FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

RICARDO CENEVIVA

DEMOCRACIA, ACCOUNTABILITY E AVALIAÇÃO
A avaliação de políticas públicas como mecanismo de controle democrático

SÃO PAULO
2005

2

3
RICARDO CENEVIVA

DEMOCRACIA, ACCOUNTABILITY E AVALIAÇÃO
A avaliação de políticas públicas como mecanismo de controle democrático

Dissertação

apresentada

à

Escola

de

Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas como requisito
para obtenção do título de mestre em
Administração Pública e Governo.

Campo

de

Conhecimento:

Governo

e

Sociedade Civil em Contexto sub-nacional

Orientadora: Profa. Dra. Marta Ferreira
Santos Farah

SÃO PAULO
2005

4

Ceneviva, Ricardo.
Democracia, Accountability e Avaliação: a avaliação de políticas públicas
como instrumento de controle democrático / Ricardo Ceneviva. - 2005
151 f.
Orientador: Marta Ferreira Santos Farah.
Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas de São
Paulo.
1. Políticas públicas - Avaliação. 2. Responsabilidade penal. 3.
Rendimento escolar Avaliação São Paulo (Estado). 4. AIDS (Doença)
São Paulo (Estado) Política governamental - Avaliação. I. Farah, Marta
Ferreira Santos II. Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de
Empresas de São Paulo. III. Título.

CDU 35.073.1

5

RICARDO CENEVIVA

DEMOCRACIA, ACCOUNTABILITY E AVALIAÇÃO:
A avaliação de políticas públicas como mecanismo de controle democrático

Dissertação

apresentada

à

Escola

de

Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas como requisito
para obtenção do título de mestre em
Administração Pública e Governo.

Campo

de

Conhecimento:

Governo

Sociedade Civil em Contexto sub-nacional.

Data da aprovação
_____/______/______
Banca Examinadora

Profa. Dra. Marta Ferreira Santos Farah
(orientadora) FGV / EAESP

Prof. Dr. Fernando Luiz Abrucio
FGV / EAESP

Profa. Dra. Marta Teresa da Silva Arretche
Departamento de Ciência Política da
Universidade de São Paulo

e

6
DEDICATÓRIA

A meu Pai, que nunca deixou de acreditar
em mim.

7
AGRADECIMENTOS
Este trabalho beneficiou-se da colaboração, das críticas e das sugestões de muitas
pessoas. Sob o risco de incorrer em injustiças, deixando de fora algumas dessas pessoas,
gostaria de agradecer de forma especial aos professores Fernando Luiz Abrucio e
Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco, -- presentes à banca de qualificação do projeto
de pesquisa. Agradeço de forma especial à orientação e a crítica amiga e contundente da
professora Marta Ferreira Santos Farah sem cuja ajuda este trabalho não teria sido
possível.

Agradeço também a todo o corpo docente da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
onde apreendi os valores da meritocracia e da pluralidade, em especial aos professores
George Avelino, sempre disposto a esclarecer minhas dívidas a respeito de assuntos
acadêmicos e, especialmente, pela oportunidade de apresentar o projeto de pesquisa que
deu origem a essa dissertação durante os Seminários de Administração Pública e
Governo, por ele organizados na Fundação Getúlio Vargas.

As professoras Marta Arretche e Maria Rita Loureiro que leram e comentaram versões
anteriores do trabalho. A todo corpo discente do Programa de Pós-graduação em
Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, em especial aos alunos:
Lorena Barberia, Otávio Prado, Fernando Nogueira e Cecília Olivieri por seus
comentários idéias e estímulos nos momentos de desânimo e frustração.
Ao Professor Reginaldo Ceneviva, meu pai, pelo apoio, pelo amor e pelo exemplo de
uma vida dedicada à ciência e ao ensino e à assistência daqueles que lhe estenderam a
mão.

A Dora e ao Tibúrcio que nunca me deixaram desanimar e sempre me trouxeram um
sopro de vida e alegria nos momentos de tristezas e de desespero. A meus irmãos e
amigos Rogério e Renata pelo companheirismo, amizade e apoio, sempre. E,
finalmente, a Milena que nunca me deixou esmorecer.

Cabe acrescentar que eventuais equívocos e imprecisões do trabalho são de
responsabilidade exclusiva do autor.

8

La evaluación nascio em el séptimo dia de la
Creacion, cuando Dios miró todo lo que había
creado y declaró És Bueno! Com esta sola frase,
Dios se convierte em el primer evaluador del
mundo. No Obstante, la evaluacion nascida em los
cielos resultaba para algunos insuficiente

y

demasiado subjetiva. Por tanto, al escuchar la
evaluación de Dios (autoevaluación, por cierto) el
diablo objetó y insistió Como sabe que és Bueno?
Como lo midió? Com qué indicador juzgó la
bondade de su creacion? Com qué lo comparo? Y,
así, nasce la evaluación como la conocemos hoy
em los fuegos del infierno! (Karen Marie Mokate)
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RESUMO

