pessoas dependentes deixaram de 

cumprir os critérios de equidade e eficiência em que se assentavam, impedindo, por conse-

quência, o autorreforço das políticas vigentes, que tratavam o cuidado como uma questão pri-

vada em que o Estado só interferia de forma residual e pontual, especialmente em situações de 

ameaça ou rompimento de vínculos e de vulnerabilidade social (CNPS/GTI, 2012; MIDES, 

2014; AGUIRRE, FERRARI, 2014).  Em reforço a essa percepção, diagnósticos das estrutu-

ras estatais de apoio às ações de cuidado, como CAIFs, instituições de longa permanência 

para idosos, centros-dia, instituições para permanência de pessoas com deficiência, comprova-

ram que a oferta existente era claramente insuficiente para atender a demanda atual e futura 

(SALVADOR; 2011, 35-85; SALVADOR, 2014: 21-49; BATTHYÁNY, 2007), o que levou 

o GTI a propor ampliação das estruturas vigentes, sua expansão territorial e o desenvolvimen-

to de diversas outras ações passíveis de garantir a provisão de cuidados, como a disponibiliza-

ção do assistente pessoal para a pessoa com deficiência severa e ampliação de licenças paren-

tais, com implementação gradual e primeiramente direcionadas a coletivos mais vulneráveis. 

Spohr (2016) relaciona o grau de integração da comunidade com a possibilidade de 

mudança de trajetória de uma política pública. Com base na tipologia proposta por Zahariadis 

e Allen (1995), advoga que comunidades menos integradas e com perfil mais competitivo 

seriam mais abertas a novos atores e novas ideias, portanto mais propensas a romper a depen-

dência de trajetória de políticas existentes. Em relação à política de cuidados uruguaia, a pre-

dição de Spohr confirma-se parcialmente. Enquanto a comunidade de especialistas pode ser 

classificada como mais integrada e com perfil cooperativo e consensual, a proposta de mu-

dança elaborada, embora não tenha se afastado radicalmente do modelo de cuidados até então 

prevalente, abriu caminho para a inclusão de novos atores na responsabilidade pela organiza-

ção e oferta dos serviços e, principalmente, elevou o cuidado à condição de direito social, cuja 

provisão deve ser garantida a todos que dele necessitem, bem como o apoio às pessoas que 

exerçam as atividades de cuidado. De uma política totalmente calcada na responsabilidade 

familiar, passa-se a adotar uma política fundada na corresponsabilidade do estado e da família 

na provisão e financiamento, com possibilidade de participação da iniciativa privada na provi-

são dos serviços (CNPS/GTI, 2012). Além disso, a perspectiva de gênero que permeia o dese-

nho do sistema visa uma mudança cultural na divisão sexual do trabalho de cuidados, que 

historicamente recai sobre as mulheres do grupo familiar.   

 Em resumo, a alternativa viável deu continuidade a políticas existentes e, ao mesmo 

tempo, apresentou mudança de trajetória no âmbito conceitual ao elevar o cuidado a um direi-

to cidadão. Com efeito, não ocorreu a eliminação de todas as instituições formais e informais 



 

 

248 

que conformam a tradição familista, mas houve a incorporação do Estado como um ator ga-

rantidor do direito a cuidar e a ser cuidado, numa perspectiva de gênero e gerações, a ser ma-

terializada por ações que visem a distribuição mais igualitária entre homens e mulheres no 

desenvolvimento das atividades, nas diferentes etapas do ciclo da vida. Até então, o cuidado 

era percebido como um dever inerente à família e especialmente às mulheres, de caráter pri-

vado, com participação residual do estado na sua provisão.  

O desenho proposto pressupõe a corresponsabilidade, ou seja, a divisão equitativa do 

custo social do cuidado entre a família e o estado. Não afasta o papel da família como fonte 

primária de cuidados, mormente quando estudo diagnóstico demonstrou a preferência de po-

pulações-alvo em receber esse tipo de atenção no entorno familiar (BATTHYÁNNY et al, 

2014: 50), mas agrega um ator com missão de identificar a demanda e oferta pelos serviços, 

coordenar sua provisão ao público-alvo, apoiar quem se dedica à tarefa e supri-la, quando 

necessário. Além disso, as políticas públicas pré-existentes, que tinham um impacto muito 

baixo na necessidade total de cuidado das populações-foco e eram direcionadas a pessoas e 

famílias em situação de maior vulnerabilidade econômica (SALVADOR; 2011; 2014), servi-

ram de base para o planejamento da expansão dos serviços e para a adoção de outras ações 

que possam atender a demandas ainda não satisfeitas. 

  

4.2.3.3 Teste das hipóteses relacionadas ao fluxo das alternativas. 

 

O Quadro 06 apresenta cinco hipóteses relativas ao fluxo das alternativas: H1b; H1c; 

H1d, H1e, H1f, assim como o detalhamento sobre a maturidade do referido fluxo (D3).  

A hipótese H1b traz a seguinte afirmação: se uma alternativa proposta não preenche os 

critérios de seleção, a probabilidade de ganhar importância na agenda e de ser acoplada de-

cresce significativamente (H1b). Como demonstrado, a questão dos cuidados ganhou atenção 

governamental no primeiro ano do período de José Mujica (2010) sem que uma alternativa 

viável, que atendesse aos critérios identificados por Kingdon (2014), houvesse sido previa-

mente desenvolvida, e foi retirado da agenda em 2013, sob a alegação de que não existiam 

recursos disponíveis para implantação do sistema de cuidados. Nesse sentido, também se con-

firma a previsão de Kingdon de que o acoplamento parcial, em regra, dificulta a permanência 

de um tema na lista de interesses do governo. Importa lembrar que, no período em que o tema 

foi alçado à agenda, havia uma proposta de criação de um sistema de cuidados em que apenas 

estavam definidos os princípios que deveriam reger a nova política e identificadas as popula-

ções-alvo, sendo necessário maior detalhamento para que pudesse atender aos critérios de 
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viabilidade, trabalho que foi realizado no âmbito do Grupo de Trabalho Interinstitucional cri-

ado pelo governo com essa finalidade. Nesse caso, entende-se que a hipótese H1b fica con-

firmada.  

Já no início do segundo governo de Tabaré Vázquez, em 2015, houve nova inclusão da 

temática na agenda governamental, e nessa ocasião, todos os três fluxos estavam maduros 

para o acoplamento, o que resultou na imediata inclusão dos cuidados na agenda decisória. 

Ressalte-se que, embora o fluxo das alternativas apresentasse uma alternativa viável, ela não 

preenchia integralmente o critério de viabilidade financeira, uma vez que a proposta não apre-

sentava identificação precisa das fontes de custeio da nova política pública. Nessa situação, 

por conseguinte, pode-se dizer que a hipótese H1b não se confirma, pois ocorreu o acopla-

mento dos fluxos apesar do não cumprimento integral de todos os critérios de viabilidade es-

tabelecidos pelo MSF. 

A refutação da hipótese H1b, no segundo evento, leva-nos a ponderar sobre a presu-

mida independência analítica dos fluxos (KINGDON, 2014; ZAHARIADIS, 2003), assim 

como sobre a questão da proeminência do fluxo político sobre os demais ou uma maior pro-

ximidade entre o fluxo político e o das soluções, consoante defendido por Mucciaroni (1992; 

2015), especialmente num contexto político em que o partido que está no poder tem força 

para ditar não apenas a agenda do Poder Executivo, mas também a agenda do Parlamento, 

(CHASQUETTI, 2012; LANZARO, 2013). 

A hipótese H1c, ao preconizar que decrescem as chances de uma alternativa se tornar 

viável quanto mais uma ideia se desvia da trajetória de uma política precedente que apresenta 

retornos crescentes, resta parcialmente confirmada. Como exposto nos subitens precedentes, o 

desenvolvimento da ideia de criação de um sistema de cuidados não postulou uma mudança 

radical em relação forma de provisão dos cuidados para pessoas dependentes prevalente na 

sociedade uruguaia. Desde a proposta original do empreendedor da política pública, aperfei-

çoada pela comunidade de especialistas, a intenção não era mudar completamente a estrutura 

até então prevalente, mas torná-la adequada para atender o déficit de cuidados já existente, 

fruto do envelhecimento populacional e da incorporação da mulher ao mercado de trabalho, 

entre outros aspectos, numa perspectiva de corresponsabilidade entre família e estado  e entre 

homens e mulheres, tendo em vista a sobrecarga tradicionalmente imposta às mulheres em 

relação à provisão de cuidados, em especial do cuidado não remunerado.   

Nessa direção, ao incorporar à agenda governamental a temática dos cuidados, o go-

verno realizou consultas junto às populações-alvo da política e diagnósticos dos programas e 

estruturas governamentais voltados ao provimento de cuidados para esses públicos, estrutu-
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rando o desenho de sistema de cuidados a partir do que efetivamente já existia. Com efeito, a 

manutenção de políticas em vigor se relaciona, em larga medida, com a questão do custo eco-

nômico e político de elaborar uma alternativa que poderia não se mostrar plausível, no curto e 

no médio prazos, pois a proposta original do governo era a aprovação do sistema de cuidados 

ainda no governo Mujica, com implantação gradual das principais mudanças (CNPS/GTI, 

2012). Embora numericamente atendessem a contingentes restritos, cuja seleção levava em 

conta, além da dependência, a vulnerabilidade socioeconômica dos usuários, seus resultados 

não eram considerados ruins, embora tenham sido vislumbradas opções de melhoria nos diag-

nósticos realizados (SALVADOR, 2011; 2014). Assim, a opção do governo de centro-

esquerda não foi a de apenas dar continuidade às políticas existentes, mas de expandi-las e 

aperfeiçoá-las para que pudessem atender à demanda presente e futura dos serviços, fundada 

no princípio da universalização do acesso e ampliação da cobertura para todos que necessitem 

de apoio para o exercício de atividades da vida diária (CNPS/GTI, 2012). 

Considerando que as hipóteses H1d e H1e são mutuamente excludentes, em relação à 

comunidade da política pública de cuidados do Uruguai, confirma-se parcialmente a hipótese 

H1d. Consoante análise realizada nos subitens 4.2.3.1 e 4.2.3.2, o processo evolutivo da alter-

nativa considerada viável, qual seja, a que desenvolve o desenho de um sistema nacional de 

cuidados para pessoas em situação de dependência para exercício de atividades da vida diária, 

apresentou trajetória evolutiva de emergente para convergente. A comunidade da política pú-

blica mostrou-se integrada, tanto de acordo com os parâmetros estabelecidos por Kingdon 

(2014) quanto os propostos por Zahariadis (2003) e Zahariadis e Allen (1995). O avanço con-

ceitual ocorreu de forma lenta, considerando-se o momento em que a UDELAR e a Red 

Género y Familia começaram a debater o déficit de cuidados e a solução para o problema. Já 

o processo de amaciamento, fundamental para difusão e aperfeiçoamento das ideias, estendeu-

se por um período razoável, mormente quando o modus operandi de Frente Amplio prioriza a 

participação popular e a formação de consensos.  

Como o governo, ao incluir o tema na agenda governamental, tomou para si a tarefa de 

formular o desenho do sistema de cuidados, a comunidade passou a contar com maior capaci-

dade administrativa para avaliar a viabilidade da proposta, tanto em relação às políticas exis-

tentes quanto para à inovação concernente à elevação do cuidado a um direito de cidadania e à 

corresponsabilidade entre família e estado na consecução da nova política. Um ponto diver-

gente diz respeito à restrição de acesso à comunidade, uma vez que a própria temática do cui-

dado é multidimensional e exige a participação de atores componentes de outras comunidades 

da política pública para sua consecução, o que fica claro quando se observam a composição 
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do Grupo de Trabalho Interinstitucional criado para desenhar um sistema de cuidados (Reso-

lução nº 63/010). Por seu turno, confirmou-se a lógica preconizada por Durant e Diehl (1991) 

de que, numa trajetória evolutiva das ideias de emergente para convergente, ocorreu uma pon-

tuação com a ascensão de Tabaré Vázquez à presidência em 2014, o que permitiu a elevação 

simultânea da política de cuidados às agendas governamental e decisória e a consequente 

aprovação da Lei nº 19.353, que criou o Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), 

ainda em 2015.  

A hipótese H1f, que prevê maior possibilidade de ascensão de novas ideias à medida 

que a integração da comunidade de políticas públicas decresce, não se confirma no caso em 

análise, uma vez que, mesmo com a mescla de participantes institucionais na comunidade da 

política pública, por conta da inclusão do tema na agenda do segundo governo de Frente Am-

plio, não é possível afirmar que a integração da comunidade de especialistas decaiu, haja vista 

a busca de consensos entre governo e sociedade civil organizada na construção do sistema de 

cuidados. No que tange à ascensão de novas ideias, a nova conformação da comunidade não 

teve o condão de mudar radicalmente as ideias defendidas pelo empreendedor da política pú-

blica e apoiadas pela comunidade original de especialistas. Embora tenha ocorrido certa ten-

são durante o desenrolar do processo, na essência prevaleceu a proposta inicial, ainda que de 

forma mais elaborada e considerando restrições orçamentárias para sua implementação. 

Quanto ao detalhamento referente ao amadurecimento do fluxo das alternativas (D3), 

essa condição não foi atendida quando da inclusão do tema na agenda governamental em 

2010. Aliás, sua inclusão representou a oportunidade de delineamento de uma alternativa viá-

vel, de acordo com os critérios expostos por Kingdon (2014), apesar de um dos requisitos, 

viabilidade financeira, não ter sido integralmente atendido. Mas, quando da abertura da se-

gunda janela de agenda, com o retorno de Tabaré Vázquez à presidência, em 2015, o fluxo já 

se apresentava maduro, o que tornou possível o seu acoplamento com o demais e a imediata 

inclusão da questão dos cuidados na agenda decisória. 

 

4.2.4 Janela da agenda e acoplamento dos fluxos  

 

Para que ocorra uma mudança na agenda, Kingdon prevê a abertura de janela de opor-

tunidade no fluxo dos problemas ou no fluxo político. Herweg (2017) sugere que a oportuni-

dade de ascensão de um tema à agenda governamental seja nominada ‘janela de agenda’, em 

contraponto à oportunidade de ascensão de um tema à etapa decisória do processo da política 
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pública, que denomina ‘janela da política”. Tendo em vista que, neste estudo, faremos a análi-

se das duas etapas, doravante serão utilizadas as referidas expressões sugeridas pela autora.   

No caso da política de cuidados do Uruguai, as janelas de agenda se abriram no fluxo 

político, tanto para ascensão do tema à agenda governamental quanto para inclusão na agenda 

decisória. Todavia, tais oportunidades só ocorreram nos segundo e terceiro governos de Fren-

te Amplio, respectivamente. Como já exposto na análise do fluxo político, a chegada de Fren-

te Amplio ao poder, em 2005, representou uma mudança ideológica e de correlação de forças 

importante para a democracia uruguaia. Além de o referido partido contar com maioria par-

lamentar nas duas casas legislativas, o que em tese facilitaria a aprovação de suas propostas, 

mesmo as mais polêmicas, havia a tendência de dar prioridade aos temas sociais, com a che-

gada de um partido de esquerda ao poder.  

Embora a janela de agenda não tenha sido aberta para ascensão da temática dos cuida-

dos à agenda governamental no primeiro governo frenteamplista, o empreendedor da política 

pública e sua equipe, com uma atuação pertinaz, fizeram uso de variadas estratégias e arenas 

para chamar atenção à questão, com a realização de eventos para sensibilização de atores-

chave, geralmente promovidos ou apoiados pela Red Género y Família (FASSLER, 2006; 

FASSLER, 2007; FASSLER, 2008; FASSLER, 2009). Igualmente, a criação do MIDES, que 

passou a acomodar várias políticas sociais mais transversais, deu impulso à perspectiva de 

gênero nas políticas públicas, com a incorporação do Instituto de Mulheres (INMUJERES) à 

sua estrutura (MOREIRA, 2009: 56).  

A inclusão da temática do cuidado no “Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y 

Derechos”, aprovado pelo Decreto nº 291, de 15 de maio de 2007, que representa a instrumen-

tação do previsto pela Lei nº 18.104, de 2007, importante diretriz do governo frenteamplista 

para promoção da igualdade entre homens e mulheres, pode ser considerado o primeiro indí-

cio formal de atenção governamental para a temática. Nesse sentido, o governo assumiu o 

compromisso de dar cumprimento à Linha Estratégica de Igualdade 10, que propunha desen-

volver medidas que contribuíssem a uma distribuição mais equitativa das responsabilidades 

familiares (MIDES, 2014: 16) 

Oportuno destacar que, durante o primeiro governo de FA, a Red Género y Familia, 

com o apoio de centros de estudos (CIEDUR), organismos internacionais de cooperação 

(UNFPA, UNIFEM) e da academia (Unidade de gênero do Departamento de Sociologia da 

UDELAR), realizou Mesas de Diálogo sobre as políticas públicas de educação (FASSLER, 

2008), redução da pobreza (FASSLER, 2007), saúde (FASSLER, 2008), em que a perspectiva 

de gênero e a questão dos cuidados era tema transversal. Em 2008, especificamente na Mesa 
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de Diálogo referente à saúde, entre outros aspectos, buscou-se avaliar se os cuidados propor-

cionados às pessoas em situação de dependência – idosos, crianças, pessoas com deficiência, 

enfermos crônicos -, e a atenção à saúde do coletivo de cuidadores encaixar-se-iam na lógica 

mais abrangente de promoção da saúde, e, por consequência, poderiam ser considerados no 

âmbito da reforma sanitária em curso. Todavia, essa interpretação do problema não evoluiu, 

porquanto Daniel Olesker, então Diretor Geral do Ministério de Saúde Pública e que, naquele 

momento, era um dos atores mais influentes na condução do processo de mudança da política 

sanitária, considerou mais eficaz envidar esforços para a criação de um sistema de cuidados 

para pessoas dependentes como um direito subjetivo e autônomo, fundado em conceitos e 

estruturas próprias da complexidade que envolve esse tipo de política (FASSLER, 2008) 

Ratificando a visão de Kingdon (2014), a sobrecarga da agenda social não permitiu 

maior visibilidade à temática dos cuidados no primeiro governo de esquerda, especialmente 

quando ainda se fazia necessário o desenvolvimento de medidas proativas para divulgação 

tanto do problema político, gerado a partir da academia, quanto da solução proposta pelo em-

preendedor da política pública – criação de um sistema de cuidados -, que necessitavam ser 

discutidos e aprimorados pela comunidade da política pública e por outros atores influentes 

(v. itens 4.2.2 e 4.2.3).  

 

4.2.4.1. Primeira janela de agenda e confluência parcial dos fluxos 

 

No segundo governo de Frente Amplio, com José Mujica, a situação se altera rapida-

mente. Embora a menção à questão dos cuidados, no programa de governo do partido para o 

período 2010-2015 possa ser considerada tímida, se comparada com tópicos referentes a polí-

ticas sociais mais tradicionais (FRENTE AMPLIO, 2009), serviu de base para que, em maio 

de 2010, dois meses depois de sua posse, o presidente da República criasse Grupo de Traba-

lho Interinstitucional, composto de representantes de diversos ministérios relacionados com a 

temática (Resolução nº 863/010), com o intuito de formular um sistema nacional de cuidados. 

Nesse caso, corroborando a percepção de Kingdon (2014: 168), a mudança no gover-

no/administração foi a janela que possibilitou a ascensão da temática dos cuidados à agenda 

governamental.  

Kingdon assevera que existe certa contingência no processo de formação da agenda, 

ainda que tal reconhecimento não implique que o processo inteiro seja aleatório (KINGDON, 

2014: 189). Considerando essa percepção, a inclusão do tema dos cuidados na agenda gover-

namental uruguaia, no período governado pelo presidente José Mujica, apresenta algumas 
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singularidades. Como já referido, a temática foi inserida no programa de governo frenteam-

plista na seção relativa à perspectiva de gênero, sem maiores detalhamentos para a inclusão, 

além da necessidade de enfrentar as mudanças decorrentes da transição demográfica e de bus-

car o equilíbrio entre os gêneros na provisão dos cuidados (FRENTE AMPLIO, 2008: 73). 

Como ressalta Garcé (2010), o programa de governo de FA/2008 apresentava tendências de 

continuidade de reformas já iniciadas no primeiro período de governo do partido, e trazia a 

previsão de discussão de outros temas mais afinados com a proteção social.  

Com efeito, até a posse de José Mujica, o tema dos cuidados não suscitara grandes de-

fesas ou divergências na seara governamental, tendo recebido atenção pontual de membros do 

governo de Tabaré Vázquez, conforme já relatado. Em suma, até o início do segundo governo 

de Frente Amplio, em 2010, não havia sinais ou evidências de que o tema seria alçado tão 

prontamente à agenda governamental, especialmente quando o presidente José Mujica, em seu 

discurso de posse, identificou os seguintes temas como “buques insígnias” de sua administra-

ção: segurança pública, educação, energia e habitação (MUJICA, 2010). 