O presente trabalho, procura discutir o papel que a institucionalização de sistemas de
avaliação de programas e políticas públicas podem desempenhar na criação ou
aperfeiçoamento de mecanismos de accountability na gestão pública. Mais
especificamente, se procura a analisar as relações entre o fortalecimento da função e
da capacidade avaliadora do governo e a promoção de níveis crescentes de difusão
de informação e criação de mecanismos de accountability. Analisando os casos do
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e
Sistema de Monitoramento e avaliação do Programa Estadual de DST/AIDS (PE
DST/AIDS) arriscamos uma hipótese para os diferentes graus de accountability
proporcionados por tais mecanismos de avaliação; a saber, os diferentes níveis de
transparência e responsabilização proporcionados pelos sistemas e mecanismos de
avaliação parecem relacionar-se mais diretamente com o desenho institucional no
qual se insere a política ou programa governamental e com os atores interessados
(stakeholders) na sua gestão do que propriamente com as características intrínsecas
às pesquisas ou sistemas de avaliação das políticas públicas.

Palavras-chave: Avaliação de Políticas Públicas, Accountability, Responsabilização,
democracia, SARESP, Programa de DST/AIDS.
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ABSTRACT
The Main purpose of this work is to analyze the effects of institutionalizing systems
of policy evaluation on government transparency and official s accountability.
Using the cases of SARESP

evaluation program of education in São Paulo state

and the system of evaluation of STD/AIDS state program we draft a hypothesis for
the differences of public accountability achieved: public or political accountability
depend much more on the institutional framework in which the program is
embedded than on the evaluation itself. The results of this research show that this
hypothesis is, in a great deal, approximately true.

Key-words: Program evaluation, democracy, accounatbility, SARESP, STD/AIDS
program
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INTRODUÇÃO

Quando se busca uma definição de democracia, percebe-se que há muita discussão e
pouco consenso com relação às condições mínimas que caracterizam um regime como
democrático (SARTORI, 1994). Contudo, pode-se sintética e operacionalmente, como
proposto por Robert Dahl (1997), defini-la com base em dois ideais ou princípios
orientadores1 que estariam presentes, em graus variados, em todos os regimes
considerados democráticos2. Primeiro, a participação: ou o direito de participar; que se
dá, em grande medida, mas não exclusivamente, por meio do processo eleitoral e do
sistema partidário. Para tanto todo cidadão deve desfrutar de direitos políticos
fundamentais: o direito de expressão, o direito de associação, e o direito de votar e de
candidatar-se a cargos públicos. O pressuposto básico é que o governo deve emanar da
vontade popular; isto é, os governantes são escolhidos por meio de eleições periódicas
que se constituem na fonte da soberania e da legitimidade. Segundo, a contestação
pública

ou oposição, nos termos de Dahl

entre os vários atores políticos; aqui

entendida em sentido abragente não apenas como competição política, mas, sobretudo,
como o controle dos governantes pelos governados. Ou seja, os governantes (enquanto
agentes da soberania popular) devem responsabilizar-se perante o povo por seus atos e
omissões no exercício do Poder Público.

Enfim, para que um regime seja democrático não basta que derive de fontes legitimas
da vontade popular

mas, é preciso que o próprio exercício do Poder Público seja ele

também legítimo.
A esses dois ideais dos sistemas democráticos correspondem formas de accountability3
que visam garantir a
1

responsabilização política ininterrupta do Poder Público em

Mais recentemente, outros autores vieram a incorporar um terceiro princípio orientador: a limitação do
poder Estatal ou as garantias constitucionais. O Estado é sujeito a regras que limitam seu campo de
atuação e regulam seu funcionamento em defesa dos direitos básicos, individuais ou coletivos, dos
cidadãos.
2
Dahl, na verdade, considera que as democracias existentes são aproximações bastante imperfeitas do
ideal democrático e, portanto, as denomina poliarquias.
3
Embora não haja ainda uma tradução consensual do termo para a língua portuguesa, opta-se nesse
trabalho pelo emprego do termo responsabilização. Nesse sentido, os termos accountability e
responsabilização são utilizados aqui, por questões meramente estilísticas, como equivalentes. A respeito
do conceito de accountability, sua definição e sua adaptação à língua portuguesa ver seção adiante: A
Idéia de Accountability .
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relação à sociedade.
processo eleitoral

(ABRUCIO e LOUREIRO, 2005: 81). A primeira delas é o
controle vertical sobre os governantes

aspecto central das

modernas democracias, principal, mas não o único, instrumento de participação política
e garantidor da soberania popular. A realização de eleições periódicas seria, assim, uma
forma de assegurar que as preferências do povo (ou ao menos do eleitorado) sejam
expressas por meio de mandatos. A segunda é o controle institucional durante os
mandatos, que assegura a contestação pública e a fiscalização contínua dos
representantes políticos eleitos e da burocracia no seu exercício do Poder Público.

Na Ciência Política, a literatura que trata do tema da accountability o tem feito,
tradicionalmente, sob a ótica do controle; seja o controle dos atos dos governantes em
relação ao programa de governo, seja em relação à corrupção ou ainda em relação à
preservação de direitos fundamentais dos cidadãos (FEREJOHN, 1999; MARAVALL,
1999 e STOKES, 1999). Mais recentemente, tal tema tem sido estudado em sua
intersecção com a reforma do Estado; essas análises buscam examinar como o
aperfeiçoamento das instituições estatais pode contemplar, ao mesmo tempo, a melhoria
do desempenho das políticas e dos programas governamentais e a maior transparência e
responsabilização do Poder Público (PRZEWORSKI, 1996; CLAD, 2000 e ABRUCIO
e LOUREIRO, 2005).

Esses últimos estudos têm sido impulsionados pela constatação de que a democratização
do poder público deve ir além do voto. Pois, assim se evita a situação enunciada por
Rousseau, em menção zombeteira à Inglaterra de seu tempo: O povo Inglês pensa ser
livre e muito se engana, pois só o é durante a eleição dos membros do parlamento; uma
vez estes eleitos, ele é escravo. (1987: 108). Rousseau, um apologista da participação
dos cidadãos nos negócios públicos, parece apontar aqui a principal limitação do
processo eleitoral: sua incapacidade de garantir o controle dos governantes durante o
cumprimento de seus mandatos. Como colocaram de maneira precisa Przeworski e seus
colaboradores, as eleições não contêm nenhum instrumento que obrigue os políticos a
cumprirem suas promessas de campanha, e a avaliação de seu desempenho no governo
só pode ser feita de forma retrospectiva nas votações seguintes (PRZEWORSKI ET
AL., 1999).
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Em sua análise a respeito das intersecções entre democracia, accountability e
representação Bernard Manin também argumenta sobre a precariedade do processo
eleitoral como forma de controle dos governantes. Nas suas palavras:

A conclusão dessa análise deve ser que o controle dos cidadãos sobre os
políticos é, na melhor hipótese, altamente imperfeito nas democracias. As
eleições não são um mecanismo que tenha a capacidade de assegurar que os
governantes farão todo o possível a seu alcance para maximizar o bem estar dos
cidadãos... as eleições não são exatamente um instrumento apto de controle
sobre os políticos. Os governantes tomam mil decisões que afetam o bem-estar
individual; e os cidadãos tem apenas um instrumento para controlar essas
decisões: o voto. Não se pode controlar mil objetos com um único instrumento.
(MANIN ET AL., 1999: 50)4

A principal lacuna do processo eleitoral, como forma de controle dos cidadãos sobre os
governantes, é, certamente, a assimetria de informações dos primeiros com relação aos
segundos. Essa enorme assimetria de informações dá ocasião a que os governantes
hajam de acordo com interesses nem sempre coincidentes com aqueles dos eleitores; ou
seja, de maneira não representativa. Como argumentaram Schumpeter (1984) e Dahl
(1997), já há algum tempo, o eleitor médio não se encontra em condições de investir o
tempo e os recursos necessários para monitorar as ações de seus representantes.

Desse modo, é preciso construir instrumentos de fiscalização e participação dos
cidadãos nas decisões da coletividade durante o mandato dos eleitos. De forma mais
precisa, é possível dizer que devem ser controlados também os ocupantes de cargos
públicos não-eleitos, os burocratas, que crescentemente adquirem importância da
definição dos rumos das ações estatais. (ABRUCIO e LOUREIRO, 2005: 83).

Nesse sentido, ganhou relevância nos últimos anos uma extensa
diversificada

e bastante

literatura5 que põe em evidência a relação entre a qualidade das ações

dos governos e os controles e incentivos a que estão submetidos os governantes e a

4

Tradução do autor.
A esse respeito ver, entre outros Przeworski (1996), Banco Mundial (1997), Bresser Pereira (1998 e
2001) e (OECD, 1998).
5
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burocracia. Tanto a literatura produzida pelas organizações multilaterais (OECD, Banco
Mundial, etc.) a respeito dos processos de reforma do Estado, de forte cunho normativo;
como também a chamada literatura da Nova Gestão Pública (doravante NGP) enfatizam
essa relação entre o fortalecimento dos mecanismos de accountability e o
aperfeiçoamento das práticas administrativas (BARBERIS, 1998).

Dois mecanismos em particular têm sido apontados como muito profícuos nesse intuito
de se estabelecerem novas formas de participação e controle da sociedade sobre as
ações do Estado: o controle social e o controle de resultados.

A introdução de mecanismos de controle social e de responsabilização da administração
pública pelo desempenho de políticas e programas governamentais aparece, nessa
literatura, como uma promessa de substituição de um modelo no qual impera o controle
burocrático baseado na observância a normas e procedimentos, sem a participação dos
cidadãos; para um outro no qual se estabelece o controle a posteriori de resultados da
ação governamental, e no qual a sociedade participa da definição de metas e dos índices
de desempenho, assim também como da avaliação direta dos bens e serviços públicos
(CLAD, 2000; BRESSER PEREIRA, 1998).