Todavia, um dos membros do Gabinete Social, órgão consultor do Presidente da epú-

blica em temas sociais, tinha participado ativamente de eventos em que a questão do cuidado 

fora discutida e demonstrada a necessidade da intervenção governamental para o desenvolvi-

mento dessa política pública (FASSLER, 2008). Assim, é provável que a inserção dos cuida-

dos na agenda governamental, tema que em princípio não merecera maior destaque no pro-

grama de governo de FA nem no discurso presidencial, possa ter sido influenciada pelo en-

volvimento do Ministro da Saúde com a questão, ainda mais se considerarmos a interface en-

tre as duas políticas. 

Igualmente, o tema dos cuidados ganhou proeminência na reforma social proposta pe-

lo governo Mujica, em que se propôs uma nova matriz de proteção social do Uruguai (CNPS, 

2011). No referido documento, foi apresentado, como um dos seus objetivos, o desenvolvi-

mento de um pilar de proteção social consubstanciado na criação do sistema de cuidados, 

componente  que se classifica como não tradicional, porquanto faz parte de “uma nova gera-

ção de sistemas e políticas cujo propósito é garantir o exercício dos direitos sociais por pesso-

as em situação de dependência transitória, permanente ou associada ao ciclo da vida, promo-

vendo a autonomia pessoal e atenção a pessoas dependentes”. Ademais, o documento dá des-

taque especial ao processo em curso de desenho de um sistema de cuidados (CNPS, 2011: 8-

10). 

Outro aspecto interessante é que a primeira janela de agenda, contrariando a percepção 

de Kingdon que essas oportunidades em geral permanecem abertas por um curto espaço de 
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tempo (2014), durou cerca de três anos (2010-2013). Na verdade, o período de maior atenção 

à temática deu-se entre 2011 e 2012, quando se realizaram debates em todo o país, produzi-

ram-se estudos e foi oficialmente apresentado o desenho do Sistema Nacional de Cuidados 

pelo Grupo de Trabalho (CNPS/GTI, 2012; CNPS/GTI, 2012b). Depois desse período, o tema 

passou a apresentar uma trajetória descendente na agenda governamental, ocorrendo apenas o 

desenvolvimento de ações que representavam ampliações de políticas existentes ou a realiza-

ção de projetos-piloto de medidas a serem incorporados no futuro sistema de cuidados (MI-

DES, 2014).  

Em 2013, o Grupo de Trabalho Interinstitucional e representantes do MIDES apresen-

taram prestações de contas sobre o trabalho até então desenvolvido e declararam que, por 

questões orçamentárias, a aprovação de uma legislação pertinente à política de cuidados e a 

implementação de algumas ações já previstas ficaria para o novo governo (ZECCA, 2013; 

COTIDIANOMUJER, 2013), fechando, explicitamente, a janela de agenda aberta no início do 

governo Mujica. Sobre a alegada escassez orçamentária, Aguirre (2014) ressalta que, desde o 

início do processo de formulação da política de cuidados pelo GTI, a restrição orçamentária 

esteve presente, mormente quando, na proposta de lei orçamentária plurianual que o governo 

enviou ao Congresso em agosto de 2010, não houve previsão de recursos para implementação 

da referida política.  

Em resumo, em 2010, quando a temática dos cuidados entrou na agenda governamen-

tal, por meio da criação de um Grupo de Trabalho Interinstitucional para elaborar um sistema 

público de cuidados (Resolução 863/010), os fluxos político e dos problemas estavam madu-

ros, consoante as definições dessa condição propostas por Carney, Zahariadis (2016); Herweg 

(2017); Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer (2018). Já o fluxo das alternativas ainda não atendia 

ao critério de maturidade estabelecido, qual seja, a existência de uma proposta que atendesse 

aos critérios de viabilidade técnica, orçamentária e fosse aceita pela comunidade da política 

pública.  

Por seu turno, em 2013, enquanto o fluxo dos problemas e o fluxo das soluções afigu-

ravam-se amadurecidos, posto que o GTI desenvolvera uma proposta viável no âmbito da 

comunidade da política pública, o fluxo político não apresentava condições favoráveis à in-

clusão da temática dos cuidados na agenda decisória, impedindo assim a confluência simultâ-

nea dos fluxos. Dessa forma, consoante apontado por Kingdon, o acoplamento dos fluxos 

durante a janela de agenda aberta com a nova administração frenteamplista foi parcial, um 

aspecto que, na visão do referido autor, enfraquece a possibilidade de que um tema seja alça-

do à agenda decisória. 
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A saída da temática dos cuidados da agenda governamental pode ser analisada pela 

perspectiva do que Kingdon denomina período de ‘lua de mel’, qual seja, interregno entre o 

início da administração e alguns meses de governo. De acordo com o referido autor, é nesse 

curto espaço de tempo que as chances de inclusão e avanço de um tema na agenda são mais 

altas e as coisas devem acontecer com rapidez, enquanto o assunto está ‘quente’, pois “se há 

um atraso, seja pela necessidade de serem desenvolvidos estudos ou por outro expediente, a 

pressão pela mudança diminui...” (2014: 169-170). Seguindo a mesma linha de raciocínio em 

relação aos eventos focalizados, Birkland (1997: 30) argumenta que a maior parte das ativida-

des concernentes à inclusão de um tema na agenda ocorrem geralmente nos dois primeiros 

anos da ocorrência do evento. Entre as razões para explicar esse padrão, destaca que o auge da 

resposta institucional ao evento se dá entre três e seis meses após sua ocorrência. 

Embora os debates, que contaram com a participação de mais de 3.000 pessoas e fo-

ram realizados em todo o país, tenham inegavelmente enriquecido o processo, possibilitando a 

percepção mais acurada das demandas das populações-alvo da política, a estratégia se esten-

deu por um período considerável, porquanto entre a previsão dos eventos, constante do docu-

mento de trabalho que apontou o lineamento, conceituações e plano de trabalho do GT 

(CNPS/GTI, 2010), e a conclusão dos debates, decorreram pelo menos onze meses. Posteri-

ormente, os insumos resultantes do processo foram utilizados no desenho do sistema, produto 

formalmente aprovado pelo Gabinete Social em setembro de 2012, na forma do documento 

“Hacia um Modelo Solidario de Cuidados – Propuesta para la construcción del Sistema Naci-

onal de Cuidados”, publicado em novembro de 2012 (CNPS/GTI, 2012).   

Em suma, a novidade e complexidade da política de cuidados ensejou o desenvolvi-

mento de estudo mais percuciente e abrangente de todos os aspectos envolvidos em sua for-

mulação e implementação, o que levou à extensão do prazo inicialmente previsto para apre-

sentação da proposta, qual seja, setembro de 2011 (CNPS/GTI, 2010: 6). Esse prolongamento 

temporal pode ter contribuído para o descenso da questão dos cuidados da agenda governa-

mental, tendo em vista o dinamismo inerente ao processo de atenção a assuntos passíveis de 

serem considerados pelos formuladores de políticas públicas (Kingdon, 2014). Ademais, há 

de se ponderar que, se não havia oposição explícita ao desenvolvimento da política (AGUIR-

RE, FERRARI, 2014), também não havia, por parte dos destinatários, forte pressão para a 

resolução urgente do problema, até porque a mudança na cultura prevalente de responsabili-

dade familiar pela provisão de cuidados não remunerados constituía uma das linhas centrais 

da ideia de um sistema de cuidados.  Na mesma direção, o discurso governamental enfatizava 

que uma política de cuidados se destinava a atender a necessidades atuais, mas preparava o 
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país para enfrentar os desafios vindouros relativos ao aumento acentuado do envelhecimento 

populacional, conjugado à baixa taxa de natalidade, à alteração nos arranjos familiares e à 

participação ativa das mulheres no mercado de trabalho (CNPS/GTI, 2012; MIDES, 2014).  

Um outro olhar sobre a perda de timing da questão dos cuidados tem a ver com a as-

censão de outras políticas à agenda governamental e decisória, no período de 2010 a 2013. 

Especialmente, três políticas relacionadas a direitos libertários, mais pontuais e polêmicas, 

que não tinham sido priorizadas no discurso presidencial, lograram rápida tramitação no Par-

lamento, com o apoio expresso do Presidente José Mujica. A Lei nº 19.807, de 2012 (URU-

GUAI, 2012), permite a interrupção voluntária da gestação, descriminalizando a conduta; a lei 

nº 19.075, de 2013 (URUGUAI, 2013), referente ao matrimônio igualitário, permite o casa-

mento entre pessoas do mesmo sexo; e a Lei nº 19.172, de 2013 (URUGUAI, 2013), regula-

menta a produção, comercialização e consumo de maconha.  

De fato, os mencionados temas não foram submetidos ao processo de participação so-

cial adotado para a questão dos cuidados e outras políticas públicas mais estruturais (BE-

TANCUR, BUSQUETS, 2018), e a tramitação e aprovação das referidas leis pelo Parlamento 

ocorreu entre 2011 e 2013, no período de debate e desenho da política de cuidados. Nesse 

sentido, pode-se ponderar que o Presidente da República optou por direcionar seu capital polí-

tico para temas mais demandados por facções mais à esquerda de seu partido, e com os quais 

já demonstrara empatia (CARIBONI, MORAES, 2014: 299-301).  

Além disso, diferentemente do que ocorreu com as políticas libertárias aprovadas no 

referido período, a questão dos cuidados por princípio demanda um aumento crescente no 

gasto público, o que pode ter influenciado a decisão presidencial de postergar a aprovação 

formal da política para um momento em que situação orçamentária e a economia do pais se 

mostrassem mais favoráveis, mormente quando, em 2012 e 2013, o crescimento continuado 

do PIB sofreu uma queda expressiva e o gasto público do Uruguai apresentou uma elevação 

substancial, passando a mais de 2% do PIB, (CARIBONI, MORAES, 2014: 293-96).  

Interessa destacar que, embora o tema tenha saído formalmente da agenda, no sentido 

de que o governo decidiu não tomar decisões ou assumir custos políticos de promover a apro-

vação de um sistema de cuidados ainda no período Mujica, a questão não foi esquecida ou 

afastado definitivamente o interesse governamental em dar seguimento a uma política dessa 

natureza. Ainda em 2013, a senadora Marina Arismendi, com história e atuação importantes 

em Frente Amplio, ao ser instigada a fazer uma autocrítica dos governos frenteamplistas por 

um veículo de mídia chileno, assim se manifestou: “Para este quinquênio, propusemos um 

sistema de proteção social que vinculasse educação, saúde e moradia, considerando os dois 
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extremos da sociedade: infância e terceira idade. Um sistema de cuidados é necessário e deve 

ser público-privado, com responsabilidade do Estado. Nós não pudemos concluir isso e é uma 

tarefa inevitável do terceiro governo de FA” (Diario Uchile, 10 de novembro 2013). 

Convém registrar que, em 2014, publicação apresentada pelo MIDES fez o detalha-

mento do que tinha sido desenvolvido a partir do já mencionado Grupo de Trabalho, demons-

trando tecnicamente a necessidade de aprovação da política de cuidados para melhoria do 

bem-estar da população uruguaia e proteção dos grupos populacionais mais dependentes, 

permeada pela perspectiva de gênero e de gerações, assim como buscou pavimentar o cami-

nho para que a proposta pudesse ser incluída nas agendas governamental e decisória, pelo 

próximo governo. Ao mesmo tempo, o governo continuou a implementar ações de menor im-

pacto orçamentário relacionadas ao cuidado, como a provisão de cursos de formação de cui-

dadoras; a aprovação da lei de ampliação de licenças maternidade e paternidade (Lei nº 

19.161, de 2013); a transferência de competência sobre regulação de instituições de longa 

permanência para idosos do MSP para o MIDES; a implementação dos assistentes pessoais 

para pessoas com deficiência severa que recebam pensão por invalidez, entre outras (MIDES, 

2014: 17). 

 

4.2.4.2 A segunda janela de agenda e a confluência dos três fluxos. 

 

A segunda ascensão de Tabaré Vázquez à presidência, para o período de 2015-2020, 

possibilitou nova abertura de janela de agenda para a temática dos cuidados, em que foi pos-

sível o acoplamento simultâneo dos três fluxos e a simultânea abertura da janela de decisão, 

que culminou com o envio do projeto de lei de criação do sistema de cuidados ao Parlamento, 

ainda nos primeiros dias do novo governo. O programa de FA para as eleições de 2014 privi-

legiou o tema dos cuidados como uma das principais políticas de proteção social a ser adotada 

pelo novo governo (FRENTE AMPLIO, 2014; BUSQUETS, SCHENCK, 2014: 173-174), 

dedicando-lhe espaço considerável na proposta, se comparado ao que foi destinado à temática 

na base programática do partido referente ao período anterior, 2010-2015 (FRENTE AM-

PLIO, 2008: 73).  Ressalte-se que os demais partidos que disputaram a presidência – Colora-

do, Nacional, Indepiendente -, também dedicaram espaço em seus programas à questão dos 

cuidados, embora com variadas intensidades e percepções sobre a temática (BUSQUETS, 

SCHENCK, 2014, 171-181), o que constitui um dos indicativos de um estado de ânimo naci-

onal favorável à inclusão do tema na agenda política, de acordo com parâmetros adotados 

nesta pesquisa. 
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Como mencionado no fluxo político (item 4.2.2), já na eleição interna o tema dos cui-

dados recebeu atenção dos dois principais candidatos, Tabaré Vázquez e Constanza Moreira. 

Importa destacar que, no momento em que foi aclamado vencedor das primárias do partido, 

Vázquez anunciou os dez principais pontos de sua campanha, e a criação do sistema integrado 

de cuidados encabeçou a lista apresentada. Essa opção deixa claro que a inclusão da temática 

na proposta programática de Frente Amplio foi estratégica para reafirmação da intenção parti-

dária de priorizar políticas de proteção e bem-estar social, em especial o sistema de cuidados, 

em que o governo anterior esteve trabalhando nos últimos cinco anos (ZECCA, 2014). Nesse 

sentido, em seu pronunciamento à nação, em 1º de março de 2015, Tabaré se referiu à política 

de cuidados como o ‘buque insignia’ das políticas sociais de seu governo. 

Como disposto por Kingdon, três condições devem ser satisfeitas para a que ocorra a 

confluência: a maturidade dos fluxos, a abertura de uma janela de agenda e ação de um em-

preendedor da política pública para lograr a junção dos fluxos. Quando os três fluxos conflu-

em, ocorre um acoplamento completo, situação que aumenta drasticamente a probabilidade de 

que um tema alcance a agenda decisória (2014: 201-202). Efetivamente, a previsão do referi-

do autor se confirma quando se analisa a vitória de Frente Amplio pela terceira vez consecuti-

va à presidência do país e a trajetória percorrida pela política de cuidados: os três fluxos esta-

vam maduros – um problema estava definido (déficit de cuidados); existia uma solução viável 

(criação de um sistema de cuidados) e a assunção de uma nova administração (Tabaré Vá-

zquez). Ademais, no fluxo político (v. item 4.2.2.), também se confirmou o estado de ânimo 

favorável à atenção ao tema, além do engajamento de um de grupo de interesse, Red Pro Cui-

dados, na busca pela formalização legislativa da política pública.  

A rápida inclusão dos cuidados nas agendas governamental e decisória, em 2015, en-

contra respaldo na lógica de continuidade de políticas desenvolvidas pelos governos frente-

amplistas. Como ressaltou Mujica, em seu discurso de posse, “Para terminar, deixe-me chegar 

ao limite do exagero, e dizer que este governo que começa, nós não o vencemos, mas nós o 

herdamos. Porque a principal razão para a minha chegada à presidência é o sucesso alcançado 

pelo primeiro governo da FA, liderado pelo Dr. Tabaré Vázquez. Ele e suas equipes fizeram 

um ótimo trabalho: agradeço muito em nome de 3 milhões de uruguaios (MUJICA, 2010)”. 

Utilizando o mesmo raciocínio, faz sentido o aproveitamento de todo o processo desenvolvido 

durante a segunda presidência de FA na construção da política de cuidados, especialmente 

porque, como já demonstrado, os fluxos estavam prontos para o acoplamento. Nesse ponto, é 

interessante notar que não se pode atribuir unicamente à Red Género y Família e à Clara Fass-

ler, originalmente identificados como empreendedores da política pública e que tiveram parti-
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cipação pivotal na defesa e difusão da temática, assim como na inclusão dos cuidados na 

agenda governamental de 2010, o protagonismo na ascensão da questão no novo governo de 

Tabaré Vázquez. Nesse sentido, em princípio, a terceira condição necessária para a confluên-

cia dos fluxos não estaria sendo cumprida. 

Contudo, no aproveitamento da nova janela de agenda decorrente do início do terceiro 

governo de Frente Amplio, identifica-se que o acoplamento dos fluxos e a consequente inser-

ção do tema nas janelas governamental e decisória coube ao próprio partido do governo, Fren-

te Amplio, que atuou como empreendedor da política pública. Essa posição mostra-se conso-

nante com a dinâmica política uruguaia, em que os partidos e suas ideologias conduzem o 

sistema político, caracterizado por forte disciplina partidária (BUQUET, CHASQUETTI, 

2004; CHASQUETTI, 2014; LANZARO, 2013; 2015). Ao incluir com destaque a proposta 

de criação de um sistema de cuidados na sua plataforma programática, assim como dar ênfase 

a essa proposta na plataforma eleitoral de Tabaré Vázquez, a priorização da temática na agen-

da política afigura-se como uma estratégia do governo para demonstrar seu compromisso com 

o cumprimento das promessas de campanha.   

Com efeito, a rápida reinclusão da temática dos cuidados na agenda governamental e a 

imediata ascensão do tema à agenda decisória também se beneficiaram da atuação firme do 

empreendedor da política pública originário durante o período eleitoral, papel naquele mo-

mento exercido pela Red Pro Cuidados31, com a realização de diversas ações para influenciar 

os partidos e candidatos que disputaram a eleição presidencial a apoiarem a criação do siste-

ma nacional de cuidados (MIDES, 2014: 16). Igualmente, foi decisiva a atuação da burocracia 

governamental engajada na formulação da política, com o intuito de influenciar para que o 

tema tivesse proeminência no programa de governo de Frente Amplio para as eleições de 

2014 (ZECCA, 2014). Nessa direção, cabe destacar a atuação de Andrés Scagliola, Diretor de 

Políticas Sociais do MIDES no período de 2010-2015, que atuou como coordenador do grupo 

de trabalho que elaborou o desenho do sistema (AGUIRRE, FERRARI, 2014; MIDES, 2014), 

                                                 

 
31 Quando foi oficialmente declarado que a aprovação da política de cuidados não era mais prioridade na agenda 

do governo Mujica, a Red Género y Família, capitaneada por Clara Fassler, que desde o início dos anos 2000 

advogava a necessidade de um sistema de cuidados para o Uruguai, em conjunto com outras pessoas e organiza-

ções nacionais e internacionais envolvidas nesse empreendimento, fundaram a Red Pro-cuidados (RPC), que 

consiste em uma rede de organizações e pessoas engajadas para que o sistema de delicados se instalasse no país, 

obedecendo requisitos de cobertura da população-alvo e da qualidade das prestações. Ademais, o objetivo desse 

novo ator é reunir quem tem interesse, na perspectiva da sociedade civil, em participar do processo de construção 

e influir nas etapas do desenho, implementação, avaliação e monitoramento da nova política 

(http://www.redprocuidados.org.uy/ Acesso em 25.04.2018). 

http://www.redprocuidados.org.uy/
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além de ter trabalhado na inclusão e detalhamento do tema na plataforma programática de 

Frente Amplio.  

 

4.2.4.3 Hipóteses relacionadas à janela de agenda e confluência dos fluxos 

 

O Quadro 06 apresenta três hipóteses relativas ao surgimento de janelas de agenda e à 

confluência dos fluxos político, das alternativas e dos problemas: H2a; H2b e H2c. A hipótese 

H2a prevê a abertura de uma janela de agenda no fluxo dos problemas na ocorrência de pelo 

menos uma das alterações: (a) deterioração de indicadores; (b) evento focalizado relevante 

para o campo da política pública em questão; (c) avaliações/feedbacks negativos de progra-

mas relacionados com a política pública. Da análise realizada, depreende-se que essa hipótese 

não se confirma, uma vez que, tanto no governo Mujica quanto no segundo governo de Taba-

ré Vázquez, as janelas de agenda se abriram no fluxo político, configuradas pelo início das 

respectivas administrações. Com efeito, não se pode negar que os indicadores demográficos 

apontavam para a existência de um déficit de cuidados, assim como os poucos programas de 

cuidado disponíveis para populações-alvo não atendiam nem a terça parte da demanda por 

cuidados (SALVADOR, 2014: PAPADÓPULOS, 2011; RODRÍGUEZ, ROSSEL, 2009), mas 

esses fatores não lograram angariar atenção suficiente para impulsionar a abertura da agenda 

no fluxo dos problemas.  

A hipótese H2b, ao preconizar que quanto mais uma condição ameaça a reeleição de 

formuladores de políticas públicas, maior a probabilidade de abertura da janela de agenda no 

fluxo dos problemas, também não se confirma, pois a temática dos cuidados para pessoas de-

pendentes, tanto em 2009 quanto em 2014, não representou ameaça à permanência do partido 

de centro-esquerda no comando governamental. Se, em 2009, era desconhecida de expressiva 

maioria da população, em 2014, quando já tinha passado por um processo de amaciamento e 

difusão, fruto da sua inclusão na agenda governamental em 2010 e do trabalho de sensibiliza-

ção do tema promovido pelo governo e por entidades da sociedade civil favoráveis a sua cons-

trução, alcança mais visibilidade midiática, porém sem evidências de que sua não inclusão na 

agenda política poderia constituir ameaça à permanência de Frente Amplio no comando do 

governo uruguaio.   

A terceira hipótese dispõe sobre aos fatores que influenciam a abertura da janela de 

agenda no fluxo político, quais sejam: (a) mudanças na legislatura; (b) eleição de um novo 

governo; (c) campanhas de grupos de interesse; (d) mudança no estado de ânimo nacional. 

Com efeito, todos os fatores estiveram presentes na abertura da janela de agenda logo após a 
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posse de Tabaré Vázquez. Junto às eleições gerais, ocorreram as eleições legislativas paras os 

cargos de deputado e senador, em que FA logrou manter maioria legislativa em ambas as Ca-

sas Legislativas. Ademais, Red Género y Família e, posteriormente, Red Pro Cuidados traba-

lharam em cooperação com o governo para difusão e inclusão dos cuidados para pessoas de-

pendentes na agenda política, assim como o estado de ânimo nacional, de acordo com os pa-

râmetros propostos nesta pesquisa para identificá-lo, esteve presente durante o período pré-

eleitoral e eleitoral de 2014. 

 

4.2.5 Empreendedor da política pública 

 

De acordo com Kingdon (2014), uma das três condições necessárias para que ocorra 

uma mudança na agenda é que um empreendedor da política pública tenha sucesso no aco-

plamento dos fluxos, quando da abertura de janelas de oportunidade. Para conseguir seu inten-

to, tais atores (individuais ou corporativos) destacam-se pela persistência, perspicácia na per-

cepção dos momentos mais oportunos de agência e acesso a pessoas influentes que possam 

facilitar a ascensão do tema às agendas governamental e decisória. Cohen (2016: 180) ressalta 

que os empreendedores de política pública, que têm um papel fundamental na vida política, 

tentam influenciar uma dada realidade para criar horizontes de oportunidade, usando ideias 

inovadoras e estratégias muitas vezes não convencionais.  

Definir um problema, apresentar e colocar alternativas pertinentes na agenda política 

estão entre os principais desafios dos empreendedores. E, mesmo quando têm sucesso nessa 

empreitada, devem se manter atentos ao processo de formulação da política, para ver se a di-

reção desejada está sendo seguida, legitimá-la, facilitar sua implementação e avaliação (CO-

HEN, 2016: 180). Oportuno destacar que as mudanças na política pública não podem ser atri-

buídas aos empreendedores da política pública, porquanto esses atores não controlam os pro-

cessos de mudança, que são influenciados e definidos por aspectos estruturais e contextuais, e 

suas ações são restritas, em larga medida, pela dinâmica do fluxo político, que deve se mos-

trar receptivo às suas ideias. No entanto, sua atuação abre caminho para que ocorra a mudan-

ça, que é o resultado das escolhas realizadas por atores com poder de decisão política (CA-

PELLA, 2016: 502). 

Contudo, é preciso ressaltar que o empreendedorismo não ocorre de forma isolada, 

pois pessoas ou organizações que tomam para si essa tarefa, na verdade, são partes integrantes 

de uma equipe coesa, cujos membros têm conhecimentos e habilidades valiosas para desafiar 

o status quo e atuar como agentes de mudança na política pública. Efetivamente, o empreen-
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dedor se distingue primordialmente pela disposição de investir seus recursos - tempo, energia, 

reputação e, às vezes, dinheiro - na expectativa de um retorno futuro, assim como por sua ha-

bilidade em interagir com outros atores em arenas políticas e em usar suas redes pessoais e 

profissionais para criar e influenciar o resultado da política pública (KINGDON, 2014; MIN-

TROM, NORMAN, 2009: 652-654).  

Red Género y Família e sua coordenadora executiva, Clara Fassler, atuaram como em-

preendedores da política pública32 de cuidados para pessoas dependentes, no Uruguai. O do-

cumento que apresenta a proposta para construção do sistema nacional de cuidados, aprovado 

pelo Gabinete Social em setembro de 2012 (CNPS/GTI, 2012: 15) reconhece expressamente 

que “as organizações de mulheres – de forma destacada, a Red Género y Familia – colocou o 

tema dos cuidados na agenda social”. No mesmo sentido, Aguirre (2014) ressalta que “a Red 

Género y Família, organização da sociedade civil que trabalha na defesa dos direitos das mu-

lheres e da promoção do reconhecimento das consequências das transformações familiares, 

teve um papel central na articulação dos diferentes atores e na influência política sobre os 

atores políticos”. 

A referida organização sem fins lucrativos, fundada em 1994, tem como objetivo “im-

pulsionar o reconhecimento da diversidade de arranjos familiares e o desenvolvimento de 

relações democráticas entre homens e mulheres e entre jovens e velhos com o fim de influir 

em políticas públicas, para que incluam as perspectivas de gênero e gerações" (FASSLER, 

2006). Entre seus integrantes, destacam-se acadêmicos de diversas áreas sociais (sociologia, 

economia, demografia), profissionais de saúde, advogados, assistentes sociais, representantes 

de organizações sociais (FASSLER, 2009). Já Clara Fassler, que atua como coordenadora 

executiva da organização, é médica, especializada em saúde mental, com atuação como tera-

peuta familiar, além de participar de organizações feministas, como a Comission Nacional de 

Seguimiento Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (CNS) (FASSLER, 2009).  

Todos os informantes qualificados entrevistados para essa pesquisa (v. apêndice A) fo-

ram unânimes em afirmar o papel pivotal de RGF e Clara Fassler na condução do processo de 

                                                 

 
32   Poder-ser-ia ponderar que Clara Fassler e Red Género y Família representam um só empreendedor da política 

pública. De fato, o nome da coordenadora executiva da organização é reconhecido por pessoas que atuaram no 

processo de formação de agenda e construção da política de cuidados como a principal articuladora das ideias e 

ações que culminaram com a ascensão do tema às agendas governamental e decisória, especialmente por conta 

de seu capital pessoal e acesso a diversos atores com capacidade de influência para conseguir a atenção política 

para a temática. Todavia, em artigos e documentos governamentais mencionados em muitos momentos do pro-

cesso, a organização é citada por sua importância institucional na construção do sistema nacional de cuidados, 

como representante da sociedade civil organizada que impulsionou a mudança na política pública. Assim, opta-

mos por destacar tanto o empreendedor coletivo – RGF -, quanto o empreendedor individual – Clara Fassler, no 

âmbito desta pesquisa.  
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inclusão dos cuidados na agenda governamental. A partir da preocupação com as mudanças 

demográficas em curso, a pluralidade dos novos arranjos familiares, as iniquidades de gênero 

que permeiam as relações sociais e o modo como as políticas públicas incorporam as mudan-

ças nas relações familiares e de gênero, já no seminário “Gênero, Família e Políticas Sociais”, 

realizado em outubro de 1996, Fassler (1997: 25) apresenta, como metas e desafios da RGF, 

promover e propor a realização de investigações para gerar novas informações sobre família e 

gênero; modificações ao censo populacional, às pesquisas contínuas de domicílios, inclusive 

com a incorporação de um módulo sobre o cuidado de crianças, pessoas com deficiência, ido-

sos e enfermos, além da difusão das problemáticas de gênero e família na sociedade uruguaia.  

Efetivamente, o trabalho da RGF e de Clara Fassler na promoção da atenção à questão 

dos cuidados contou com a ajuda valiosa da academia, especialmente da unidade de gênero do 

Departamento de Sociologia da UDELAR, que atuou como problem broker na construção da 

definição do cuidado como um problema público, conforme já exposto na análise do fluxo dos 

problemas (subitem 4.2.1). Desde o início dos anos 2000, pesquisadoras como Rosario Aguir-

re e Karina Batthyány vinham desenvolvendo investigações sobre modelos familiares e cui-

dado de pessoas dependentes, na perspectiva de gênero. Em 2003, com a divulgação da pes-

quisa sobre uso do tempo e cuidados, realizada pelas referidas acadêmicas, em que se de-

monstrou, por meio de dados estatísticos, a sobrecarga de trabalho não remunerado imposta às 

mulheres do grupo familiar no cuidado de pessoas dependentes, como crianças e adultos com 

restrição de autonomia, o tema ganhou mais consistência teórica e analítica, contribuindo para 

a construção, pela academia, do cuidado como um problema público e, por conseguinte, não 

mais restrito à esfera privada, assim como um direito de quem demanda esse tipo de apoio, 

percepção difundida em artigos, livros, seminários e congêneres (AGUIRRE, BATTHYÁNY, 

2003; 2005).  

Um ponto interessante a destacar é que, no caso da política de cuidados uruguaia, não 

se confirma a percepção de Kingdon de que, em muitos casos, “solutions chase problems”. O 

processo não foi linear, no sentido de primeiro se construir o problema e só depois buscar a 

solução, mas os fluxos correram de forma quase sincrônica. O empreendedor acompanhou 

pari passu o trabalho teórico e empírico desenvolvido pelo problem broker (a unidade de gê-

nero do Departamento de Sociologia da UDELAR), tendo atuado na disseminação da constru-

ção política do problema, por meio da realização de seminários, mesas de diálogo etc, cujos 

conteúdos das apresentações foram, em muitos casos, transformados em publicações (AGUI-

RRE, FERRARI, 2014; AGUIRRE, 2011; FASSLER, 2006, 2208; 2009).  Embora a solução, 

ou seja, a criação de um sistema de cuidados, tenha ganhado força de maneira paulatina, a 
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partir da ascensão de Frente Amplio ao governo do país, e se consolidou no âmbito da comu-

nidade da política pública em 2008, quando foram acordados, pela rede de especialistas, os 

princípios e diretrizes a serem considerados na configuração da referida política pública, 

(FASSLER, 2009), desde meados dos anos noventa a Red Género y Familia já vinha promo-

vendo espaços onde eram apresentadas e debatidas ideias para enfrentar o déficit de cuidados 

decorrente das mudanças sociodemográficas em curso, assim como para buscar alternativas 

que assegurassem uma divisão sexual mais equânime da tarefa de cuidar. 

As estratégias adotadas pela RGF e Clara Fassler para influenciar o público especiali-

zado e tomadores de decisão sobre a necessidade de alteração do modelo familista de cuida-

dos para pessoas dependentes então prevalente foram variadas e direcionadas a cada fase do 

processo, confirmando a persistência e habilidade dos empreendedores de política pública. 

Desde o início da RGF, constituíram objetivos da organização não-governamental a criação 

de arenas para que a sociedade civil pudesse elaborar propostas e apresentá-las ao Estado, 

com a finalidade de incorporar tais perspectivas às políticas sociais; a realização de seminá-

rios, grupos de trabalho e assemelhados; o estabelecimento de relações com órgãos públicos e 

privados, nacionais e internacionais; a sensibilização e difusão dessas problemáticas para a 

sociedade, o que poderia ser feito por meio da realização de seminários, conferências, publi-

cações, meios de comunicação (FASSLER, 1997). 

À medida que o processo foi evoluindo, as estratégias se tornaram mais diversificadas. 

O ambiente político favorável às causas sociais contribuiu para a busca de outros espaços de 

divulgação e debate do problema e de propostas consideradas no âmbito da comunidade da 

política pública, da qual RGF era integrante e atuava, em larga medida, na articulação de seus 

membros, das ideias em discussão e das estratégias para dar mais visibilidade à temática, de 

forma a atrair a atenção governamental. Especialmente a partir de 2008, quando a questão 

alcançou alguma visibilidade política, pela inclusão da previsão de criação de um sistema de 

cuidados no Primeiro Plano Nacional de Igualdade de Oportunidades e Direitos (INMUJE-

RES, 2007), a RFG realizou múltiplas atividades, tanto em Montevidéu quanto no interior, 

“com o intuito de sensibilizar e comprometer tomadores de decisão e promover a articulação 

de distintos atores da sociedade civil entre si e com os distintos poderes do estado”.  

Nesse rol se incluem as já mencionadas mesas de diálogo, oficinas, convites a expoen-

tes estrangeiros para falar sobre o tema, conferências, palestras e atividades de lobby junto a 

atores com capacidade de influência tanto no governo quanto na sociedade civil (BONINO, 

FASSLER, 2012: 5). Em suma, foi-se ampliando o número de potenciais aliados, dentro do 

governo (INMUJERES, MIDES), pela adesão de organismos nacionais e internacionais à cau-
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sa (CIEDUR, UNIFEM), e no cenário político, pelo apoio da Bancada Feminina no Parlamen-

to, o que aumentava, por conseguinte, as chances de influência na política pública (AGUIR-

RE, FERRARI, 2014).  

Um avanço importante, no que tange à visibilidade do tema dos cuidados, diz respeito 

à sua inclusão nos programas dos quatro principais partidos que disputavam a eleição de 

2009, com mais ênfase no de Frente Amplio (FRENTE AMPLIO, 2008; PARTIDO NACIO-

NAL, 2008; AGUIRRE; FERRARI, 2014; CNPS/GTI, 2012: 15). Tal iniciativa, conjugada à 

insistência junto ao novo governo para incorporação dos cuidados na agenda, em 2010, são 

atribuídos à atuação da RGF (BONINO, FASSLER, 2012). Não há evidencia primária que 

permita atribuir à RGF essas conquistas, mas é possível constatar, tanto no trecho da plata-

forma programática de FA referente aos cuidados, quanto nas preliminares da Resolução 

863/10 e nos princípios norteadores do desenho do futuro sistema de cuidados (GTI/CNPS, 

2010), a reprodução de aspectos defendidos pela RGF e apoiados pela comunidade da política 

pública, constantes da proposta de criação do sistema apresentada na Mesa de Diálogo “Hacia 

um sistema de cuidados”, realizada em 2008 (FASSLER, 2009).   

Durante o período em que o Grupo de Trabalho delineou o sistema de cuidados, os 

empreendedores da política pública se mantiveram atentos às opções governamentais que iam 

sendo adotadas, e interviram pontualmente para chamar atenção a algumas escolhas que se 

afastavam da ideia inicial do sistema de cuidados forjada pela comunidade da política pública 

e que eles advogavam. Na apresentação do Plano de Trabalho, ficou claro que o GTI optara 

por focar nas necessidades e demandas das três populações que tradicionalmente são recepto-

ras das ações de cuidado – crianças, em especial na primeira infância, idosos e pessoas com 

deficiência dependentes, excluindo uma quarta população que fazia parte da proposta original 

da RGF, a das pessoas que proveem cuidado, seja remunerado ou não remunerado. Ademais, 

a ideia inicial do governo era de priorizar, no âmbito das populações a serem atendidas, as 

pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, o que entrava em choque com a pro-

posta original de universalização da política de cuidados (CNPS/GTI, 2010). 

Da mesma forma, logo que foi concluída a etapa de debates realizados em Montevidéu 

e no interior, entre setembro e novembro de 2011, em que as populações-alvo da política, di-

versas entidades da sociedade civil organizada e outros atores envolvidos com a questão dos 

cuidados conheceram e discutiram principalmente demandas e necessidades dos coletivos 

receptores das ações de cuidado (CNPS/GTI, 2012), a Red Género y Família lançou publica-

ção intitulada “Reflexiones en torno al Debate Nacional sobre Cuidados”, em que ratificou os 

princípios que deveriam nortear o sistema de cuidados; as características que deveriam estar 
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contidas na institucionalidade e forma de financiamento da política; as definições a serem 

consideradas no curto prazo em relação ao desenho e ao sistema como um todo, tanto técnicas 

quanto políticas; e ações imediatas para fundamentar o desenho e a implementação do futuro 

sistema (FASSLER, DABEZIES, GARCÍA, 2011: 5-7).    

Igualmente, em publicação intitulada “Dimensiones a considerar para la incorpora-

ción del enfoque de género ao sistema nacional integrado de cuidados” , Clara Fassler e Ma-

ria Bonino, respectivamente coordenadora geral e membro da RGF, destacaram que o sistema 

em construção constituía uma oportunidade para legitimar os cuidados como direito de quem 

necessita e das pessoas que o proveem, que podem ser exercidos de forma simultânea, clara-

mente posicionando-se a favor da inclusão desse último coletivo entre as populações alvo da 

política. Além disso, deixaram assente que um dos objetivos inegociáveis do sistema de cui-

dados deveria ser “a promoção da autonomia das mulheres e o exercício da corresponsabili-

dade dos cuidados entre elas e os homens” (BONINO, FASSLER, 2012: 7).  

Outrossim, o documento apresenta diversas sugestões para a incorporação da perspec-

tiva de gênero na estruturação e implementação da política pública, além de advertir que a 

universalidade focalizada que inicialmente dirigiria as prestações e serviços poderia excluir as 

mulheres que têm pessoas dependentes sob seus cuidados, dispõem de poucos recursos 

econômicos e trabalham fora de casa, e que arcam com uma sobrecarga de trabalho e o estres-

se que a situação acarreta.  Efetivamente, a proposta final do GTI para o sistema de cuidados 

(CNPS/GTI, 2012) contempla os cuidadores como a quarta população a ser atendida pela po-

lítica em construção naquele momento.  

Ainda em 2012, foi realizado o seminário “Hacia un sistema nacional de cuidados con 

perspectiva de género en el Uruguay”, que contou com participação de representantes gover-

namentais envolvidos com a criação do sistema, como o ministro do Desenvolvimento Social, 

Daniel Olesker, e representantes da sociedade civil, como Clara Fassler, pela Red Género y 

Familia, Milka Sorribas, por CNS Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, Alma 

Fernández, coordenadora do Departamento de Gênero de PIT-CNT. Enquanto o representante 

do MIDES reconheceu que os entraves no avanço do desenho do sistema se encontravam na 

viabilidade financeira e na institucionalização, Fassler destacou a importância da inclusão do 

tema na agenda pelo governo Mujica, mas indicou pontos de preocupação com o andamento 

dos trabalhos do GTI, como a ausência de informação oficial sobre o processo, de previsão de 

recursos orçamentários para financiamento, assim como a tendência a priorizar a população 

mais pobre em detrimento das pessoas de renda média. Inclusive, questionou se a situação 

caracterizava uma desaceleração ou cancelamento do sistema nacional de cuidados.   
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Em julho de 2013, o MIDES, MSP, MTSS e BPS apresentaram prestação de contas do 

trabalho realizado até aquele momento para a criação de um sistema nacional de cuidados 

(AGUIRRE, FERRARI, 2014). Na ocasião, o Ministro Daniel Olesker, do MIDES, oficial-

mente informou que durante aquele governo (2010-2015) não haveria sistema de cuidados 

(ZECCA, 2013). Em relação à referida manifestação governamental, a RGF e demais organi-

zações envolvidas com a criação do sistema de cuidados apresentaram um pronunciamento, 

veiculado pela mídia, em que manifestaram preocupações sobre os desvios de rumo do pro-

cesso de formulação da política pública relativamente ao desenho apresentado pelo GTI, em 

2012. Entre as críticas, destacaram a falta de coordenação entre os diversos ministérios e ór-

gãos envolvidos; o não comprometimento das políticas integrantes do sistema com os enfo-

ques de direito, gênero e gerações; dificuldade de diferenciação clara entre a política de cui-

dados e as ações assistenciais dirigidas à população mais vulnerável; a ausência de espaços 

permanentes e institucionalizados de intercâmbio com as organizações da sociedade civil en-

volvidas com a construção do sistema. Ao final, demandaram o estabelecimento de um con-

texto institucional provisório para garantir a elaboração do projeto de lei de instituição do 

sistema e assegurar a permanência futura da política (COTIDIANOMUJER, 2013).  

Como ressalta Aguirre (2014), embora o governo tenha desacelerado o avanço do sis-

tema, o recuo no processo de formalização fortaleceu as ações da sociedade civil. Preocupa-

das em impulsionar a aprovação e implementação da política de cuidados, a Red Género y 

Família e diversas pessoas e organizações da sociedade civil decidiram pela criação de uma 

nova organização para agregar a todas que militam na causa dos cuidados, com o intuito de 

melhor se articularem para acompanhar a formulação do sistema, na perspectiva do cuidado 

como um direito e da corresponsabilidade do Estado, família, sociedade na sua provisão às 

pessoas dependentes. Assim, a partir de 2013, a RGF se une à Rede Pro Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados (RPC), constituída a partir da sociedade civil organizada simultanea-

mente à apresentação da prestação de contas do Grupo de Trabalho Interinstitucional encarre-

gado de desenhar um sistema de cuidados, em que fora informado de que a formalização do 

sistema não iria ocorrer naquele governo.  