A avaliação de políticas e programas públicos ganha, assim, um lugar de bastante
destaque propostas de reforma do Estado e constitui-se, de acordo com a NGP, no
processo estruturante do controle de resultados. Nas palavras de Mario Quirós (2000:
173): La responsabilizacon por resultados en la administracion pública se sustenta en
la evaluation expost de las politicas y programas, como medio para medir su
desempeño e exercer la rendicion de cuentas de los jerarcas y funcionarios públicos .

A literatura referente às tendências recentes na avaliação de programas e políticas
públicas, por sua vez, também elenca entre as razões para se realizarem estudos de
avaliação, o problema do desempenho e da accountability. Assim, segundo Weiss
(1997), no governo, esses estudos estão diretamente ligados à questão da efetividade, da
eficiência, da accountability, e mais amplamente, com o desempenho da gestão pública.

Se, por um lado, parece haver uma notável convergência entre esses dois ramos da
literatura quanto às motivações e objetivos da avaliação e sua relação com a criação e o
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fortalecimento de mecanismos de accountability na administração pública; por outro
lado, percebe-se uma total ausência de estudos empíricos ou pesquisas sistemáticas
acerca das relações causais e das condições que estruturam essa suposta relação entre
avaliação de políticas públicas e a promoção de maior transparência e criação de
mecanismos de accountability.

Vale ainda ressaltar que, do ponto de vista teórico, a relação entre os conceitos de
avaliação e accountability tão pouco se encontra satisfatoriamente resolvida. Para
alguns autores (BRESSER PEREIRA, 1998, 2001; CLAD, 2000; CUNILL GRAU,
2000, entre outros) a avaliação a posteriori das políticas públicas pode funcionar como
instrumento de promoção de accountability, sendo entendida, essencialmente, como
uma forma de controle; já para outros autores (WEISS, 1997; NEPP 1999 e OECD,
1998) a accountability coloca-se entre os objetivos e usos da avaliação, que é entendida
apenas como uma das etapas do processo de gestão das políticas públicas. Contudo, e
mais importante, na literatura estão longe de ser óbvias e claras as relações causais entre
a avaliação de políticas públicas, por um lado, e accountability, por outro, ou quais
seriam as condições políticas, institucionais e administrativas que sustentam essa
relação.

No presente

trabalho, procura-se discutir o papel que estudos e pesquisas de avaliação

de programas e políticas públicas pode desempenhar na criação ou aperfeiçoamento de
mecanismos de accountability na gestão pública. Mais especificamente, tenciona-se
analisar as relações entre o fortalecimento da função e da capacidade avaliadora do
governo e a promoção de níveis crescentes de difusão de informação e criação de
mecanismos de accountability.

A preocupação desse trabalho é investigar se

e descrever como

a implantação e a

institucionalização do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo (SARESP) e do sistema de monitoramento e avaliação do programa de Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS (doravante DST/AIDS) da Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo têm contribuído para a criação de mecanismos de
responsabilização pelos resultados da política pública ou formas de controle social.
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Preliminarmente, e de maneira bastante sucinta, cabe mencionar que diferentemente da
literatura

que

associa

de

modo

automático

transparência

das

informações

governamentais à prestação de contas e accountability, no âmbito desse trabalho,
relaciona-se transparência apenas à prestação de contas e não necessariamente a
responsabilização dos agentes públicos (governantes ou burocratas). Ou seja, entende-se
que a transparência seja uma condição necessária, porém não suficiente para a
responsabilização das autoridades e de organizações públicas.

Neste trabalho, advoga-se que a institucionalização de sistemas permanentes de
avaliação de políticas públicas e programas governamentais pode ser um instrumento
poderoso na criação de mecanismos de transparência e prestação de contas do
desempenho das organizações públicas e de responsabilização dos seus agentes, embora
a analise dos casos aponte que ainda não o sejam efetivamente. Nesse sentido, busca-se
examinar as implicações do uso da avaliação de políticas e programas públicos em
termos de indução e efetivação de mecanismos de responsabilização por resultados ou
do aperfeiçoamento de mecanismos de controle social.

Com base na análise dos casos selecionados: o Sistema de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e do sistema de monitoramento e avaliação
do Programa Estadual de DST/AIDS, aventa-se uma hipótese de trabalho para os
variados graus de accountability proporcionados pelos diferentes mecanismos de
avaliação; a saber: os diferentes níveis de transparência administrativa e
responsabilização proporcionados pelos sistemas e mecanismos de avaliação seriam
mais diretamente uma função do desenho institucional no qual se insere a política ou
programa governamental e da atuação do atores interessados (stakeholders) na sua
gestão do que propriamente uma função da simples implementação de sistemas de
avaliação ou de características intrínsecas (desenho, abrangência, foco, metodologia,
etc.) da pesquisa de avaliação das políticas públicas.