Doravante, a RPC assume a articulação de atores e de estratégias para impulsionar a 

aprovação do sistema de cuidados, atuando com destaque na pressão em partidos políticos no 

período pré-eleitoral para incluir a temática em suas plataformas programáticas (AGUIRRE, 

2014; MIDES, 2014) e nos discursos de pré-candidatos e candidatos à presidência da repúbli-

ca; realização de encontros e palestras para sensibilização sobre a importância da aprovação 

da política (RPC, 2014); participação em debates com representantes de partidos políticos 
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sobre o sistema de cuidados, além de posicionamento em momentos críticos do processo le-

gislativo para aprovação do projeto de lei do Executivo para criação do sistema (RPC, 2015). 

Em especial, a RPC teve uma atuação marcante quando a bancada de Frente Amplio decidiu 

manejar recursos previstos no orçamento plurianual para o sistema de cuidados para outra 

política social, o que poderia pôr em risco a implementação de ações previstas para o quin-

quênio. As mídias sociais também foram um instrumento utilizado para sensibilização e ati-

vismo com vistas à inclusão do tema nas agendas governamental e decisório do governo eleito 

em 2014 (RED PRO CUIDADOS, 2014). 

 Um traço distintivo do empreendedor da política pública é a perspicácia para perceber 

o momento propício de difusão do problema e para colocar em discussão ideias que possam 

transformar-se em soluções, assim como as janelas de oportunidade para acoplamento dos 

fluxos. Nesse ponto, Red Género y Família e Clara Fassler vislumbraram quatro momentos-

chave para buscar a visibilidade da questão dos cuidados: a chegada de Frente Amplio ao po-

der, em 2005; a eleição de José Mujica, em 2010; a prestação de contas sobre as ações do 

Grupo de Trabalho Interinstitucional; em 2013; e as eleições presidenciais de 2014. 

O primeiro governo frenteamplista, de 2005 a 2010, revelou-se um momento privile-

giado para sensibilizar e difundir a problematização do cuidado para pessoas dependentes, 

mormente o programa partidário enfatizava o realinhamento das políticas sociais, diretriz re-

forçada quando o presidente eleito, em seu discurso de posse (VÁZQUEZ, 2005), assumiu o 

compromisso de redesenhar a matriz de proteção social uruguaia. Com efeito, a temática ga-

nhou mais visibilidade a partir de 2008, quando se conformou a proposta de criação de um 

sistema de cuidados, mas antes desse momento os empreendedores empregaram várias estra-

tégias – seminários, palestras, mesas de diálogo -  para trazer o tema à luz quando se discuti-

am reformas em políticas que tinham interface com a questão dos cuidados, como saúde, edu-

cação e assistência social (FASSLER, 2007; 2007b; 2008; 2009).  

O aumento da visibilidade da temática, inclusive na esfera governamental, com a in-

clusão dos cuidados como um dos temas a merecer atenção do Primeiro Plano Nacional de 

Igualdade de Oportunidades e Direitos (INMUJERES, 2007: 37-38), levou a RGF e outras 

organizações feministas a pressionar os partidos que disputaram as eleições de 2009 a incluí-

rem os cuidados nas suas plataformas programáticas (CNPS/GTI, 2010; AGUIRRE, 2014; 

AGUIRRE, FERRARI, 2014; MIDES, 2014). Especialmente, esse fato se reveste de impor-

tância em relação ao programa de FA (FRENTE AMPLIO, 2008), porquanto tal inserção ser-

viu de base para justificar a entrada dos cuidados na agenda governamental, em 2010 

(CNPS/GTI, 2010; AGUIRRE, 2011; SALVADOR, 2010).  
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Em 2013, a prestação de contas governamental sobre a criação do sistema de cuidados, 

quando se informou a impossibilidade de envio e aprovação de lei nesse sentido até o final do 

governo Mujica, também foi uma oportunidade aproveitada pela RPC, que doravante passou a 

atuar como empreendedor da política pública. A partir desse marco, adotaram-se estratégias 

de pressão com intuito de não permitir que o tema caísse no esquecimento e que fosse apro-

vada uma lei de criação do sistema de cuidados, por meio da priorização da temática nas elei-

ções gerais de 2014. Como já mencionado, a estratégia foi bem-sucedida e os quatro princi-

pais partidos na disputa comprometeram-se com essa demanda, não obstante o programa de 

FA tenha sido mais extenso e aprofundado no detalhamento da proposta (BUSQUETS, 

SCHENCK, 2014). Igualmente, os dois principais candidatos na disputa presidencial, Tabaré 

Vázquez e Lacalle Pou, declararam expressamente seu comprometimento com o pleito. 

Com a vitória de Tabaré Vázquez, em 2015, que tinha declarado a criação do sistema 

de cuidados como o carro-chefe de seu governo, compromisso reafirmado em seu primeiro 

pronunciamento à nação como presidente (VÁZQUEZ, 2015), a RPC se mobilizou no acom-

panhamento das ações e divulgação das principais etapas do processo legislativo, registrando 

nas mídias digitais o momento de envio do projeto de lei, em 12.03. 2015; envio de uma nova 

versão, com correções, em maio do mesmo ano; a aprovação do projeto pelo Senado Federal, 

em  03.08.2015; as audiências públicas ocorridas na Comissão Especial de População e De-

senvolvimento, na Câmara de Representantes, em que a Diretoria do Sistema Nacional de 

Cuidados (MIDES) e membros da Red Pro Cuidados foram ouvidos pelos deputados; publi-

cação de manifestações  sobre o corte de recursos destinados ao sistema de cuidados, no or-

çamento plurianual (RPC, 2015); assim como o processo final de aprovação do projeto de lei 

no Plenário da Câmara de Representantes 

(https://www.facebook.com/search/top/?q=red%20pro%20cuidados . Acesso em 25.04.2018). 

Importa ressaltar que, embora a criação formal do sistema de cuidados tenha sido pos-

tergada pelo governo, as ações relacionadas com a política de cuidados já vigentes continua-

ram a ser desenvolvidas, além de outras que buscaram melhorar as condições de cuidados 

para crianças pequenas, tais como a aprovação de lei que estendeu o período de licenças pa-

rentais (Lei nº 19.161, de 2013); a implementação de projeto piloto de provisão de cuidadores 

para adultos dependentes; expansão de cursos de formação de cuidadores especializados em 

cada uma das populações alvo, etc (MIDES, 2014). Por seu turno, a RGF e, posteriormente, a 

RPC acompanharam e deram divulgação e apoio a essas medidas governamentais, em uma 

clara indicação da cooperação existente entre os principais atores envolvidos na construção do 

sistema de cuidados.  
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Nesse ponto, é preciso reconhecer que, durante todo o processo de formação de agen-

da da política de cuidados do Uruguai, embora Red Género y Familia e Clara Fassler sejam 

reconhecidas como empreendedoras da política pública, consoante a definição de Kingdon 

para esse elemento, em alguns momentos o protagonismo é compartilhado ou substituído pelo 

governo, por conta de restrições institucionais. Quando o tema é incluído na agenda em 2010 

e, na sequência, é constituído o GTI para elaboração do desenho do sistema de cuidados, são 

adotadas estratégias de agência e incorporados atributos próprios do empreendedor da política 

pública. Nesse sentido, chama a atenção a promoção de debates na capital e interior do país 

com o intuito de sensibilizar as populações-alvo sobre a importância de criação de um sistema 

de cuidados, assim como para conhecimento de suas necessidades e demandas (CNPS/GTI, 

2012), além da realização do amaciamento das ideias contidas no documento de trabalho inti-

tulado “Documento de lineamentos, aportes  conceptuales y plan de trabajo para el diseño de 

un sistema nacional integrado de cuidados”, pelo GTI em 2010 (CNPS/GTI, 2010). 

A atuação do MIDES na promoção da ideia de criação de um sistema de cuidados foi 

fundamental (AGUIRRE, FERRARI, 2014), ao conjugar esforços para que o objetivo fosse 

alcançado ainda no governo de José Mujica. Como ator governamental que formalmente pre-

side o Conselho Nacional de Políticas Sociais (CNPS), destacou-se no sentido de coordenar a 

atuação do GTI para produção do desenho do sistema de cuidados, assim como pela incorpo-

ração e implementação de ações mais pontuais relacionadas à temática ao repertório das polí-

ticas já desenvolvidas pelo referido ministério. Andrés Scagliola, coordenador executivo do 

GTI e representante do MIDES na coordenação do CNPS, foi identificado em diversas entre-

vistas como um ator decisivo na condução do processo, destacando-se pelo empenho na cons-

trução de uma proposta viável, pronta para inclusão na agenda decisória do governo. Ainda 

durante a gestão de Scagliola frente à coordenação do CNPS, foi elaborado uma publicação 

que reúne tanto o histórico de construção do sistema quanto o detalhamento técnico da pro-

posta aprovada pelo CNPS em 2012, inclusive com a apresentação de cenários a serem consi-

derados para solução de aspectos ainda pendentes, como a forma de financiamento do sistema 

(MIDES, 2014). 

Importa destacar que o acoplamento dos fluxos na nova janela de agenda aberta com a 

terceira vitória de Frente Amplio, na disputa pela presidência do país, e a consequente entrada 

da temática dos cuidados nas agendas governamental e política, em 2015, ficou a cargo do 

próprio partido do governo, conforme assinalado no subitem 4.2.4.2. Considerando o destaque 

dado à criação de um sistema de cuidados no programa partidário e a ascensão do tema a car-

ro-chefe das políticas sociais a serem desenvolvidas caso Frente Amplio conseguisse a vitória 
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pela terceira vez consecutiva, o próprio partido governista pode ser considerado o empreende-

dor da política pública nesse determinado momento, tendo em conta o protagonismo dos par-

tidos no sistema político uruguaio. Em consequência, já na primeira semana do novo governo, 

foi enviado o projeto de lei de criação do sistema de cuidados ao Parlamento, que foi aprova-

do em novembro de 2015. 

A literatura indica o acesso aos tomadores de decisão como um atributo marcante do 

empreendedor da política pública (MINTRON, NORMAN, 2009; COHEN, 2016: 190). Nesse 

ponto, é preciso reconhecer que Clara Fassler, na função de coordenadora executiva da RGF 

e, posteriormente, também da RPC, teve um papel de destaque no networking com os diversos 

atores envolvidos no processo de construção política do sistema de cuidados. A proximidade 

da coordenadora da RGF com o Parlamento uruguaio, especialmente com membros da Ban-

cada Bicameral Feminina e parlamentares de Frente Amplio, que com frequência participaram 

de seminários e mesas de diálogo organizados por Red Género y Família e outras organiza-

ções, contribuiu para dar mais visibilidade ao problema e à proposta defendida pela sociedade 

civil organizada (FASSLER, 2006; 2008; 2009). Outrossim, representantes do Poder Executi-

vo também foram convidados a participar desses eventos, e posteriormente passaram a coope-

rar para a inserção do tema na agenda governamental, a exemplo de Daniel Olesker (FASS-

LER, 2008). Como Clara Fassler ressaltou em entrevista, o contexto político-institucional do 

país, mais favorável ao desenvolvimento de políticas sociais,  e sua pequena dimensão demo-

gráfica facilitaram as interações interpessoais, permitindo um contato mais próximo com pes-

soas da sociedade civil interessadas na questão dos cuidados, com os integrantes do Executivo 

responsáveis por políticas que guardam interface com o tema e com aqueles com poder de 

incidir diretamente na agenda política, como as lideranças dos partidos políticos e  membros 

do Parlamento.     

 

4.2.5.1 Teste das hipóteses relacionadas ao empreendedor da política pública 

 

Com efeito, RGF, RPC e Clara Fassler obtiveram sucesso no acoplamento dos três 

fluxos - problemas, alternativas e político -, aproveitando a janela de agenda aberta com a 

eleição de Tabaré Vázquez para período de 2015 a 2020, comprovando-se, por conseguinte, 

uma das hipóteses necessárias para a mudança na agenda (H3). Interessa notar que, nesse 

momento, todos os fluxos encontravam-se maduros, tendo em vista que já havia uma alterna-

tiva viável, diferentemente do que ocorreu no primeiro acoplamento, em 2010. 
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Em síntese, a atuação dos empreendedores da política de cuidados confirma aspectos 

identificados pela literatura para que o empreendedorismo obtenha êxito, tais como acuidade 

social; percepção de janelas de oportunidade para confluência dos fluxos; cooperação de to-

madores de decisão para impulso de sua proposta; capacidade de persuasão e liderança; 

networking; habilidade na aplicação de estratégias e persistência (MINTRON, NORMAN, 

2009; COHEN, 2016).  Quanto a esse último atributo, se considerarmos a data de fundação da 

RGF, 1994, e a data de aprovação formal da lei que institui o Sistema Nacional Integrado de 

Cuidados, observa-se um interregno de mais de vinte anos, em que pelo menos quinze foram 

dedicados à construção acadêmica e política do problema; análise e aprimoramento de ideias 

para resolvê-lo; conformação da proposta de criação do sistema de cuidados; persuasão dos 

atores governamentais para inclusão do tema na agenda; difusão da proposta e envolvimento 

de outros atores relacionados com a temática; militância para avanço do processo e aprovação 

de legislação instituidora do sistema de cuidados, entre outras tantas ações que se fizeram 

necessárias para a consecução do objetivo. Nesse sentido, confirma-se, por conseguinte, a 

hipótese (H3a), relativa às características do empreendedor da política pública que aumentam 

a probabilidade de sucesso no acoplamento dos fluxos, durante a abertura de uma janela de 

agenda. 

 

4.3 Mudança na política pública 

 

Esta seção estrutura-se da seguinte maneira: na subseção 3.3.1, apresenta-se breve sín-

tese do funcionamento do sistema eleitoral e do parlamento uruguaio, com especial ênfase nas 

regras voltadas à tramitação de proposições; na subseção 3.3.2, detalha-se o processo de mu-

dança na política pública de cuidados no âmbito do parlamento; na subseção 3.3.3, apresenta-

se o consequente teste das hipóteses relacionadas à essa etapa do processo da política pública 

(H10, H11 - vide quadro 6.) 

 

4.3.1 Linhas gerais sobre o funcionamento do sistema eleitoral e do Parlamento do Uruguai 

 

O Uruguai é uma democracia presidencialista, com modelo de estado unitário e siste-

ma legislativo bicameral. O Presidente e Vice-Presidente da República se elegem por um sis-

tema majoritário, em que se exige mais de 50% dos votos emitidos para vitória de uma fórmu-

la presidencial em primeiro turno. Se nenhum dos candidatos alcançar o percentual, ocorre 

segundo turno entre os dois candidatos mais votados (MIERES, 1999). De acordo com as 
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Disposições Transitórias, alínea ‘w” da Constituição da República (URUGUAI, 1967), devem 

ser realizadas eleições internas em cada partido, que ocorrem no último domingo do mês de 

junho do ano em que se celebrem as eleições nacionais (Lei nº 17.690, de 2003), mediante 

voto secreto e não obrigatório, para seleção de uma candidatura presidencial única e da lista 

partidária de candidatos ao Parlamento. Tanto as eleições presidenciais quanto para deputados 

e senadores ocorrem no último domingo do mês de outubro, a cada cinco anos; se houver ne-

cessidade de segundo turno, esse acontece no último domingo de novembro. 

O Poder Legislativo, consubstanciado no Congresso Nacional, é formado pela Câmara 

de Representantes, Câmara de Senadores, Assembleia Geral, que reúne as Câmaras, e Comis-

são Permanente, para os períodos de recesso parlamentar. Para ser senador, a Constituição 

exige cidadania nata ou legal com sete anos de exercício, e trinta anos de idade (CROU, art. 

98). Para ser deputado, a Lei Maior exige cidadania nata ou legal, com cinco anos de exercí-

cio e vinte cinco anos de idade. A Assembleia Geral inicia as sessões ordinárias em 1º de 

março de cada ano, até 15 de dezembro, ou até 15 de setembro, em ano eleitoral, quando en-

tão os trabalhos do ano seguinte iniciar-se-ão em 15 de fevereiro. 

A Câmara de Representantes, ou dos Deputados, é composta de 99 membros eleitos 

diretamente, em um sistema de representação proporcional de lista fechada, no qual se tomam 

em conta os votos emitidos a favor de cada lema, isto é, de um partido político, considerando-

se ainda os sublemas, isto é, as correntes ideológicas dentro do partido, que podem conter 

várias listas (Lei nº 7.812, de 1925). Cada um dos 20 Departamentos tem pelo menos dois 

representantes (CROU, art. 88). Saliente-se que o princípio da representação proporcional é 

integral para o Senado, com variações para a Câmara de Representantes (ALCANTARA et al, 

2005). Por sua vez, a Câmara de Senadores, ou Senado, compõe-se de 30 membros, eleitos 

diretamente em uma única circunscrição eleitoral. É integrada ainda pelo Vice-Presidente da 

República, que tem voz e voto e exerce tanto sua presidência quanto da Assembleia Geral 

(CROU, art. 94). A distribuição dos cargos de senador se faz de forma proporcional ao núme-

ro de votos obtidos pelas listas pertencentes aos diferentes sublemas de um mesmo partido 

(ALCANTARA et al, 2005: 40).   

Quanto à iniciativa legislativa, um projeto de lei pode ser proposto por deputados, se-

nadores ou Poder Executivo, por meio de seus ministros (art. 133, CROU; CHASQUETTI, 

2014). Também é possível a iniciativa popular, que requer o apoio de 25% do eleitorado para 

sua proposição, sendo vedadas propostas que estabeleçam algum tipo de tributo e nos casos 

em que a iniciativa seja privativa do Poder Executivo (arts. 79 e 133 da CROU; ALCANTA-

RA et al, 2005; MONTERO, 2004:26). Com efeito, a Constituição concede ao Poder Executi-
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vo algumas prerrogativas legislativas tanto em matéria de conteúdo, pela iniciativa exclusiva 

em algumas matérias, quanto na tramitação legislativa, além do poder de veto parcial ou total 

em relação a matérias aprovadas, que só pode ser derrubado por três quintos dos membros de 

cada câmara legislativa (CROU, art. 138; MONTERO, 2004: 24-26).  

Em relação ao trâmite legislativo, os projetos de lei podem ser apresentados tanto à 

Câmara dos Representantes quanto à Câmara de Senadores (MONTERO, 2004: 29). Importa 

destacar que os projetos de lei propostos pelo Poder Executivo são apresentados à Assembleia 

Geral, por meio de mensagem presidencial, que o deriva a uma das duas câmaras. Tal propo-

sição é assinada pelo Presidente da República e um ou mais ministros (CHASQUETTI, 2014). 

No que tange ao quórum para aprovação de proposições, na Câmara dos Representantes basta 

o quórum mínimo - presença na sala de pelo menos 25 deputados – para deliberação sobre 

qualquer assunto que não exija quórum máximo – presença na sala de mais da metade dos 

componentes dessa Casa. No Senado, o quórum para tomada de decisões é de mais da metade 

de seus membros; para se celebrar uma sessão, exige-se a presença de pelo menos um terço 

dos seus membros. Nesse caso, não é permitido aprovar e sancionar projetos de lei, entre ou-

tras restrições (ALCANTARA et al, 2005: 276). 

O Presidente da Câmara de Representantes é eleito em cada sessão inicial de um ano 

legislativo, por votação nominal e maioria relativa dos votos. Também são eleitos quatro vice-

presidentes, que substituirão o presidente por ordem de eleição. Por seu turno, a Câmara de 

Senadores é presidida pelo Vice-presidente da República, com direito à voz e voto, que exerce 

suas funções por todo o período de seu mandato. Como já referido, a presidência da Assem-

bleia Geral Legislativa também cabe ao Vice-presidente, que pode ser substituído pelos vice-

presidentes da Câmara dos Senadores e pelo presidente e vice-presidente da Câmara de Re-

presentantes (ALCANTARA et al, 2005: 358-9). 

São atribuições dos presidentes da Câmara dos Representantes e do Senado, entre ou-

tras, fixar as votações, anunciar seu resultado e proclamar as decisões da Câmara; nomear 

todas as Comissões, ordenar o trâmite dos assuntos (ALCANTARA et al, 2005: 394-96). Ao 

serem recebidos por uma das Câmaras, os projetos de lei são distribuídos a uma ou mais co-

missões permanentes, que devam analisá-los. Os regimentos das mencionadas câmaras admi-

tem a modificação de uma comissão designada pelo Presidente da Casa, desde que aprovada 

pelo voto da maioria dos membros presentes. Para que um projeto seja analisado diretamente 

pelo Plenário de uma das Câmaras, sem passar pelas comissões, deve ser declarado grave ou 

urgente (BETANCUR et al, 2009). Cada Câmara tem comissões previstas em seus Regimen-

tos (arts. 114 a 136 do RCR; arts.129 a 156 do RCS). De acordo com o art. 128 do Regimento 
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da Câmara de Representantes (RCR), a comissão permanente deve se manifestar sobre uma 

matéria em noventa dias desde seu recebimento, e a aprovação dar-se-á por maioria (art. 134). 

No Regimento da Câmara de Senadores (RCS), não há previsão de prazo para análise. Ressal-

te-se que os presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes são anualmente eleitos 

(RCR, art. 123).  

Após a aprovação do projeto em uma comissão, a decisão é comunicada à instância 

responsável para inclusão na Ordem do Dia. Em regra, a apreciação pelo Plenário é precedida 

pela apresentação dos informes da comissão ou comissões que o tenham apreciado previa-

mente. Quando o Plenário o aprova, o projeto é então enviado para a Câmara revisora. Porém, 

se uma proposição for aprovada pela Casa de origem e sofrer modificações na Casa revisora, 

volta à Câmara iniciadora para apreciação do texto modificado. Se são aceitas as mudanças, 

segue para sanção presidencial o texto da Câmara revisora. Se as alterações são rechaçadas ou 

se introduzem novas emendas, as duas Câmaras se reúnem em Assembleia Geral na busca de 

uma decisão final (CHASQUETTI, 2014). O Poder Executivo dispõe de 10 dias para vetar 

uma matéria aprovada pelo Parlamento. Na ocorrência de veto total ou parcial, a Assembleia 

Geral se reúne para apreciação (MONTERO, 2004: 49, 51). No caso de um projeto de lei ser 

rejeitado por uma das Câmaras, é automaticamente arquivado (MONTERO, 2004: 45). 

  

4.3.2 Processo decisório de mudança na política de cuidados do Uruguai 

 

A terceira vitória seguida de Frente Amplio nas eleições nacionais, que significou o 

segundo mandato de Tabaré Vázquez na Presidência da República, permitiu nova ascensão 

dos cuidados para pessoas dependentes à agenda governamental e, quase que simultaneamen-

te, ocorreu a inclusão da temática na agenda decisória uruguaia. Tanto a plataforma programá-

tica de FA (FRENTE AMPLIO, 2014) quanto a propaganda eleitoral do partido e os pronun-

ciamentos do candidato frenteamplista deram ênfase à necessidade de aprovação do sistema 

de cuidados, destaque que culminou com o compromisso expresso, em seu discurso em cadeia 

nacional logo após o ato de posse, de fazer do sistema de cuidados o carro-chefe de seu go-

verno, reafirmando o compromisso assumido em campanha (VÁZQUEZ, 2015). 

Como exposto no subitem 2.2.2, um dos refinamentos teóricos incorporados ao MSF 

nesta pesquisa é a extensão da abordagem à fase decisória, por meio da introdução de um se-

gundo processo de acoplamento e, consequentemente, de outra janela de oportunidade, conso-
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ante proposto por Herweg et al33 (2015). Sinteticamente, os autores defendem que mudanças 

em arenas mais institucionalizadas são mais difíceis por conta da necessidade de consenti-

mento dos atores com poder de veto. Em consequência, há necessidade de diferenciação dos 

processos de formação de agenda e de tomada de decisão, que apresentam dinâmicas em certa 

medida diferenciadas. De acordo com os referidos autores e Herweg (2017), o primeiro pro-

cesso vai até o acoplamento dos fluxos e a consequente entrada do tema na agenda decisória, 

ou seja, o tema passa a fazer parte de uma lista de assuntos que estão prontos para uma deci-

são política. O segundo, que se desenvolve em arenas com poder de formalização e legitima-

ção, inicia-se a partir da apresentação de uma proposição legislativa ao parlamento.  

Com efeito, apenas quatro dias após a posse presidencial, o Poder Executivo enviou ao 

Presidente da Assembleia Geral o projeto de lei do Sistema Nacional Integrado de Cuidados 

(SNIC). Nesse sentido, cumpriu-se a previsão de Herweg et al (2015) e Herweg (2017: 34,61) 

de que o processo de mudança na política pública começa com o ato formal de envio de um 

projeto de lei ao Poder Legislativo. A rapidez da ação sugere que, como a temática já tinha 

sido extensivamente debatida e aprimorada no governo anterior de FA, e durante toda a cam-

panha eleitoral o candidato governista apregoou sua intenção de dar máxima prioridade à cri-

ação do SNIC, o Poder Executivo optou por adotar a estratégia de inclusão simultânea do te-

ma nas agendas governamental e decisória.  

Por oportuno, importa ponderar que, em alguns países presidencialistas, a apresenta-

ção de um projeto de lei ao parlamento não pode ser considerada como indício irrefutável do 

início do processo de formulação da política pública, nos termos defendidos por Herweg et al 

(2015) e Herweg (2017), por variadas razões. Em diversos países da América Latina que ado-

tam o presidencialismo como sistema de governo, a iniciativa legislativa cabe tanto ao Poder 

Executivo quanto aos legisladores, além de outros poucos atores com previsão nas respectivas 

constituições (MONTERO, 2004; ALCANTARA et al, 2005; OROZCO HENRIQUEZ, 

ZOVATTO, 2009).  Especialmente em relação à apresentação de proposições pelos legislado-

res, esse marco representativo da entrada de um tema na agenda decisória deve ser avaliado 

com cautela, pois os poderes de agenda garantidos ao Poder Executivo restringem, em regra, a 

tramitação de propostas dos legisladores (PEREIRA, MUELLER, 2000; CHASQUETTI, 

2014), e muitas vezes a motivação para a iniciativa legislativa não reside, necessariamente, na 

sua transformação em lei, porquanto o parlamentar tem consciência das diversas restrições 

regimentais e dos atores com poder de veto que interferem na tramitação de uma proposta. O 

                                                 

 
33 Uma explicação mais criteriosa desse refinamento encontra-se no item 1.5.5, capítulo 1. 
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que o impulsiona, em determinadas situações, é dar certa visibilidade a um tema ou mesmo 

soltar um balão-de-ensaio para ver como a questão é recebida no ambiente político 

(KINGDON, 2014).  

De fato, no que tange aos projetos oriundos do Poder Executivo, regras constitucionais 

e regimentais podem ampliar a possibilidade de que a apresentação de um projeto de lei por 

esse ator venha a significar o início do processo de formulação da política pública. Em geral, 

tais prerrogativas garantem a iniciativa exclusiva em alguns assuntos e a possibilidade de tra-

mitação de projetos em regime de urgência, como ocorre no Uruguai, Bolívia, Chile, Colôm-

bia, Equador (MONTERO, 2004; OROZCO HENRIQUEZ, ZOVATTO, 2009: 80). No Bra-

sil, além desses recursos de poder supramencionados, há previsão constitucional de edição de 

medidas provisórias com força de lei e prazo determinado para o final do trâmite legislativo, o 

que faz com que o tema entre necessariamente na agenda decisória (PEREIRA, MUELLER, 

2000; LIMONGI, FIGUEIREDO, 2009).  

Todavia, mesmo quando o governo possui maioria parlamentar, como tem sido o caso 

do Uruguai nas três últimas eleições gerais, e o Executivo figure como o ator central do pro-

cesso legislativo (CHASQUETTI, 2014; GARCIA ORTIZ, 2017), nem sempre os projetos de 

sua autoria apresentam uma trajetória que os leve a ser considerados como iniciadores de pro-

cesso de mudança de determinada política pública. De acordo com García Ortiz (2017), no 

período de 2005-2010, 22,7% dos projetos do Poder Executivo não foram aprovados pelo 

Parlamento uruguaio, em que pese o partido governista, Frente Amplio, controlar a agenda 

das duas casas legislativas. Uma das explicações para esse resultado é o desajuste entre as 

preferências do governo e de sua bancada, o que se verificou em 84 das 155 proposições que 

não foram aprovadas nesse interregno.  

Apesar dessa possibilidade de insucesso, estudos demonstram que, no contexto políti-

co uruguaio, a taxa de sucesso do Poder Executivo, isto é, a relação entre projetos apresenta-

dos e projetos aprovados é bem superior à registrada em períodos anteriores a 2000, com clara 

proeminência desse ator na iniciação da legislação aprovada (CHASQUETTI, 2014: 17). De 

acordo com Chasquetti (2014: 5; 19), “a taxa de sucesso do Executivo depende da convergên-

cia de três fatores: a) a existência de uma maioria disciplinada favorável ao governo; b) as 

prerrogativas constitucionais em matéria de legislação (iniciativa exclusiva em uma ampla 

gama de matérias, veto parcial e total, projetos de urgência etc.; e c) as regras escritas e não 

escritas que regulam o funcionamento interno das câmaras (indicação para postos-chave como 

presidências de câmaras, presidentes de comissões, etc.)”. Ainda segundo o referido autor, 

quando o primeiro se cumpre, como observado nos dois primeiros governos de Frente Am-
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plio, “os outros fatores permitem à maioria imprimir um ritmo constante ao trâmite da agenda 

presidencial”, o que permite que seus projetos tenham prioridade, aprovem-se em menos tem-

po e recebam menos modificações. 

Em relação ao primeiro ano do terceiro governo de Frente Amplio (2015), intervalo 

em que foi apresentado e aprovado o projeto de lei de criação do sistema de cuidados, confir-

ma-se a tendência verificada em períodos anteriores de aprovação, pelo Parlamento, de grande 

parte da agenda do Poder Executivo, êxito atribuído, em larga medida, à atuação da maioria 

legislativa do governo que controla o poder de agenda das duas câmaras. Segundo o Programa 

de Estudos Parlamentares do Departamento de Ciência Política da UDELAR (CHASQUET-

TI, 2015), durante o período de 01.03. 2015 a 23.02.2016, foram sancionadas 50 leis. Embora 

se considere um número baixo, em comparação com as performances observadas no primeiro 

ano dos governos de Vázquez e Mujica – 2005 e 2010, respectivamente -, chama atenção o 

fato de que o governo teve prioridade máxima na análise de seus projetos, uma vez que 86% 

das leis sancionadas foram propostas pelo Executivo, o percentual mais alto desde a restaura-

ção da democracia. 

Importa destacar que, em vista do anúncio público de saída do partido do governo, fei-

ta pelo Deputado Gerardo Mujica, em outubro de 2016, situação que só se resolveu em se-

tembro de 2017, com a sua renúncia ao cargo, o governo perdeu a maioria na Câmara dos 

Representantes por quase todo o ano de 2017. De acordo com análise do referido Programa de 

Estudos Parlamentares, os resultados legislativos de 2017 parecem indicar que a perda da 

maioria se refletiu em um percentual de aprovação de leis cerca de 30% menor do que o veri-

ficado para o terceiro ano de governo nos dois outros períodos em que FA estava a cargo da 

presidência do país e contava com maioria própria nas duas casas legislativas. Porém, há de 

ser levado em consideração que a legislatura de 2015-2017, de uma maneira geral, afigura-se 

menos produtiva do que as duas anteriores, quando se comparam, separadamente, os primei-

ros três anos de cada governo de FA. Igualmente, consideradas as quatro últimas legislaturas 

(45ª a 48ª legislaturas – de 2000 a 2017), observou-se queda da taxa de sucesso do Poder Exe-

cutivo no terceiro ano da atual legislatura, o que pode ser vinculado à perda da maioria na 

Câmara dos Representantes, fato que leva à provável extensão do tempo gasto em negocia-

ções com a oposição, para alcançar a aprovação de suas propostas. 

Em que pese a existência de potenciais restrições ao êxito parlamentar de projetos de 

lei oriundos do Poder Executivo, consoante exposto nos parágrafos precedentes, entende-se 

que, no contexto político uruguaio, é plausível considerar que o envio de um projeto de lei 

pelo Poder Executivo ao Parlamento possa ser considerado como ato formal que configura a 
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inclusão de um tema na agenda decisória e o início do processo de mudança na política públi-

ca, tendo em conta o êxito duradouro do Executivo em pautar a agenda do Legislativo, desde 

a restauração democrática, mesmo em condições não tão favoráveis como as atuais (CHAS-

QUETTI, 2011; CHASQUETTI, 2011b; LANZARO, 2015). Contudo, a aplicação dessa pre-

missa para outros contextos presidencialistas deve ser realizada com cuidado, haja vista a ne-

cessidade de avaliação prévia das prerrogativas constitucionais que concedem primazia ao 

Poder Executivo na apresentação de seus projetos ao Parlamento, para então decidir sobre a 

pertinência da adoção desse marco operacional. Outrossim, faz-se necessário avaliar em que 

medida regras formais e informais permitem a ascensão à agenda de projetos de lei de inicia-

tiva de parlamentares e de outros atores, a fim de identificar parâmetros que permitam deduzir 

que uma proposição não originária do Poder Executivo possa ser considerada iniciadora da 

fase decisória de construção da política pública.  

O projeto de lei de criação do sistema de cuidados fez parte de um grupo de nove pro-

jetos que o Poder Executivo denominou como prioritários para o novo governo, conforme 

anúncio feito pelo presidente Tabaré Vázquez e o Vice-presidente Raul Sendic, em reunião 

com membros de seu partido e da oposição (presidência, Uruguai, 05.03.2015). Na mesma 

ocasião, o vice-presidente da República e presidente da Assembleia Geral e do Senado infor-

mou que alguns ingressariam pela Câmara de Representantes e outros pela Câmara de Sena-

dores, a fim de evitar superposição de temas em comissões e facilitar a análise. Ressalte-se 

que, para nenhum dos projetos, foi pedido urgência na tramitação. 

Em 06.05.2015, o projeto foi distribuído para o Senado Federal, tendo sido designada 

a Comissão de População, Desenvolvimento e Inclusão para sua apreciação, que era presidida 

por Frente Amplio. Interessa notar que a análise da proposição só se iniciou efetivamente em 

25.05.2015, após o envio de um novo projeto pelo governo em substituição ao anterior, em 

11.05.2015, sob a justificativa de que alguns equívocos necessitavam ser corrigidos (Tomo 

535, Diário 12, pg. 3), o que sugere que a apresentação da proposição em 05.03.2015 fez parte 

de uma estratégia governamental de honrar compromissos de campanha, mormente quando o 

sistema de cuidados era apregoado como o carro-chefe das políticas sociais do futuro gover-

no.  

Em algumas sessões realizadas pela Comissão, foram ouvidos representantes gover-

namentais, que defenderam a proposta e prestaram esclarecimentos aos parlamentares, assim 

como a Red Pro Cuidados, que expôs breve histórico de sua atuação na construção do sistema 

de cuidados, assim como apresentou sugestões para aperfeiçoamento do projeto apresentado 

pelo Poder Executivo. Em 03.08.2015, a Comissão aprovou por unanimidade a matéria, na 
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forma de um Substitutivo (Câmara dos Senadores, repartido nº 126, agosto de 2015). O texto 

foi submetido ao Plenário do Senado e contou com a aprovação unânime de todos os partidos, 

em 12.08.2015 (Ata N.º 31 - TOMO 540, página 417, 12 DE AGOSTO DE 2015).  

Na Câmara dos Representantes, que atuou como casa revisora, a tramitação iniciou-se 

em 18.08.2015, e o projeto foi distribuído à Comissão Especial de População e Desenvolvi-

mento. Durante o trâmite na Comissão, foram ouvidos diversos atores envolvidos com a temá-

tica, tanto da parte do governo, que prestaram esclarecimentos sobre o desenho e a implanta-

ção do sistema, quanto da sociedade civil organizada, que expuseram suas preocupações e 

interesses aos parlamentares. A votação na Comissão ocorreu na primeira quinzena de no-

vembro e não foram realizadas alterações ao texto aprovado pelo Senado. O projeto de lei foi 

aprovado pelo Plenário da Câmara dos Representantes em 18.11.2015, por quadro dos cinco 

partidos políticos, recebendo 75 votos dos 77 legisladores presentes à sessão. Importa destacar 

que, durante a discussão, embora ao final tenham votado a favor do projeto de lei, alguns le-

gisladores evangélicos argumentaram que o modelo proposto pelo sistema de cuidados debili-

tava a estrutura familiar, ao questionar o papel da mulher como cuidadora natural. 

Herweg et al (2015) e Herweg (2017) advogam que, nesse estágio do processo de pro-

dução da política pública, que ocorre num ambiente altamente institucionalizado, muitas ve-

zes o empreendedor que atuou na fase de formação de agenda não tem fácil acesso aos toma-

dores de decisão, o que dificulta a aplicação de estratégias de convencimento ou negociação 

para reunir a maioria necessária à aprovação da proposta no Parlamento. Nesse sentido, suge-

rem a inclusão da figura do empreendedor político, para atuação exclusiva na etapa de formu-

lação da política pública. De acordo com os mencionados autores, é recomendável que o em-

preendedor político seja detentor de algum cargo eletivo; tenha conhecimento aprofundado 

das principais instituições e atores que possam interferir no sucesso ou fracasso da empreita-

da; tenha acesso amplo às arenas decisórias e habilidades de negociação que possibilitem con-

tornar os atores com poder de veto e utilizar estratégias de barganha para alcançar a aprovação 

da proposta. 

Levando em conta essas características, é possível identificar o próprio partido do go-

verno, Frente Amplio, como empreendedor político do sistema de cuidados, no âmbito do 

Parlamento uruguaio. Ao ter maioria, ainda que ajustada34, em ambas as casas legislativas, FA 

passou a ocupar as principais posições com poder de veto no Parlamento, em especial as pre-

                                                 

 
34 No período 2015-2020, Frente Amplio tem uma bancada de 50 deputados, de um total de 99, na Câmara de 

Representantes. No Senado, conta com 15 senadores, aos quais se soma o vice-presidente da República, que tem 

direito de voz e voto e, por determinação constitucional, preside a Câmara de Senadores e a Assembleia Geral.   
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sidências da Assembleia Geral, da Câmara de Senadores35 e da Câmara dos Representantes36, o 

que lhe deu margem para traçar as estratégias necessárias à aprovação da proposição de cria-

ção do sistema de cuidados ainda no primeiro ano do governo de Tabaré Vázquez. Em suma, 

a seguinte equação possibilitou o êxito da empreitada: bancada majoritária + controle da 

agenda + disciplina partidária = aprovação da proposta de criação do Sistema Nacional Inte-

grado de Cuidados. 

Interessa destacar o poder de agenda do partido governista também nas comissões em 

que tramitou o projeto de criação do SNIC. Tanto na Câmara de Senadores quanto na Câmara 

de Representantes, a presidência das comissões que analisaram a matéria pertencia a um 

membro de Frente Amplio, assim como os relatores da matéria, o que se coaduna com a per-

cepção de Chasquetti (2011a) de que o êxito do Poder Executivo nas comissões guarda estrei-

ta relação com o tamanho da coalizão parlamentar e com o nível de controle de suas presidên-

cias. Nesse último caso, chama atenção para a existência de cartéis majoritários favoráveis aos 

interesses do governo, via controle do poder de agenda (CHASQUETTI, 2011b). Ainda de 

acordo com esse autor, não se pode dar por certo que a aprovação de um projeto de interesse 

do governo tenha necessariamente uma tramitação tranquila, haja vista que, entre 2000 e 

2010, um quinto dos projetos de lei de autoria do Executivo não saíram das comissões parla-

mentares a que foram destinadas (2011b). 

Ademais, o tempo total de tramitação do projeto de lei – 261 dias, contados desde à 

apresentação até a promulgação da lei -, não se distancia muito do tempo médio de tramitação 

de uma proposta do Poder Executivo no período de 2010-2013, que foi de 233 dias (CHAS-

QUETTI, 2014). O prazo um pouco mais alargado pode encontrar justificativa na demora para 

se iniciar o processo no Senado, que só ocorreu após o envio de novo projeto com correções 

                                                 

 
35 Como já referido, as presidências da Assembleia Geral e da Câmara de Senadores, que não são rotati-

vas, são ocupadas pelo Vice-presidente da República. De acordo com Chasquetti (2014: 28), “na sua função 

dupla, o Vice-presidente tem como função coordenar a relação entre o Executivo e o Legislativo e, por isso, 

participa normalmente das reuniões do gabinete presidencial. Como durante a campanha eleitoral os candidatos 

presidenciáveis elegem sócios de fórmulas leais, o Vice-presidente geralmente é um agente proativo do governo 

dentro do Parlamento. Durante o processo legislativo, recebe os projetos do governo e os distribui às câmaras 

para estudo, e assume a função de monitoramento do trâmite legislativo com o fim de que os planos do governo 

avancem no Poder Legislativo. Como Presidente do Senado, fixa a ordem do dia e propõe a que comissão estará 

dirigido cada projeto de lei”.  

Na Câmara dos Representantes, o poder de agenda é potencialmente diminuído pela rotatividade de par-

tidos na presidência, embora o presidente tenha funções similares as do presidente do Senado, pois determina a 

Ordem do Dia e distribui os projetos de lei às comissões pertinentes. Em relação à Ordem do Dia, o Presidente 

segue o disposto no Regimento sobre como deve ser organizada. Para fazer alguma alteração, é necessário o voto 

da maioria dos membros da Câmara, o que diminui sensivelmente o poder do Presidente na confecção da agenda 

(CHASQUETTI, 2014: 29). 
36 Por acordo interpartidário, Frente Amplio tem cedido, nas últimas três legislaturas, a presidência da Câmara 

dos Representantes ao Partido Nacional, nos anos pares da legislatura. De acordo com CHasquetti (2014:  
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ao original, em 12 de maio 2015. Há de se levar em conta, também, a confecção de um substi-

tutivo na Comissão de População, Desenvolvimento e Inclusão, da Câmara de Senadores, que 

foi construído com a participação de parlamentares de variados partidos políticos.  