O objetivo do trabalho é analisar empiricamente, a partir de uma perspectiva
comparada, se (e sob quais condições) a implantação do Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar (SARESP) pela Secretaria Estadual de Educação e do sistema de
monitoramento e avaliação do programa estadual de DST/AIDS têm concorrido para a
promoção de níveis crescentes de transparência e responsividade dos burocratas ou
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representantes políticos responsáveis por tais programas. Isto é, o exame empírico dos
sistemas de avaliação orienta-se pela pergunta: a introdução destes instrumentos de
avaliação tem gerado maior difusão de informações ou contribuído para a adoção de
procedimentos de prestação de contas e responsabilização? Ou ainda, tais instrumentos
são utilizados para o estabelecimento de meios de controle externo na gestão dessas
políticas e programas no Estado de São Paulo?

Procurou-se examinar não apenas a abrangência da difusão que a informação gerada por
tais pesquisas têm tido, ou seja, identificar quais os atores e grupos de interesse que têm
tido acesso a essas avaliações; mas também, a qualidade da informação gerada; em
termos de sua inteligibilidade e possibilidade de uso no que se refere ao maior controle
social sobre as agências públicas responsáveis por estas políticas e programas.

Marginalmente, também se procurou analisar o papel e o uso dos sistemas de avaliação
no planejamento e na gestão das referidas políticas; ou seja, secundariamente, também
se busca verificar se tais sistemas de avaliação estão de fato fornecendo elementos e
informações para o desenho de novas intervenções ou para o aprimoramento das
políticas e programas em curso.

Enfim, buscou-se discutir a dupla promessa que a utilização de pesquisas de avaliação
de políticas públicas vem assumindo no debate político e acadêmico: argumenta-se que,
por um lado, a avaliação apoiaria a tomada de decisões para se alcançarem as metas
estabelecidas e melhorar o desempenho da administração pública; e, por outro lado,
avaliar-se-iam os resultados obtidos (esperados e não-esperados) com a finalidade de
mensurar o desempenho e promover a prestação de contas da burocracia e dos
representantes políticos responsáveis pela condução das políticas governamentais.
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1 ACCOUNTABILITY E POLÍTICAS PÚBLICAS

1.1 A Idéia de accountability

A accountability vem se tornando um conceito crescentemente utilizado nas ciências
sociais. A extensa produção acadêmica acerca do tema

tanto dentro da tradição anglo-

saxônica como, mais recentemente, na literatura de língua portuguesa

nos últimos

anos são uma constatação de sua importância. A idéia de accountability está presente
hoje em diversas áreas das ciências sociais: desde a administração de empresas até a
educação, passando pela administração pública e a ciência política. Entretanto, uma
rápida revisão dos trabalhos produzidos revela que a definição do conceito ainda carece
de consenso quanto a seu significado e a uma clara delimitação teórica. Na verdade,
percebe-se que a definição tende a variar acentuadamente não apenas de autor para
autor, mas também, conforme a tradição disciplinar na qual o trabalho se insere.

Dadas as restrições de tempo e espaço, e para não se perder de vista o objetivo desse
trabalho, restringir-se-á a exegese da idéia de accountability ao exame do debate recente
acerca do conceito dentro das tradições da ciência política e da administração pública.
Inicialmente, cabe destacar que a maior fonte de dissensão e controvérsia refere-se à
delimitação do conceito: quão abrangente ou limitado deve ele ser? Nesse sentido, a
questão fundamental consiste na identificação das atividades relacionadas à
responsabilização dos agentes públicos

burocratas e governantes

devem ser

incluídas sob o termo.

1.2 Definindo e delimitando o conceito de accountability

A gênese da noção de accountability é bastante discutida.6 Certamente, porém, a idéia
de holding accountable

6

ou responsabilização

ganha centralidade na história

Para alguns autores a idéia foi primeiramente formulada por C. J. Friedrich na Constituição de Bonn de
1949. Para outros, como Jon Elster, o conceito tem origem com Michel de Montaigne em fins do século
XVI. É certo, porém, que o termo é utilizado no sentido de responsabilização política dos governantes
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política dos Estados Unidos. No Oxford English Dictionary pode-se encontrar três
termos sinônimos:

accountability ,

responsibility

e

answerability , que são

definidos, como foi notado com precisão por Jon Elster (1999), um tanto
tautologicamente por meio de referências recíprocas.

Que a idéia de accountability refere-se ao controle e à fiscalização dos agentes públicos
é comumente aceito. Contudo, quanto se trata de delimitar seus objetos, sujeitos, meios
e escopo o debate torna-se bastante acalorado.

Scott Mainwaring numa coletânea recente sobre o tema (2003: 09) identifica cinco áreas
de divergência e disputa conceitual. A mais fundamental e básica questão
outras divergências parecem originar-se

da qual as

diz respeito ao escopo e à abrangência do

conceito. Quais mecanismos de controle dos governantes e da burocracia devem ser
incluídos sob a rubrica de accountability? Para alguns autores, como Guillermo
O Donnell7 (1998; 1999 e 2003), Charles Kenney (2003), Fernando Abrucio e Maria
Rita Loureiro (2005) e o próprio Mainwaring (2003: 07), apenas os mecanismos de
controle formais e institucionalizados devem ser compreendidos sob a noção de
accountability. Tais autores adotam uma noção de responsabilização que não
compreende em seus limites as relações informais de fiscalização e controle, excluindo
assim, como agentes de accountability a imprensa e organizações da sociedade civil que
comumente incumbem-se de monitorar e denunciar abusos e condutas impróprias de
agentes públicos no exercício do poder. Nesse sentido, esses autores defendem uma
noção menos abrangente de accountability.