Como ressaltado, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade no Senado e contou 

com o apoio de quatro dos cinco partidos políticos na Câmara dos Representantes, onde o 

texto oriundo da casa iniciadora não sofreu quaisquer modificações. A cooperação interparti-

dária em torno dessa temática pode ser explicada, por um lado, pelo interesse comum em rela-

ção aos cuidados para pessoas dependentes expresso nas plataformas programáticas de todos 

os partidos que disputaram a eleição presidencial. Além disso, o processo de construção insti-

tucional iniciado ainda em 2010, que envolveu a participação governamental e de diversas 

entidades da sociedade civil organizada, permitiu que alguns aspectos centrais do desenho do 

sistema já chegassem ao parlamento pacificados, a exemplo da população-alvo e da percepção 

do cuidado como um direito de cidadania. Os ajustes realizados no Senado não compromete-

ram as bases fundacionais do sistema, embora parlamentares da oposição tenham deixado 

assente, na votação em Plenário, enfoques diferenciados e ressalvas em torno de alguns pon-

tos do projeto de lei (URUGUAI, Diário N.º 30 - TOMO 540 - 11 DE AGOSTO DE 2015). 

Tal procedimento vai ao encontro de evidências apresentadas pela literatura especializada 

indicativas de que as concessões feitas pelo Executivo para lograr aprovação de suas propos-

tas são consistentes com as preferências desse ator (GUEDES, 2017: 152).  

Por outro lado, como demonstram as evidências sistematizadas pelo Programa de Es-

tudos Parlamentares da UDELAR, a existência de uma maioria que controla o poder de agen-

da das casas legislativas no Uruguai não implica, por si só, o exclusivismo em termos de voto. 

Ao processarem informações de três legislaturas com configurações diferenciadas - 42ª Legis-

latura (1985-86), na qual o governo de Julio Mª. Sanguinetti não teve maioria legislativa, ou 

seja, foi um governo partidário minoritário; 45ª Legislatura, em que o governo de Jorge Batlle 

teve o apoio de uma maioria de coalizão; e a 48ª Legislatura, em que o governo de Tabaré 

Vázquez conta com o apoio de um partido majoritário -, considerando-se o intervalo temporal 

de 1º de março do primeiro ano até 31 de outrubro do 2º ano de cada legislatura, em que fo-

ram aprovadas 101 leis, na 42ª Legislatura; 178 leis, na 45ª Legislatura e 126 leis, na 48ª Le-

gislatura, concluiu-se que entre 68% e 78% das leis aprovadas tiveram apoio unânime dos 

legisladores presentes. Tal constatação permite inferir que, no parlamento uruguaio, a maioria 

legislativa vota solitariamente em pouquíssimas ocasiões, a exemplo das votações das leis 

orçamentárias. 
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 A disciplina partidária é um traço distintivo da partidocracia de consenso uruguaia 

(CHASQUETTI, 2004; CHASQUETTI, BUQUET, 2005; CHASQUETTI, 2011; LANZA-

RO, 2014; LUJAN, BURIAN, 2016). De 1985 a 2005, no âmbito dos partidos uruguaios, o 

comportamento legislativo deixou clara essa característica. Segundo Chasquetti (2004: 48-

49), ao se aplicar o Índice Rice aos partidos uruguaios, em 137 votações ocorridas na Câmara 

de Senadores no referido período, verifica-se que o índice médio de disciplina partidária se 

aproxima de 100 para todos os partidos (Frente Amplio, 97; Partido Nacional, Partido Colora-

do, 94). O referido autor atribui tal comportamento às próprias frações que os compõem e ao 

fato de que os acordos interpartidários, quando ocorrem, apresentam solidez e os partidos 

temdem a atuar de forma coesa. 

Nos três governos de Frente Amplio, apesar da possibilidade de que as distintas fra-

ções ideológicas que o compõem – algumas se colocam mais à esquerda do espectro, enquan-

to outras se aproximam do centro (LUJAN, BURIAN, 2016; LANZARO, 2016: 190) - pudes-

sem dificultar a aprovação de projetos de interesse do Presidente, não se observou a ocorrên-

cia de indisciplina partidária. Mesmo na votação de proposições mais polêmicas, como a lei 

de saúde sexual e reprodutiva que despenalizava o aborto, apresentada por legisladores e que 

acabou sendo vetada pelo Presidente Tabaré Vázquez, em 2008, o projeto foi aprovado na 

Câmara de Representantes por 49 a 48 votos, sendo que os votos favoráveis foram todos de 

deputados de Frente Amplio (La Nacion, 2008). Em 2012, proposição similar foi aprovada e 

promulgada pelo Presidente José Mujica. Na votação da Câmara de Representantes, em que 

não foi exigida disciplina partidária, um Deputado de FA votou contra o projeto de lei (CA-

NALMEC, 2012). No caso do projeto de lei que regulamentou a produção, venda e consumo 

de maconha no país, a aprovação contou apenas com a maioria própria do Partido governista, 

ainda que um dos deputados frenteamplistas tenha expressado severas reservas em relação à 

proposição (CAPPELI, 2013). 

Lujan e Burian (2016) e Lanzaro (2016) chamam a atenção para o fato de que, no se-

gundo governo de Vázquez, em que a conquista de uma maioria parlamentar foi mais apertada 

e as frações dominantes são ligadas ao ex-presidente Mujica, posicionando-se mais à esquerda 

do espectro ideológico, o Poder Executivo deve mostrar afinada habilidade política para ga-

rantir apoio à tramitação de projetos de seu interesse. Ademais, o cenário econômico para o 

terceiro governo frenteamplista mostra-se menos favorável, com crescimento mais lento do 

PIB, aumento do déficit fiscal e ameaça de aumento das taxas de inflação (GARCÉ, 2016: 

19). Como assinalam Lujan e Burian (2016: 184), a disciplina partidária será um dos elemen-

tos-chave para a manutenção da coesão da bancada governista. 
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A despeito dessas perspectivas, os primeiros estudos sobre eficácia do Poder Executi-

vo no período demonstram o sucesso do governo na aprovação de sua agenda substantiva: dos 

projetos divulgados como prioritários, enviados em março e junho de 2015, 70% da agenda 

substantiva foi aprovada. Embora no primeiro ano de governo somente tenham sido promul-

gadas 50 leis, número considerado baixo se comparado ao primeiro ano de governos anterio-

res, 86% delas correspondem a projetos originários do Poder Executivo. Com efeito, a lei que 

criou o sistema nacional de cuidados, matéria considerada prioritária e promessa de campanha 

do Presidente Vázquez, está incluída nesse percentual. Como já destacado previamente, a dis-

ciplina da bancada governista aliou-se à cooperação dos demais partidos, com exceção de 

Unidade Popular, que votou contra a proposição na Câmara de Representantes (CRR, Tomo 

0, pagina 117, diário 4000). 

 

4.3.3 Teste de hipóteses relacionadas à mudança na política pública 

 

Antes de passarmos à análise das hipóteses relativas à etapa de formulação da política 

de cuidados (v. Quadro 6), em primeiro lugar é preciso destacar que, como defendido por 

Herweg et al (2015); Zohlnhöfer e HuB (2016) e Herweg (2017), a dinâmica do processo de-

cisório difere em larga medida daquela observada durante a etapa de formação de agenda, 

mormente quando as instituições formais e informais que incidem sobre o processo legislativo 

uruguaio impõem uma lógica bastante favorável à aprovação de matérias originárias do Poder 

Executivo. Como já referido, o poder de agenda de Frente amplio, consubstanciado no domí-

nio das principais posições com poder de veto no Parlamento – Presidência da Assembleia 

Geral, Presidência da Câmara dos Senadores e da Câmara dos Representantes -, além da pre-

sidência das comissões de mérito que avaliaram o projeto de lei de criação do sistema de cui-

dados, garantiram a neutralização de qualquer restrição à tramitação célere da matéria.  

Outrossim, considerando-se que a aprovação da política de cuidados constituiu um dos 

carros-chefe da campanha eleitoral de Tabaré Vázquez, promessa que buscou cumprir com o 

envio do projeto de lei ao Parlamento já na primeira semana de governo, o próprio partido 

governista atuou como empreendedor político da proposta, garantindo por conseguinte sua 

aprovação sem sobressaltos, de forma unânime na Câmara de Senadores e apenas com dois 

votos contrários na Câmara de Representantes.  

Com efeito, no que tange à hipótese (H4), que liga a probabilidade de adoção de uma 

política pública à atuação do empreendedor político, a alínea (a), que prevê maior sucesso do 

empreendedor político se consegue combinar alternativas viáveis apoiadas por diferentes ato-
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res com poder de veto em uma proposta, não se sustenta, pois o poder de agenda do partido 

governista, Frente Amplio, que atuou como empreendedor político no caso em estudo, foi 

decisivo para o controle da agenda do Parlamento e a ocupação dos principais pontos de veto 

por membros do partido governista. Dessa forma, FA não precisou recorrer ao tipo de estraté-

gia aventado na referida alínea (a).  

A alínea (b), que cogita a possibilidade de serem feitas concessões à proposta original 

para assegurar a mudança na política pública, confirma-se parcialmente, uma vez que, na 

Comissão da Câmara de Senadores que examinou a matéria (Comissão de População, Desen-

volvimento e Inclusão), foi apresentado e aprovado por unanimidade um Substitutivo ao pro-

jeto de lei original, elaborado a partir de contribuições de seus membros, pertencentes tanto ao 

partido governista quanto aos partidos de oposição (Partido Nacional; Partido Colorado; Par-

tido Independente), mas que não alterou as preferências basilares do governo em relação à 

questão. A terceira alínea (c) confirma-se totalmente, uma vez que FA, como empreendedor 

político, conseguiu persuadir tanto seus membros quanto a oposição da importância da per-

cepção do cuidado como um direito de cidadania, cuja responsabilidade pela provisão deve 

ser repartida entre o Estado, a família e a sociedade, no âmbito do sistema nacional de cuida-

dos. A votação alcançada pelo referido projeto de lei nas duas casas legislativas, que contou 

com votos tanto do governo quanto da oposição, ratifica o sucesso da empreitada. 

 No que ser refere à hipótese (H5), que prevê o alongamento do acoplamento decisório 

se a mudança na agenda ocorreu contra a vontade de atores com poder de veto (alínea ‘a’) ou 

a atenção dos decisores políticos foi redirecionada para outras questões (alínea ‘b’), há de se 

reconhecer que nenhuma das situações se confirmou, pois a mudança nas agendas governa-

mental e decisória ocorreu com apoio expresso do principal ator com poder de veto do sistema 

político uruguaio, ou seja, o Poder Executivo. Inclusive, como já assinalado no fluxo político 

(item 4.2.2), o tema ascendeu à agenda governamental em duas ocasiões: no primeiro ano do 

governo de José Mujica, em 2010, e imediatamente à posse de Tabaré Vázquez, em 2015, 

quando de forma simultânea elevou-se à agenda decisória. 

Igualmente, o envio imediato do projeto de lei de criação do sistema de cuidados ao 

Parlamento, em 05.03.2015, como componente de um grupo de proposições consideradas 

prioritárias pelo Presidente da República, afasta a possibilidade de que a atenção dos deciso-

res políticos tenha sido direcionada para outras questões, em detrimento da formulação da 

política pública de cuidados. O controle da agenda do Parlamento por FA garantiu a aprova-

ção da proposta ainda no primeiro ano do governo, em consonância com estudos que demons-
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tram a maior incidência de aprovação de matérias originárias do Poder Executivo nesse perío-

do (CHASQUETTI, 2014). 

 

4.4 Compilação dos resultados dos testes de hipóteses  

 

Nos quadros abaixo, apresentam-se os resultados das hipóteses e desdobramentos 

constantes do Quadro 06, exposto no cap. 3, relacionados a cada um dos elementos compo-

nentes do MSF e refinamentos incorporados. Optou-se por seguir, dentro do possível, o layout 

do quadro original, uma vez que as hipóteses foram distribuídas de acordo com os mecanis-

mos causais do MSF. A hipótese foi classificada como “confirmada” (C), se foram identifica-

das evidências que demonstraram sua pertinência; “parcialmente confirmada” (PC), se alguns 

aspectos levantados pela hipótese não se fizeram presentes; e “não confirmada” (NC), se não 

foram observadas evidências que a sustentassem, na análise empírica. Quando oportuno, apre-

sentam-se breves comentários sobre os achados.  

 

Quadro 08 – Resultados dos testes das hipóteses centrais. 

 Hipoteses centrais  C NC PC 

Condições neces-

sárias para mu-

dança na agenda 

(H1) Os fluxos dos problemas, das alternativas e político estão 

maduros para acoplamento; 

 

X 

  

(H2)    Uma janela de agenda se abre no fluxo dos problemas ou 

no fluxo político; 

 

X 

  

(H3)   Um empreendedor da política pública tem sucesso no aco-

plamento dos fluxos. 

 

X 

  

Legenda: C – confirmada; NC – não confirmada; PC – parcialmente confirmada. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Herweg (2017) 

 

No que tange ao processo de formação de agenda, a análise empírica estruturou-se em 

três conjuntos de hipóteses, derivados a partir das hipóteses centrais - H1, H2, H3 -, entendi-

das como condições necessárias para que ocorra a mudança na agenda. Com efeito, as três 

hipóteses centrais se confirmaram, demonstrando que o MSF se mostrou adequado para expli-

car a ascensão da política de cuidado para pessoas dependentes à agenda decisória uruguaia. 

No que diz respeito à H1, a maturidade do fluxo dos problemas atendeu aos requisitos deta-

lhados em D1, no Quadro 6, confirmando que a atenção governamental foi direcionada para o 

déficit de cuidados existente na sociedade uruguaia e para a iniquidade de gênero na sua pro-
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visão, e a questão foi interpretada como problemática, com base na construção elaborada pelo 

Unidade de gênero do Departamento de Sociologia da UDELAR (v. subitem 4.2.1).  

Já a maturidade do fluxo político restou configurada pelo apoio explícito do Presidente 

José Mujica para inclusão da temática dos cuidados na agenda governamental, em 2009, 

quanto do Presidente Tabaré Vazquéz, em 2015, quando priorizou a aprovação do Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados ainda no primeiro ano de seu segundo governo, corroborando 

os requisitos apresentados na alínea ‘b’ de D2. No que tange ao amadurecimento do fluxo das 

alternativas, a apresentação de uma proposta que atende, em regra, aos critérios de viabilidade 

se concretizou e foi utilizada como base da proposta legislativa de criação do Sistema Nacio-

nal Integrado de Cuidados, confirmando o detalhamento preconizado em D3 (v. Quadro 6).  

H2 se confirma pela abertura da janela de agenda no fluxo político, tanto no governo 

de José Mujica quanto no segundo mandato de Tabaré Vázquez. Ressalte-se que apenas na 

segunda oportunidade o tema alcança a agenda decisória, conforme referenciado no subitem 

4.2.3. Outrossim, H3 resta confirmada pelo papel decisivo da Red Género e Família e sua 

coordenadora, Clara Fassler, na defesa da ideia de criação de um sistema de cuidados para 

pessoas dependentes, com perspectiva de gênero. Coube à atividade de empreendedorismo, 

consubstanciada na busca de atenção para a temática, convencimento de tomadores de deci-

são, percepção dos momentos oportunos para trazer o tema à luz, entre outros, criar condições 

para a possibilidade de confluência dos fluxos, nos dois governos frenteamplistas.  

O quadro a seguir apresenta os resultados dos testes de hipóteses que constituem des-

dobramentos das hipóteses centrais. Tendo em vista que, na análise empírica desenvolvida no 

item 4.2, todas os desdobramentos das hipóteses H1, H2 e H3 já foram abordados, optamos 

por nos abster de apresentar comentários adicionais. 

 

Quadro 09 – Resultado dos testes para as hipóteses 1 e 2. (Continua) 

Mecanismos 

causais 

Desdobramentos das hipóteses H1, H2, H3 

(dinâmica dos fluxos) 

 

C 

 

NC 

 

PC 

1º Mecanismo 

causal: 

Abertura da 

janela de agenda 

 

H1a: A probabilidade de que o ‘problem broker’ seja bem-sucedido 

no enquadramento de uma condição como problema aumenta quanto 

mais um indicador apresentar resultados negativos, o evento focali-

zado for mais nocivo e os programas governamentais não funciona-

rem como o esperado. 

 

 

 

 

  

 

 

X 

H1b: Se uma alternativa proposta não preenche os critérios de sele-

ção, a probabilidade de ganhar importância na agenda e de ser aco-

plada decresce significativamente. 

 

X 
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Mecanismos 

causais 

Desdobramentos das hipóteses H1, H2, H3 

(dinâmica dos fluxos) 

 

C 

 

NC 

 

PC 

H1c: Decrescem as chances de uma alternativa se tornar viável 

quanto mais uma ideia se desvia da trajetória de uma política prece-

dente que apresenta retornos crescentes. 

 

 

  

X 

H1d: Comunidades da política pública mais integradas são mais 

suscetíveis de incentivar um padrão evolutivo das ideias que vai de 

emergente a convergente. 

 

   X 

  

H1e: Comunidades de política pública menos integradas são mais 

susceptíveis de incentivar um padrão evolutivo das ideias que vai de 

quantum a gradualista. 

 

 

 

  X 

 

 

H1f: À medida que a integração das comunidades de políticas públi-

cas decresce, torna-se mais provável que ideias totalmente novas 

possam se tornar alternativas viáveis. 

  

X 

 

H1g: Propostas que se enquadram na ideologia geral de um governo 

ou da maioria, em uma legislatura, têm melhores chances de ascen-

der à agenda. 

 

X 

  

H1h: Os partidos têm mais probabilidade de aderir a propostas que: 

a) Pertençam às áreas temáticas em que atuam;  

b) São mais populares entre os eleitores; 

c) A probabilidade de grupos de interesse poderosos realizarem 

campanhas contra sua aprovação são remotas. 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

H1i: A inclusão de um tema nas bases programáticas dos partidos 

em disputa da eleição presidencial e sua divulgação na mídia por um 

candidato durante a campanha eleitoral indica um estado de ânimo 

favorável à mudança na política pública. 

 

 

 

 

  

 

X 

H2a: A janela de agenda se abre no fluxo dos problemas se ocorrer 

pelo menos uma das seguintes alterações  

a) Deterioração de indicadores; 

b) Evento focalizado relevante para o campo da política pública em 

questão; 

c) Avaliações/feedbacks negativos de programas relacionados com a 

política pública. 

  

 

X 

 

X 

 

X 

 

H2b: Quanto mais uma condição ameaça a reeleição de formulado-

res de políticas públicas, maior a probabilidade de abertura da janela 

de agenda no fluxo dos problemas (HERWEG, ZAHARIADIS, 

ZOHLNHÖFER, 2018).  

 X

 X 
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Mecanismos 

causais 

Desdobramentos das hipóteses H1, H2, H3 

(dinâmica dos fluxos) 

 

C 

 

NC 

 

PC 

2º Mecanismo 

causal:  

Acoplamento 

dos fluxos 

 

H2c: A janela de agenda se abre no fluxo político pela ocorrência de 

pelo menos um dos seguintes fatores: 

 a) Mudanças na legislatura;                                                                                                                       

b) Eleição de um novo governo; 

c) Campanhas de grupos de interesse; 

d) Mudança no estado de ânimo nacional. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

H3a: O empreendedor de política pública tem mais probabilidade de 

obter sucesso no acoplamento dos fluxos durante a abertura de uma 

janela de agenda: 

a) Quanto mais persistente ele for;  

b) Quanto mais acesso tiver aos formuladores de política pública 

mais influentes e aos centros de poder político; 

c) Quanto mais variadas forem as estratégias utilizadas para defini-

ção e enquadramento do problema, defesa e difusão de ideias e ca-

pacidade de intervenção em diversos momentos do processo de 

mudança da agenda. 

          

 

 

   X 

 

X 

 

X 

  

Legenda: C – confirmada; NC – não confirmada; PC – parcialmente confirmada. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Herweg (2017).  

 

Quadro 10 – Resultado dos testes de hipóteses para a mudança da política pública. 

Mecanismos 

causais 

Adoção da política pública C NC PC 

Mecanismo 

causal: 

Empreendedo-

rismo político 

(H4) A adoção de uma política pública é mais provável se um 

empreendedor político: 

a) Consegue combinar alternativas viáveis apoiadas por diferentes 

atores com poder de veto em uma proposta; 

b) Pode (e faz) oferecer concessões sobre a proposta original; 

c) Consegue fornecer significado, esclarecimento e identidade à 

questão em discussão. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

(H5) É provável que o acoplamento decisório seja mais longo se: 

a) A mudança na agenda ocorreu contra a vontade de atores com 

poder de veto; ou 

b) A atenção dos decisores políticos é redirecionada para outras 

questões. 

 

 

 

 

 

 

       

   X 

 

   X 

X 

Legenda: C – confirmada; NC – não confirmada; PC – parcialmente confirmada. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Herweg (2017) 
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 No que tange à mudança na política pública, etapa desenvolvida no âmbito do Parla-

mento, confirmou-se a percepção apresentada por Herweg et al (2015) de que, nessa fase, 

prevalece a atuação de um empreendedor político, que não necessariamente é o mesmo em-

preendedor que atual na etapa de formação de agenda. Em relação à H4, observou-se que a 

posição majoritária do partido governista nas duas casas legislativas neutralizou o poder de 

veto de outros atores. Outrossim, a construção de um substitutivo à proposta original pode ser 

caracterizada como o oferecimento de concessões a outros atores, embora o governo tenha 

mantido os aspectos estruturantes de sua proposta. Como consequência, o empreendedor poli-

tico, no caso, o partido do governo, conseguiu angariar apoio maciço dos demais partidos na 

votação da proposta, nas duas casas legislativas. A hipótese H5 não se confirmou, tendo em 

vista o poder de veto do partido governista e o controle das duas casas legislativas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesta tese, analisou-se o processo de formação de agenda e formulação da política pú-

blica de cuidados do Uruguai, por meio da aplicação do Multiple Streams Framework, acres-

cido de aperfeiçoamentos sugeridos pela literatura dedicada ao estudo dessa abordagem analí-

tica. Em síntese, buscou-se averiguar em que medida o MSF e os refinamentos teóricos incor-

porados ao estudo explicam como e por que a temática dos cuidados para pessoas dependen-

tes ascendeu à agenda política uruguaia e as razões que justificam o desenvolvimento de uma 

política destinada a prover cuidados para pessoas em situação de dependência para o exercício 

da vida diária, considerando-se que o papel protagônico do Uruguai em relação aos países 

latino-americanos.  

Em síntese, esta pesquisa procurou responder às seguintes perguntas: Como a política 

de cuidados entrou na agenda do governo uruguaio? Quão bem o MSF, acrescido de refina-

mentos teóricos, explica o processo de mudança na política pública do Uruguai? Considera-se 

que tais questões foram respondidas a contento ao longo da investigação, que ampliou o en-

tendimento do processo de construção da política pública em um país que adota o presidencia-

lismo pluralista, num contexto de continuidade de um partido de centro-esquerda na condução 

do Poder Executivo, que ademais logrou manter maioria absoluta no Parlamento durante os 

três períodos em que está à frente do governo nacional. Ao mesmo tempo, foi possível identi-

ficar aspectos estruturais e contextuais que contribuíram para que que o Uruguai adotasse uma 

política pública de cuidados para pessoas dependentes, desenvolvida numa perspectiva con-

temporânea e sistêmica. 

Com efeito, o MSF mostrou-se satisfatório para explicar o processo de mudança na 

política de cuidados do Uruguai. Embora o presidencialismo uruguaio apresente peculiarida-

des em relação ao modelo americano, estrutura política originalmente considerada na concep-

ção do MSF, não foi necessário realizar adaptações relevantes à abordagem para aplicação em 

um sistema político organizado em torno de partidos altamente institucionalizados, com mul-

tipartidarismo moderado e expressiva concentração de poderes de agenda e de veto nas mãos 

do presidente (LANZARO, 2001; CHASQUETTI, 2001; BUQUET, CHASQUETTI, 2004).  

A dinâmica de estabelecimento da agenda proposta por Kingdon – três fluxos que se 

desenvolvem com significativa independência e confluem em razão da atuação habilidosa do 

empreendedor da política pública, quando surge uma janela de oportunidade – restou confir-

mada no processo da política pública de cuidados. A aparente maior organização do sistema 

político uruguaio, que em tese poderia dificultar a aplicação de uma abordagem desenvolvida 
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para tentar explicar a etapa de formação de uma política pública em uma "anarquia organiza-

da", não foi empecilho para que as condições de ambiguidade que alicerçam o MSF permeas-

sem o processo de formação de agenda da política de cuidados.  

De fato, os atores governamentais não tinham um conjunto claro de preferências sobre 

como resolver o déficit de cuidados existente, e suas escolhas ao longo do processo apresenta-

ram certa casualidade, mormente quando da inclusão do tema na agenda governamental, logo 

no início do segundo governo de Frente Amplio. Embora o tema tenha constado do conteúdo 

programático do partido, não recebeu destaque na plataforma eleitoral do candidato à presi-

dência, nem tampouco figurou entre as prioridades governamentais anunciadas no discurso de 

posse. Da mesma forma, os processos para vinculação do problema à solução proposta pelo 

empreendedor e pela comunidade original da política pública, assim como aqueles necessários 

à elaboração de uma alternativa viável não eram conhecidos da maioria dos participantes do 

Grupo de Trabalho Interinstitucional constituído pelo governo para delineamento de um sis-

tema de cuidados, e o aprendizado se deu por consultas às populações-alvo das propostas, 

informações de programas governamentais relacionados aos cuidados (SALVADOR, 2010; 

2014), contratação de consultorias para desenvolvimento de estudos específicos sobre a temá-

tica (AGUIRRE, 2013; BATTHYÁNY, GENTA, PERROTA, 2013), além do apoio técnico e 

financeiro de centros de estudo (CIEDUR) e organismos internacionais de cooperação, como 

UNFPA, ONUMUJERES, CEPAL, AECID. 

Igualmente, a participação dos atores durante a construção da política pode ser caracte-

rizada como fluida, relacionada principalmente ao tipo de decisão a ser tomada em determi-

nado momento do processo e ao tempo disponível para dedicação à questão. Na fase anterior 

à entrada do tema na agenda governamental, observou-se crescente participação de um públi-

co mais especializado e envolvido de alguma forma com a temática, além de burocratas e au-

toridades com poder de influência para direcionar a atenção governamental à questão, em 

eventos promovidos pelo empreendedor da política pública, quase sempre em conjunto com a 

academia e outras organizações ligadas à questão de gênero. Quando os cuidados foram inclu-

ídos na agenda política e se constituiu o referido grupo de trabalho, a participação pontual de 

variados atores se relacionava, em regra, a assuntos específicos a serem considerados na cons-

trução do sistema, até por conta da complexidade e do caráter multidisciplinar da temática.  

  A aplicação empírica confirmou que a existência de um importante déficit de cuida-

dos para pessoas dependentes na sociedade uruguaia, o aprimoramento da ideia de construção 

de um sistema de cuidados com perspectiva de gênero para enfrentar o problema e a continui-

dade de um partido de centro-esquerda na presidência do país, em um contexto de crescimen-
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to econômico sustentado, foram fatores determinantes para a ocorrência da  mudança na polí-

tica pública de cuidados, durante as janelas de oportunidade aberta no segundo e no terceiro 

governo de Frente Amplio. Também foi fundamental a atuação do empreendedor da política 

na difusão do problema, que se empenhou na persuasão de atores com poder de decisão para 

que fosse dada atenção à solução proposta e teve êxito na percepção dos momentos políticos 

mais favoráveis à sua intervenção.  

Na conformação do cuidado como um problema político, atuaram os mecanismos cau-

sais identificados por Kingdon para que uma condição se transforme em problema, quais se-

jam, atenção e interpretação. Efetivamente, a figura do problem broker, um dos refinamentos 

teóricos incorporados à abordagem, responde pela condução desse processo. Cabe lembrar 

que, no desenho original do MSF, o empreendedor da política pública é o ator responsável 

pela defesa de uma ideia, confluência dos fluxos, utilização de estratégias variadas para inser-

ção de um tema na agenda governamental e, implicitamente, também recai sobre ele a respon-

sabilidade na construção do problema público, uma vez que não foram apresentadas evidên-

cias, no trabalho de Kingdon (2014), de outro tipo de agência no fluxo dos problemas. No 

caso em análise, o problem broker e o empreendedor da política pública atuaram em estreita 

colaboração, sem sobreposição de tarefas, e os processos de construção do problema e de uma 

solução ocorreram de forma articulada e em um lapso temporal bastante próximo, com maior 

visibilidade a partir da ascensão de Frente Amplio ao governo nacional, em 2005. 

Coube à unidade de gênero do Departamento de Sociologia da UDELAR, especial-

mente por meio de estudos desenvolvidos pelas sociólogas Rosario Aguirre e Karina 

Batthýany, a construção acadêmica do problema na perspectiva feminista, iniciada com a 

atenção à condição de desigualdade decorrente da sobrecarga de trabalho não remunerado 

imposta às mulheres no cuidado de pessoas dependentes, sobretudo em um contexto de pro-

fundas transformações sociodemográficas que fragilizaram o modelo de cuidado vigente, que 

outorgava à família, e em especial à mulher, a assunção dessa responsabilidade. Pesquisas de 

uso do tempo conferiram robustez empírica à questão, ao tempo em que lograram captar a 

atenção dos formuladores de políticas para a condição. O desequilíbrio na provisão dos cuida-

dos não remunerados foi interpretado como iniquidade de gênero, por dificultar ou impedir o 

exercício de direitos de cidadania às mulheres encarregadas de cuidar. Ao mesmo tempo, des-

tacou-se a necessidade de enquadramento do cuidado como um direito social, tanto de quem 

precisa ser cuidado quanto de quem cuida.  Tal marco interpretativo mostrou a necessidade de 

desfamiliarização do cuidado e coletivização de seus custos entre estado, família, comunidade 

e iniciativa privada, numa perspectiva de gênero. 
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No fluxo político, confirmou-se a previsão de Kingdon de que mudanças no governo 

criam condições privilegiadas para que ocorram mudanças na agenda. Com efeito, as eleições 

nacionais de 2009 e 2014, que resultaram na permanência de Frente Amplio na condução do 

Poder Executivo e no domínio do Poder Legislativo, abriram janelas de oportunidade para 

ascensão da temática do cuidado à agenda política. No governo Mujica, a incorporação dos 

cuidados à agenda governamental possibilitou a formulação do sistema de cuidados, embora o 

tema não tenha alcançado a agenda decisória. Observando o padrão de continuidade das ações 

desenvolvidas nas gestões de Frente Amplio, o programa partidário para as eleições de 2014 

considerou a proposta de criação do sistema de cuidados como uma prioridade no âmbito das 

políticas sociais do próximo governo, o que efetivamente se confirmou com o envio do proje-

to de lei ao Parlamento ainda na primeira semana do governo de Tabaré Vázquez, e sua apro-

vação ainda em 2015. 

Nesse ponto, vale refletir sobre o papel da ideologia partidária na atenção a temáticas 

sociais. A mudança ideológica ocorrida na política uruguaia, em 2004, com a ascensão de um 

partido de centro-esquerda ou esquerda moderada ao governo nacional, associada à manuten-

ção de maioria absoluta nas duas casas legislativas, abriu espaço tanto para reformas de políti-

cas sociais já existentes quanto para inovação na adoção de políticas relacionadas a novos 

riscos sociais, como o cuidado de pessoas dependentes. O aumento do gasto social durante os 

governos de Frente Amplio evidencia essa escolha, não obstante o partido tenha optado, no 

campo econômico, pela adoção de posições mais conservadoras. Assim, é preciso ter em men-

te que a maior atenção à questão dos cuidados pode advir do domínio político de um partido 

identificado no espectro ideológico como “esquerda moderada” (CHASQUETTI, 2004) 

Em relação à pressão de grupos de interesse, não se observou oposição organizada à 

criação de uma política de cuidados. Essa indiferença pode encontrar respaldo tanto no pouco 

conhecimento do tema pela sociedade uruguaia, uma vez que, somente após a inclusão na 

agenda governamental, em 2010, a questão passou a ser disseminada para o público não espe-

cializado. Além disso, há de se ressaltar o caráter programático do desenho do sistema, que 

tem previsão legal de implementação gradual de novas ações e de mudanças nos programas 

existentes. No que tange ao apoio de forças políticas organizadas à adoção de uma política de 

cuidados, a atuação da Red Género y Familia e, posteriormente, da Red Pro-Cuidados, na 

qualidade de grupos de interesse, confunde-se, em larga medida, com seu papel de empreen-

dedor da política pública. Nesse sentido, observa-se a necessidade de maior elaboração teórica 

e operacional acerca dos grupos de interesse no âmbito do MSF, a fim de que se possa realizar 

distinções mais objetivas em relação às características e agência desse componente do fluxo 
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político que, embora não constitua causa suficiente para bloquear o acesso de um tema à 

agenda, tem o potencial de impor custos relevantes aos interessados na mudança na política 

pública. 

Tendo em vista a imprecisão conceitual e consequente dificuldade de operacionaliza-

ção do elemento ‘estado de ânimo nacional’, componente que, em tese, permite aos decisores 

políticos captar a sensibilidade do eleitorado e da população em geral em relação a um deter-

minado assunto, nesta pesquisa foi proposta e testada uma estratégia de operacionalização do 

referido elemento. Considerando o papel central dos partidos no sistema político uruguaio e a 

importância dos programas partidários na formação da agenda governamental, optou-se pela 

análise dos programas de governo dos principais partidos que disputaram as eleições presi-

denciais de 2009 e 2014, assim como a ocorrência de divulgação do tema na mídia por algum 

candidato ou partido político durante a campanha eleitoral, para tentar captar se esses aspectos 

conseguiam expressar o estado de ânimo nacional em relação à criação de um sistema de cui-

dados.  

Em 2009, os cuidados para pessoas dependentes foram mencionados nos programas de 

todos os partidos que disputaram a eleição presidencial e de forma mais destacada no progra-

ma de Frente Amplio, mas não foram encontradas evidências de que o tema tenha sido abor-

dado pelos candidatos à presidência ou divulgados por qualquer tipo de mídia, durante a cam-

panha eleitoral. Mesmo assim, o tema ascendeu à agenda governamental ainda nos primeiros 

meses do governo Mujica, sob o argumento de que constava da proposta programática do par-

tido. Já na eleição de 2014, todos os partidos abriram espaço para a política de cuidados em 

seus programas, ressaltando-se a ênfase dada por Frente Amplio à questão. Tanto na campa-

nha para as eleições internas, quanto na campanha eleitoral propriamente dita, o candidato 

Tabaré Vázquez declarou a criação de um sistema de cuidados como o carro-chefe das políti-

cas sociais do partido governista, assim como foram veiculadas propagandas e vídeos desta-

cando a importância dessa inovação para a melhoria do bem-estar da população uruguaia. 

Embora a tentativa exploratória de identificar de maneira mais objetiva um dos ele-

mentos mais elusivos do MSF tenha obtido razoável êxito no caso em exame, é preciso reco-

nhecer que a proposta enfrenta limitações para aplicação em sistemas políticos em que os par-

tidos não tenham um papel tão central e não organizem a atuação governamental, quando es-

tão no poder, de acordo com suas bases programáticas, como ocorre no Uruguai. Nesse senti-

do, observa-se a necessidade de aprimoramento teórico do estado de ânimo nacional, com o 

intuito de que seja apresentada uma definição conceitual mais precisa e de fácil operacionali-

zação empírica. 



 

 

297 

No fluxo das alternativas, a estrutura da comunidade da política pública de cuidados 

apresenta peculiaridades que dificultam seu enquadramento estrito nas definições apresenta-

das por Kingdon (2014) e refinada por Herweg (2016).  Embora o núcleo original da comuni-

dade de cuidados se encaixe nas definições, a incorporação de novos atores pela via instituci-

onal, quando o governo instituiu um Grupo de Trabalho Interinstitucional para desenhar um 

sistema de cuidados, em 2010, cria um modelo diferenciado de comunidade da política públi-

ca. Importa registrar que, entre os atores institucionalmente agregados, alguns são classifica-

dos como ‘atores visíveis’, pois possuiam poder de decisão em relação a alternativa a ser 

apresentada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional, enquanto outros não tinham conheci-

mento prévio sobre a temática. 

É preciso considerar que, com a ascensão de Frente Amplio ao poder, vem-se consoli-

dando a tendência de maior interação entre estado e sociedade na produção de políticas públi-

cas. Sob essa ótica, ganha consistência a mescla de participantes mais antigos da comunidade 

da política pública, que possuem expertise e interesse no desenvolvimento da temática, com 

atores designados no âmbito governamental para elaboração de uma proposta viável, capaz de 

resolver determinado problema público. Da mesma forma, a inovação representada pela polí-

tica de cuidados, aliada à complexidade do tema, dão sustentação ao alargamento da comuni-

dade de especialistas. Ademais, não se pode ignorar que as conexões entre os membros dessas 

redes não são necessariamente estáveis e estão sujeitas a alterações ao longo do tempo 

(HERWEG, 2016).   

Considerando a conformação da comunidade da política pública de cuidados, o pro-

cesso de produção e aprimoramento de ideias para construção de uma alternativa viável tam-

bém apresentou especificidades. Até a inserção do tema na agenda, a rede original de especia-

listas e o empreendedor da política pública respondiam pelo processo evolutivo das ideias, 

que culminou com a apresentação da proposta mais genérica de criação de um sistema nacio-

nal de cuidados. Ao acolher uma proposta que ainda não tinha sido suficientemente elaborada, 

o governo tomou para si a responsabilidade pela sua transformação em uma alternativa viável. 

Todavia, é preciso ressaltar que o processo adquiriu um caráter colaborativo, haja vista a par-

ticipação de variados atores envolvidos com a questão dos cuidados para que o objetivo fosse 

alcançado. Nessa etapa do processo de construção da política pública, pode-se dizer o governo 

assume, em diversos momentos, a função de empreendedor da política pública, fazendo uso 

de diversas estratégias de persuasão e de difusão com a finalidade de dar andamento ao pro-

cesso de formulação da política pública.  
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De uma maneira geral, a alternativa construída a partir da proposta defendida pelo em-

preendedor e pela comunidade da política pública – a criação de um sistema nacional de cui-

dados com perspectiva de gênero –, que foi aperfeiçoada tecnicamente pelo Grupo de Traba-

lho Interinstitucional, atendeu aos critérios de viabilidade preconizados por Kingdon (2014). 

Apenas o quesito relativo à viabilidade financeira não restou claramente atendido, uma vez 

que, mesmo durante a tramitação do projeto de lei no Parlamento uruguaio, a questão da fonte 

de custeio da nova política pública não foi consenso entre os membros do partido governista.  

Interessante registrar, talvez pelo ineditismo do tema, que não houve o desenvolvi-

mento, pela comunidade da política pública, de um pequeno leque de alternativas viáveis; 

apenas a solução relacionada à criação de um sistema de cuidados com perspectiva de gênero 

foi maturada pela comunidade da política pública e considerada pelo governo. O protagonis-

mo de parte do movimento feminista na apropriação da temática também pode ser entendido 

como uma explicação plausível para a existência de uma única opção viável.  A maior capaci-

dade de organização desse coletivo, se comparado àqueles relacionados aos grupos que reque-

rem ações de cuidado, permitiu-lhe o acompanhamento do contexto sociopolítico e a percep-

ção do timing adequado para a incidência política.  

Com base nas classificações propostas por Durant e Diehl (1989), Zahariadis e Allen 

(1992, 1995) e Zahariadis (2003) sobre os padrões de integração das comunidades de política 

pública e de evolução das ideias no fluxo das alternativas, um dos refinamentos teóricos in-

corporados ao estudo, infere-se que a alternativa considerada viável apresentou uma trajetória 

evolutiva de emergente para convergente. Numa comunidade classificada como integrada, 

pois é composta por um pequeno número de membros que mantêm relações consensuais e 

apresentam alta capacidade para moldar a política pública, o processo de amaciamento se es-

tendeu por um período relativamente longo, se considerarmos que a construção do problema 

público e o desenvolvimento de propostas teve início ao final dos anos noventa. Esse intervalo 

temporal permitiu a construção de consensos entre os principais atores e a elaboração de uma 

alternativa que apresenta inovações conceituais importantes em relação a instituições vigen-

tes, como a corresponsabilidade na provisão dos cuidados e a concepção do cuidado como um 

direito social, mas não afasta em definitivo a centralidade da família na sua provisão. Há de se 

ressaltar que, quando a solução já estava elaborada, houve uma propulsão rápida para a agen-

da decisória, em 2015.   

Outro refinamento teórico aplicado neste estudo diz respeito à inclusão das instituições 

políticas formais e informais e de conceitos do institucionalismo histórico ao MSF, especial-

mente no fluxo das alternativas. Observou-se que a alternativa desenvolvida para enfrentar o 
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déficit de cuidados da sociedade uruguaia, ao mesmo tempo em que deu seguimento a pro-

gramas existentes, apresentou relevante mudança de trajetória na esfera conceitual, ao quebrar 

o monopólio familista do cuidado e compartilhar sua responsabilidade entre estado, família, 

sociedade civil e iniciativa privada. Além disso, elevou o cuidado a um direito social e incluiu 

a perspectiva de gênero no desenho da política, de forma a garantir uma divisão sexual do 

trabalho mais equitativa.  

A opção política de continuidade da família como eixo da provisão dos cuidados, com 

a oferta de apoios adequados para que sua provisão não represente uma sobrecarga ou restri-

ção ao exercício do direito de cuidar e de receber cuidados, reflete a preferência do público-

alvo pelo atendimento de suas necessidades no entorno familiar, escolha que prevalece em 

sociedades de tradição ibérica. Ademais, essa tem sido uma tendência observada nas mudan-

ças realizadas em políticas de cuidado em diversos países que enfrentam há mais tempo o 

desafio do envelhecimento populacional, como uma opção para a diminuição de custos 

(RANCI, PAVOLINI, 2013).    