Delmer Dunn (1999), Robert Keohane (2002) e Ronald Oakerson (1989,) embora não
restrinjam as relações de fiscalização e controle tão somente às formas
institucionalizadas, e, portanto, admitam um rol relações bem mais abrangente;
perante os eleitores por Madison e Hamilton em O Federalista nos. 55 e 70. Uma discussão bastante
erudita a respeito das origens do conceito pode ser encontrada em Jon Elster Accountability in Athenian
Politics (1999).
7
Essa formulação é, na verdade, bastante próxima da definição de accountability horizontal para
O Donnell The existence of state agencies that are legally enabled and empowered, and factually
willing and able, to take actions that span from routine oversight to criminal sanctions or impeachment in
relation to actions or omissions by other agents or agencies of the state that may be qualified as
unlawful (1999: 38). Contudo, cabe ressaltar que para O Donnell os mecanismos de accountability
vertical não se limitam ao processo eleitoral, mas compreendem também a atuação de organizações da
sociedade civil e da mídia. A esse respeito ver a seção seguinte: Tipologias e Modelos de
Accountability
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estipulam que tais relações devem necessariamente incluir a capacidade de sanção aos
agentes públicos. Segundo esses autores, accountability implica não apenas
responsividade (answerability) do governante ou burocrata, mas também, e, sobretudo,
a capacidade de o agente fiscalizador demandar justificação do governante ou burocrata
por seus atos ou omissões e, eventualmente, imputar-lhe algum tipo de sanção. Vale
salientar, contudo, que as sanções aqui não se limitam à letra da lei, isto é, às sanções
legais, mas abrangem também sanções simbólicas ou de caráter reputacional , nos
termos de Keohane (2002), o que, implicitamente, engloba uma grande variedade de
atores e atividades como agentes de fiscalização e controle, além das previstas relações
institucionalizadas.

Há ainda um terceiro grupo de autores (DAY and KLEIN, 1987; FOX and BROWN,
1998 e PAUL, 1992) que admite toda e qualquer atividade ou relação de controle,
fiscalização e monitoramento sobre agentes e organizações públicas como constituintes
do conjunto de mecanismos de responsabilização. Nesse sentido, Samuel Paul (1992:
1047) afirma que:

Accountability significa manter indivíduos e organizações passíveis de serem
responsabilizados pelo seu desempenho. Accountability pública se refere ao
conjunto de abordagens, mecanismos e práticas usadas pelos atores
interessados em garantir um nível e um tipo desejados de desempenho dos
serviços públicos.

8

Por mais problemático e arbitrário que se mostre o empreendimento de se firmarem
claras e significativas linhas de demarcação para o conceito de accountability, a adoção
de uma concepção tão ampla como essa formulada por Paul (1992) traz a complicação
adicional de incorporar mecanismos e atividades de controle não intencionais, os quais
se mostram insusceptíveis de serem adequadamente identificados e avaliados. Como

8

No original: Accountability means holding individuals and organizations responsible for their
performance. Public accountability refers to the spectrum of approaches, mechanisms, and practices
used by the stakeholders concerned with public services to ensure a desired level and type of
performance. Tradução do autor.
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Robert Dahl (1989) já demonstrou com êxito, a accountability só pode ser medida se as
formas de controle são intencionais, isto é, explicitamente concebidas para esse fim.

Adicionalmente, cabe ressaltar que a idéia de responsabilização transcende a idéia da
simples prestação de contas. A accountability não se limita à necessidade da justificação
e da legitimação da discricionariedade daqueles que exercem o Poder Público em nome
dos cidadãos, mas também deve incluir a possibilidade de sanção. Por outro lado, não se
pode minorar a inegável importância da atuação das organizações da sociedade civil e
da imprensa na fiscalização e no controle do exercício do Poder Público pelos
governantes e burocratas.

Opta-se, assim, por uma noção menos abrangente de responsabilização que aquela
formulada por Paul (1992); pois, abarca em seus limites exclusivamente as relações e
atividades de fiscalização e controle de agentes públicos propositadamente concebidas
para tal finalidade e que, ademais, envolvam necessariamente a possibilidade de sanção
legal ou simbólica. Esta definição engloba não apenas atores institucionais, mas
também, associações de cidadãos ou usuários de serviços públicos, organizações da
sociedade civil e a mídia9.