A abertura de janelas de oportunidade e a confluência dos fluxos ocorreram no fluxo 

político, confirmando a previsão de Zahariadis (2003: 72-73) de que o acoplamento, nesse 

caso, tem um caráter ideológico. Com efeito, houve abertura de janelas de agenda quando das 

mudanças de governo ocorridas em 2010 e 2015, em que ascenderam à presidência José Mu-

jica e Tabaré Vázquez, respectivamente. Em confirmação à percepção de Kingdon de que a 

confluência dos três fluxos aumenta a probabilidade de inclusão de um tema na agenda deci-

sória, o acoplamento ocorrido em 2010, em que apenas o fluxo político e o fluxo dos proble-

mas estavam prontos, não possibilitou a ascensão do tema à agenda decisória, diferentemente 

da janela de agenda aberta em 2015, quanto os três fluxos apresentaram o amadurecimento 

necessário para a confluência e, de forma simultânea, o tema atingiu tanto a agenda governa-

mental quanto a decisória, haja vista o envio concomitante do projeto de lei de criação do sis-

tema de cuidados ao Parlamento. 

A inclusão paralela dos cuidados nas agendas governamental e decisória, em 2015, 

guarda forte relação com a lógica de continuidade de políticas desenvolvidas pelos governos 

frenteamplistas. Embora a política de cuidados não tenha sido efetivamente implementada, o 

governo anterior despendeu capital político, tempo e esforços na elaboração de um sistema 

nacional de cuidados. Sendo assim, afigura-se razoável a priorização do tema pelo novo go-

verno, em 2015.  Essa opção reflete o predomínio dos partidos na dinâmica política uruguaia e 

a observância das bases programáticas na formação da agenda governamental.  
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Importante destacar a atuação do empreendedor da política pública na condução do 

processo de inclusão dos cuidados na agenda governamental. Red Género y Família, organi-

zação da sociedade civil voltada para a defesa de temas relacionados a mudanças nas configu-

rações familiares e suas implicações nas políticas públicas, na perspectiva de gênero, e Clara 

Fassler, coordenadora executiva da entidade, encaixam-se na definição e características apre-

sentadas por Kingdon para esse elemento do MSF. Coube à RGF e a sua coordenadora a defe-

sa da ideia de criação de um sistema de cuidados para pessoas dependentes, que investiu tem-

po e energia no convencimento de atores relacionados com a temática, especialmente o go-

verno e outros atores com incidência política.  

A promoção de seus valores, quais sejam, a incorporação dos novos formatos familia-

res ao desenho das políticas públicas, na perspectiva de mais equidade na divisão sexual do 

trabalho de cuidados, que historicamente recai sobre as mulheres e limita o exercício de seus 

direitos de cidadania, levou o empreendedor a adotar estratégias para aumentar a visibilidade 

social e política do problema, debatê-lo em variadas arenas públicas,  sensibilizar tomadores 

de decisão e propor soluções para mudança do status quo. A partir da concepção do cuidado 

como um direito social de quem necessita e de quem o provê, o empreendedor e a comunida-

de da política de cuidados posicionaram-se pela criação de um sistema nacional integrado de 

cuidados, com perspectiva de gênero, de caráter universalista, com financiamento misto, des-

tinado a atender as necessidades de crianças, especialmente de 0 a três anos; pessoas com de-

ficiência e idosos com restrição de autonomia para prática de atos da vida diária; assim como 

a prover apoio àqueles que exerçam atividades de cuidado tanto remunerado quanto não re-

munerado. Com base nessas diretrizes, a responsabilidade pela provisão deve recair sobre o 

estado, família, comunidade e mercado, com estímulo à divisão equitativa das tarefas entre 

homens e mulheres, entre outros aspectos. 

A equipe empreendedora, na qual tiveram participação ativa os membros da RGF e, 

em variados momentos, atores governamentais e não governamentais envolvidos com a polí-

tica, conseguiu que fosse incluída, nos programas dos partidos políticos que disputaram as 

eleições nacionais de 2009, a proposta de criação de um sistema de cuidados para pessoas 

dependentes, com perspectiva de gênero. Esse fato se reveste de importância na medida em 

que o governo de José Mujica, ao anunciar a criação de um grupo de trabalho para elaborar 

um sistema de cuidados, fundamentou sua decisão expressamente na previsão programática 

de Frente Amplio, além de utilizar diversos argumentos expendidos pelo empreendedor da 

política pública e pela comunidade de especialistas para sustentar a decisão política (FASS-

LER, 2009; URUGUAI, 2010; CNPS/GTI, 2010). 
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Importa destacar que não se pode atribuir unicamente à atuação do mencionado em-

preendedor da política pública o aproveitamento da segunda janela de agenda, aberta com o 

início do governo de Tabaré Vázquez, nem tampouco a responsabilidade pela confluência dos 

fluxos naquele momento, pois tais mecanismos foram acionados simultaneamente pelo pró-

prio partido Frente Amplio, ao priorizar, na sua plataforma eleitoral, a política de cuidados 

como o ‘buque insignia’ das políticas sociais. Com efeito, a imediata inclusão do tema na 

agenda política, logo após a posse do novo presidente, representou o cumprimento dessa pro-

messa de campanha, que tinha previsão em sua base programática. Nesse sentido, parece 

oportuna a sugestão de alargamento do conceito de empreendedor da política pública, pois, a 

depender das características do sistema político, podem ocorrer momentos em que a sua in-

fluência resta diminuída por razões institucionais. 

Cabe ressaltar três aspectos que estiveram presentes em diversos processos de constru-

ção de políticas públicas, inclusive na formulação do sistema de cuidados, adotados pelos 

governos de Frente Amplio. Esses traços distintivos caracterizam, em alguma dimensão, o 

modus operandi do partido de centro-esquerda, e podem não ser reproduzidos na eventualida-

de da ascensão de outros partidos ao governo nacional. O primeiro se refere à cooperação 

entre governo e outros atores envolvidos com a temática, a exemplo do relacionamento entre 

o empreendedor da política pública, a comunidade de especialistas e o Grupo de Trabalho 

criado para desenhar o sistema de cuidados, procedimento que faz parte de um conjunto de 

estratégias adotadas pelos governos frenteamplistas para garantir maior participação social 

sem afastar o direcionamento estatal, uma vez que cabe ao partido estabelecer as linhas gerais 

de condução do processo (BETANCUR, BUSQUETS, 2016: 376-379; 2018).  

O segundo se refere a maior intensidade de utilização do conhecimento especializado 

na problematização, diagnóstico e desenvolvimento de alternativas para políticas públicas 

(GARCÉ, 2014; BETANCUR, BUSQUETS, 2016). Aguirre et al (2014) destacam que, no 

processo da política pública de cuidados, até pela novidade da temática e sua interface com 

diversas áreas, os insumos produzidos pela academia e por consultores de centros de estudo e 

organismos internacionais foram fundamentais para alcançar todos os aspectos envolvidos 

com a referida política.  

O terceiro aspecto, que guarda estreita relação com o antecedente, diz respeito à in-

fluência de organismos internacionais na concepção e formulação de políticas públicas. Se 

antes essa presença era dirigida a políticas macroeconômicas, no período frenteamplista se 

expandiu para outras áreas da ação estatal (BETANCUR, BUSQUETS, 2016). Na política de 
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cuidados, sobressai a atuação de órgãos ligados às questões de gênero (UNI-

FEM/ONUMUJERES), população (UNFPA); desenvolvimento social (CEPAL), entre outros. 

Incorporou-se a esta pesquisa refinamento teórico que estende a aplicação do MSF à 

fase de tomada de decisão do processo de construção da política pública, por meio da introdu-

ção de um segundo processo de acoplamento, decorrente da abertura de uma janela de oportu-

nidade, denominada janela da política, desenvolvido por Herweg et al (2015). Efetivamente, a 

dinâmica do processo decisório uruguaio apresenta diferenças marcantes em relação àquela 

observada no processo de formação de agenda, o que confirma a propriedade da extensão do 

MSF à fase decisória. Na proposta dos autores, nessa etapa do processo prevalece o fluxo po-

lítico; o fluxo das alternativas, que se materializa pela apresentação de um projeto de lei ao 

Parlamento, e o fluxo dos problemas podem sofrer alterações na medida em que for necessá-

rio realizar concessões para que se alcance a maioria necessária para aprovação da proposição 

legislativa. 

As instituições que conformam o processo legislativo uruguaio impõem a priorização 

da agenda do Poder Executivo e, no período em que tramitou o projeto de lei de criação do 

sistema nacional de cuidados, esse tratamento privilegiado foi acrescido do total controle da 

agenda legislativa e das posições com poder de veto pelo partido do governo, que tinha maio-

ria absoluta nas duas casas legislativas. Nesse cenário favorável, a proposição não enfrentou 

óbices à aprovação ainda no primeiro ano de governo, quando em regra as matérias de maior 

interesse do governo logram ser aprovadas (CHASQUETTI, 2014). 

Da mesma forma, a previsão de que, nessa etapa do processo, surge a necessidade de 

atuação de um empreendedor político também se mostrou pertinente, mormente quando o 

próprio partido governista assumiu esse papel, mediante controle do trâmite legislativo nas 

duas casas e neutralização de potenciais atores com poder de veto, como presidentes de co-

missões temáticas. Cabe destacar, em vista de Frente amplio possuir maioria absoluta no Par-

lamento, que não foi necessário fazer concessões ou acréscimos em relação às ideias centrais 

do projeto, com a finalidade de atender preferências de outros partidos para garantir sua apro-

vação. Não obstante, houve a apresentação de um substitutivo na Câmara de Senadores, pri-

meira a analisar a matéria, elaborado a partir de contribuições de parlamentares pertencentes 

tanto ao partido governista quanto aos partidos de oposição, mas que não entrou em conflito 

com preferências basilares do governo em relação à questão.  

Em resposta a críticas de que o MSF seria uma abordagem heurística de análise de po-

líticas públicas, a literatura derivou conjuntos de hipóteses para testar o poder explicativo do 

MSF. Neste estudo, foram reunidas as principais propostas e selecionadas algumas hipóteses 
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para testagem empírica no estudo de caso, além da inclusão de algumas desenvolvidas pela 

autora da pesquisa. Ademais, foram agregadas definições sobre aspectos abordados nas hipó-

teses, de forma a trazer mais clareza na aplicação empírica da abordagem.  

Consoante o Quadro 06, houve a confirmação da maioria das hipóteses. As hipóteses 

centrais, que se relacionam às condições necessárias para mudança na agenda, foram total-

mente confirmadas, o que demonstra a pertinência do MSF para explicar o processo de for-

mação de agenda da política de cuidados no Uruguai. As hipóteses relacionadas aos principais 

elementos da abordagem e aos refinamentos teóricos incorporados, que constituem desdobra-

mentos das hipóteses centrais, apresentaram algum grau de variação no que tange à compro-

vação. Da mesma forma, confirmaram-se as hipóteses relacionadas à etapa de adoção da polí-

tica pública. Considerando que, em princípio, tais hipóteses foram elaboradas para aplicação 

em sistemas parlamentaristas (HERWEG et al, 2015), entende-se conveniente a realização de 

ajustes pontuais para torná-las mais adequadas à aplicação em sistemas presidencialistas plu-

ralistas, como é o caso do sistema político uruguaio.  

Tendo em vista que o rastreamento de processos é uma ferramenta valiosa para a in-

vestigação empírica de modelos formais, uma vez que permite a compreensão das etapas in-

termediárias que vinculam causas a resultados (LORENTZEN, FRAVEL, PAINE, 2017), 

constituiu objetivo adicional desta pesquisa a testagem do conjunto de mecanismos causais do 

MSF em relação aos processos de formação de agenda e de formulação da política pública de 

cuidados do Uruguai. Para efetuar a análise, optou-se pela aplicação do método process tra-

cing, especificamente da variante theory-testing, com a incorporação ao estudo dos dois con-

juntos de mecanismos causais do MSF apresentados por Herweg (2017). Ressalte-se que a 

lógica sequencial dos dois conjuntos orientou a organização das hipóteses que foram objeto de 

confirmação empírica (Fluxogramas 5 e 6). 

Efetivamente, os mecanismos causais referentes à mudança na agenda (Fluxograma 5) 

explicam o processo de inclusão da temática dos cuidados nas agendas governamental e deci-

sória, em um momento em que a sociedade uruguaia passa por transformações sociodemográ-

ficas que não mais permitem a prevalência do modelo familista de cuidado e o poder político 

é controlado por um partido de centro-esquerda, que tende a priorizar políticas garantidoras de 

maior proteção social. O início do terceiro governo de Frente Amplio, em 2015, abriu a janela 

de decisão para que o próprio partido, naquele momento atuando como empreendedor da polí-

tica pública, abrisse espaço para a ascensão simultânea da política pública de cuidados às 

agendas governamental e agenda decisória, caracterizada pelo imediato envio ao Parlamento 

do projeto de lei de criação do sistema nacional integrado de cuidados.  
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Nesse sentido, importa destacar a possibilidade de eventual sobreposição de mecanis-

mos do MSF, como ocorreu com a política de cuidados, situação que, em tese, não encontra 

previsão expressa na lógica original do MSF. Observe-se que, em 2010, quando o tema foi 

incluído pela primeira vez na agenda governamental, o mecanismo referente ao acoplamento 

dos fluxos se manifestou de forma parcial, pois só houve a confluência do fluxo dos proble-

mas e do fluxo político, uma vez que a alternativa necessitava de maior elaboração para se 

tornar viável. Nesse caso, não foi possível chegar à mudança da agenda. Outrossim, o meca-

nismo causal relativo à mudança na política pública também se confirmou, nos termos pro-

postos por Herweg et al (2015) e Herweg (2017).  A atuação de Frente Amplio como empre-

endedor político, que naquele contexto tinha o controle total da agenda do Parlamento e de 

eventuais pontos de veto, permitiu o manejo das instituições para alcançar a aprovação do 

projeto de lei de criação do sistema nacional de cuidados, ainda em 2015.  

Ao analisar diversos estudos sobre mudanças em políticas públicas de cuidado em paí-

ses europeus, Ranzi e Pavolini (2013) identificaram, como elemento propulsor das reformas, a 

existência de “problem pressure”, situação caracterizada como “um fosso crescente entre no-

vos problemas sociais e institucionais que emergem numa área específica da política pública e 

a capacidade do repertório de medidas políticas existentes em dar uma resposta adequada a 

estes problemas” (FERRERA, 2005 apud RANCI, PAVOLINI, 2013). Esse distanciamento 

gerou crises no âmbito da política pública e levou a ocorrência de mudanças.  Nesse sentido, 

três tipos de pressão foram evidenciados: financeira; cultural e sociodemográfica, sendo essa 

última considerada a mais relevante e recorrente.  

A mudança na política de cuidados do Uruguai não destoou desse padrão. O fato de 

ser uma nação envelhecida, pois cerca de 17% de sua população têm mais e 65 anos e o sub-

grupo que mais cresce é o de pessoas com mais de oitenta anos, com projeções de aumento 

expressivo desse contingente nas próximas décadas, teve um peso decisivo na decisão gover-

namental de adotar a referida política de cuidados para pessoas dependentes. Nos argumentos 

expendidos no documento de apresentação do desenho do sistema de cuidados, destaca-se a 

opção política de desenvolver um sistema de cuidados para resolver não apenas um problema 

atual, mas também para preparar o país para lidar com o desafio de prover apoio para um con-

tingente populacional com maior propensão à perda de autonomia e necessidade de apoio para 

realizar atividades cotidianas, que tende a aumentar nas próximas décadas (CNPS/GTI, 2012).  

Contudo, as mudanças nos arranjos familiares, consubstanciadas na maternidade tar-

dia; diminuição voluntária do número de filhos; aumento de uniões informais; crescimento do  

número de famílias chefiadas por mulheres; baixa reprodução do modelo tradicional de famí-
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lia; entrada definitiva das mulheres no mercado de trabalho, entre outras, tiveram igual rele-

vância no desencadeamento da revisão do modelo de cuidados prevalente na sociedade uru-

guaia, mormente quando foi o desequilíbrio de gênero na provisão de cuidados para pessoas 

dependentes a condição propulsora da transformação do cuidado em um problema político.  

É preciso ressaltar, em relação aos atores que iniciaram o processo de alteração do sta-

tus quo, que a trajetória uruguaia difere da maioria dos países que já implementaram políticas 

dessa natureza. Enquanto em países como França Espanha, República Checa, o processo foi 

impulsionado pelos atores que tinham vínculos com o movimento das pessoas com deficiên-

cia e com a burocracia governamental ou com organizações não governamentais envolvidas 

com o apoio às pessoas idosas (DA ROIT, 2013; CABRERO, GALEGO, 2013; BARVÍKO-

CÁ, OSTERLE, 2013), entidades ligadas ao movimento feminista assumiram o protagonismo 

do processo no Uruguai, uma vez que um dos reflexos do déficit de cuidados é a maior sobre-

carga de trabalho não remunerado de cuidados impostas às mulheres.  

Em última análise, a perspectiva feminista concebeu uma política de cuidados para 

pessoas dependentes em que o objetivo de garantir o acesso universal e de qualidade a quem 

se encontra em situação de dependência é permeado pela perspectiva de gênero, a fim de que 

não venham a se reproduzir as iniquidades dessa natureza que historicamente fundamentaram 

o sistema familista de cuidados.  Nesse ponto, uma evidência desse direcionamento é a proi-

bição legal de remuneração dos familiares como cuidadores da pessoa dependente. Essa opção 

se fundamenta no argumento de que a remuneração desses serviços reforçaria a divisão sexual 

do trabalho, assim como continuaria a impedir que as mulheres cuidadoras exercessem, com 

autonomia e independência, direitos básicos de cidadania, a exemplo dos direitos à livre esco-

lha de um trabalho remunerado, à educação, à saúde etc. 

As limitações decorrentes da realização de estudo de caso único restringem a extrapo-

lação dos achados da pesquisa para um universo mais amplo, mas não impedem que novas 

questões de pesquisa possam ser apresentadas. Nesse sentido, julga-se oportuno investigar, 

por exemplo, quão bem o MSF explica o processo de formação de políticas públicas uru-

guaias relacionadas a outras áreas temáticas; igualmente, é interessante aplicar a abordagem 

em políticas cujo processo de formação de agenda e tomada de decisão ocorreram em perío-

dos em que Frente Amplio não era o partido dominante e os partidos que chefiavam o gover-

no não contavam com maioria absoluta no Parlamento, a fim de observar se o MSF, em um 

contexto diferenciado, seria capaz de explicar, de forma satisfatória, o processo de mudança 

nas políticas públicas uruguaias.  
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Considerando que o Uruguai foi o primeiro país a aprovar uma política formal de cui-

dados, não é possível, neste momento, fazer uma análise comparada com outros países da 

região que ainda não fizeram essa opção política. No entanto, a aplicação do MSF em países 

da região latino-americana que já sentem os efeitos do envelhecimento populacional, adotam 

um sistema familista de cuidados, vivenciam mudanças nos formatos das famílias e se defron-

tam com um déficit crescente de cuidados para pessoas em situação de dependência, poderia 

contribuir para explicar por que a temática ainda não entrou na agenda política desses gover-

nos. 

Este estudo procurou reproduzir, em larga medida, o trabalho desenvolvido por Her-

weg (2017) na análise da mudança regulatória de gás natural na União Europeia. Em síntese, a 

referida investigação utilizou todos os elementos que originalmente compõem a abordagem, 

acrescidos de dois refinamentos teóricos – derivação de hipóteses refutáveis e extensão da 

dinâmica à fase decisória– para averiguar até que ponto o MSF mostra-se adequado para ex-

plicar as políticas da União Europeia em geral; e avaliar empiricamente quão bem a aborda-

gem explica a mudança regulatória na política de gás natural da EU, entre 1998 e 2009. 

Nesta pesquisa, a motivação da escolha metodológica adveio das críticas apontadas 

pela literatura no sentido de que não se realiza, em relação ao MSF, a sistematização dos 

achados ou existe preocupação com o desenvolvimento coordenado da abordagem. Como já 

referido, autores dedicados ao estudo dos processos das políticas públicas (WEIBLE, HEIK-

KILA, DELEON, SABATIER, 2012; WEIBLE, SCHLAGER, 2016) apontam que a ausência 

de um programa de pesquisa consistente, que se ocupe tanto do desenvolvimento teórico 

quanto da testagem empírica dos refinamentos, acaba por comprometer o caráter mais cientí-

fico da abordagem.  

Nesse sentido, esta tese buscou demonstrar a proficiência do MSF, por meio da utili-

zação do modelo original acrescido de refinamentos teóricos apresentados pela literatura e 

empiricamente aplicados em um contexto diferente daqueles para os quais foram originalmen-

te desenvolvidos. Considerando que a experiência desenvolvida contribuiu para a maior ro-

bustez teórica e empírica do MSF, sugere-se a replicação em outras pesquisas da dinâmica 

original do MSF, assim como dos refinamentos teóricos aqui aplicados e de outros apresenta-

dos pela literatura e identificados nesta investigação, como forma de colaborar para o desen-

volvimento mais sistemático da abordagem. 
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