Uma segunda pendência teórica entre os autores que se debruçaram sobre o tema referese ao objeto dos mecanismos de accountability. Para alguns autores (KENNEY, 2003 e
O DONNELL, 1998 e 2003) os mecanismos de accountability
horizontal, no caso especifico desses dois autores

accountability

limitam-se ao controle e à

fiscalização de violações legais por parte de autoridades e agências públicas. Porém, a
grande maioria da literatura examinada (MAINWARING, 2003, ABRUCIO e
LOUREIRO, 2005; CLAD, 2000, SCHMITTER, 1999 e ELSTER, 1999) sugere que os
mecanismos de accountability também compreendem o monitoramento, o controle e a
sanção de divergências políticas que não necessariamente envolvam delitos ou infrações
legais. Parece bastante claro que a noção de accountability refere-se à responsabilização
política de governantes e burocratas por seus atos e omissões e não apenas à
9

Adota-se, dessa forma, uma concepção de accounatbility bastante próxima daquela formulada por
Catalina Smulovitz e Enrique Perozzotti (2000: 08): Societal accountability is a non-electoral, yet
vertical, mechanism of control of political authorities that rests on the actions of a multiple array of
citizens associations and movements and on the media, action that aim at exposing governmental
wrongdoing, bringing new issues to the public agenda, or activating the operation of horizontal agencies.
It employs both institutional and non-institutional tools.
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responsabilização legal ou jurídica. Além disso, para aqueles autores que procuraram
abordar as intersecções entre os mecanismos de accountability e a Reforma do Estado e,
mais especificamente, o desempenho das políticas e programas governamentais
(ABRUCIO E LOUREIRO, 2005; CLAD, 2000, PAUL, 1992 e PRZEWORSKI, 1996)
a responsabilização política de autoridades e agências públicas deve dar-se também em
relação a seu desempenho no exercício do Poder Público.

Uma terceira fonte de discordância analítica relacionada à definição de accountability
refere-se à capacidade de sanção por parte dos mecanismos e agentes de accountability.
Dunn (1999: 299), Kenney (2003), Moreno et al (2003) e Elster (1999) argumentam que
uma atividade ou mecanismo de controle e fiscalização só pode ser considerado como
instrumento de accountability se for capazes de impor sanções aos governantes ou
burocratas sujeitos a seu escrutínio. O Donnell (2003) e Schedler (1999), pelo contrário,
alegam que alguns mecanismos de accountability sustentam-se apenas pela capacidade
de demandar justificação ou prestação de contas dos agentes públicos por seus atos e
omissões

limitam-se à exigência de answerability

sem necessariamente ter em

seu poder a capacidade de impor qualquer tipo de sanção.

Mainwaring (2003: 13) elabora uma distinção bastante promissora a respeito dessa
questão. Para o autor, os mecanismos e agentes de accountability podem ser
diferenciados a partir de sua capacidade institucionalizada de impor sanções direta ou
indiretamente. Assim, de acordo com Mainwaring, a accountability não pode limitar-se
à exigência de justificação ou prestação de contas, mas envolve inevitavelmente alguma
forma de sanção, mesmo que indiretamente. Enfim, mecanismos de accountability
embora limitados a funções de monitoramento e fiscalização, não tendo a seu alcance a
imposição direta de sanções formais; são incluídos no conjunto dos instrumentos de
responsabilização desde que tenham em seu poder a possibilidade de acionamento de
outras formas de sanção.

O Ministério Público, por exemplo, não tem entre suas atribuições a capacidade de
punir diretamente governantes, burocratas ou agências públicas. Mas, pode apenas
acionar o sistema judiciário no caso para tal finalidade. Assim, também não é de
competência direta do ombudsman infligir punições a agentes públicos que violaram
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normas ou transgrediram regras. Embora, ambos sejam incluídos pela grande maioria
dos autores na relação de mecanismos de controle da administração pública.

Finalmente, Catalina Smulovitz e Enrique Peruzzotti (2000 e 2003) e Keohane (2002)
argumentam que as sanções, no contexto democrático, não se limitam às formas legais
ou institucionalizadas. Mas, fatalmente, incluem formas simbólicas de sanção política.
Assim, para os autores, como a vida política dos governantes depende do maior número
de votos que possam obter nas eleições. Denúncias e exposições de transgressões e
delitos por parte de organizações da sociedade civil e da mídia, podem impor custos
indeléveis à reputação e a credibilidade desses políticos comprometendo sua
sobrevivência política.

Contudo, vale destacar que mecanismos de controle social não se limitam às sanções
simbólicas. Mas, também, tem a capacidade de ativar mecanismos de sanção
institucional. Seja através do uso da mídia, da mobilização em torno de demandas
específicas ou do acionamento de procedimentos judiciais, como denúncias ao
Ministério Público; a agências estatais de controle como os tribunais de contas ou aos
conselhos de usuários ligados às políticas específicas. E, por conseguinte, detêm o poder
indireto, embora não institucionalizado, de impor sanções legais a burocratas e
governantes ou agências públicas.

Uma quarta área de disputa conceitual relaciona-se a discussão da restrição dos
mecanismos de accountability àqueles adequados às relações de tipo: agente

principal.

Moreno, Crisp e Shugart (2003) argumentam, explicitamente, que a noção de
accountability se restringe às relações de agência. Isto é, às relações onde um principal
A encarrega um agente B para executar uma ação X em seu lugar. Ou seja, para estes
autores o conceito estrutura-se através de uma tríade: principal - agente - ação. E,
segundo esta formulação, apenas nos casos onde o principal A tem a capacidade de
responsabilizar e punir diretamente o agente B

seja através de algum tipo de punição,

do desligamento automático ou da não-renovação de sua condição de agente

poder-se-

ia caracterizar tal relação como uma relação de accountability.

Outros autores, tais como Elster (1999) e Fearon (1999), também analisam o conceito
de accountability no contexto das relações principal

agente ; embora, não assumam,
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explicitamente, uma posição sobre a possibilidade de se estender as relações de
accountability para outros tipos de convivência que não uma relação de agência.

A restrição de accountability às relações de agência chama atenção para um fato
evidente, mas pouco abordado na literatura, a saber: as relações de poder ganham um
caráter bastante diverso nos casos em que o principal tem a possibilidade legal dispensar
ou prescindir do agente. Sob tais circunstâncias o agente tem incentivos claros para
responsabilizar-se por suas ações. Não obstante, Przeworski e seus colaboradores (1999)
apresentem várias contribuições que questionam a efetividade de tais incentivos
particularmente no que se refere à relação entre eleitores e representantes políticos.

Contudo, do ponto de visto analítico, o ponto digno de nota é que a limitação dos
mecanismos de accountability às relações

principal

agente

torna o conceito

excessivamente restrito; e deixa de considerar algumas relações institucionalizadas de
fiscalização e controle entre agências públicas ou órgãos estatais. Pois, determinado
agente ou organização pública pode encontrar-se formalmente sujeito à fiscalização e ao
controle de outros agentes estatais, independentemente da existência ou não de uma
relação agência entre ambos. Caso se reconhecesse essa redução dos mecanismos de
accountability tão-só às relações principal

agente, os controles judiciais, o Ministério

Público e mesmo os Tribunais de Contas

instituições chaves nas modernas

democracias representativas como agentes garantidores de responsabilização política e
sanção legal

permaneceriam excluídos da noção de accountability. Por conseguinte,

opta-se aqui por considerar as relações de agência apenas como um subconjunto das
relações e atividades de accountability que integram os regimes democráticos.

Um quinto campo de discussão refere-se à quais os atores podem exercer o papel de
agentes de accountability. De maneira geral, pode-se afirmar que aqueles autores que
adotam

concepções

mais

restritivas

de

accountability

(KENNEY,

2003;

MAINWARING, 2003 e ABRUCIO e LOUREIRO, 2005) admitem apenas atores
institucionais como agentes de responsabilização. Enquanto autores que optam por
noções mais abrangentes de accountability (PAUL, 1992 e SMULOVITZ e
PERUZZOTTI, 2000 e 2003) consideram um maior número atores e organizações,
institucionais ou não, como agentes de accountability.
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Moreno et al. (2003), em decorrência da noção de accountability limitada às relações
principal

agente que adotam, restringem gama de agentes de controle a: (i) os eleitores

frente a quem os governantes eleitos devem responsabilizar-se; (ii) os políticos a quem à
burocracia deve responder; (iii) o parlamento (ou os parlamentares) frente a quem os
gabinetes e os ministros devem responsabilizar-se nas democracias parlamentares; e (iv)
outros principais nas relações de agência presentes nas burocracias estatais. Moreno e
seus colaboradores excluem, explicitamente, outras agências e instituições estatais que
são independentes entre si, mesmo que formalmente concebidas para fiscalizar e
controlar indivíduos e organizações públicas.

1.3 Tipologias e Modelos de Accountability

Guillermo O Donnell (1998, 1999 e 2003) foi, seguramente, o pioneiro na distinção e
conceituação de diferentes formas de accountability. Sua classificação, considerada até
hoje uma das principais referências na literatura de Ciência Política, estabelece uma
diferenciação espacial entre: accountability vertical e accountability horizontal.

Accountability vertical refere-se às atividades de fiscalização dos cidadãos e da
sociedade civil que procuram estabelecer formas de controle ascendente sobre
governantes e burocratas. De acordo com O Donnell tais atividades compreendem o
processo eleitoral presumivelmente a principal faceta da accountability vertical

10

;

instrumentos de democracia direta como os plebiscitos e consultas públicas; e também,
ações de organizações da sociedade civil e da mídia que busquem expor transgressões e
delitos cometidos por agentes públicos no exercício do poder.

Accountability horizontal, segundo O Donnell, dá-se por meio dos mecanismos
institucionalizados de controle e fiscalização mútua, na forma de freios e contrapesos,
entre os Poderes (ou

Checks and Balances , como, a partir de Madison ficaram

conhecidos tais mecanismos na literatura de tradição anglo-saxônica); mas também
mediante a atuação de outras agências governamentais que têm por finalidade específica
10

arguably the main facet of vertical accountability (1999: 30), nas palavras de O Donnell. Tradução
livre do autor.
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o monitoramento e a fiscalização do poder público e de outros órgãos estatais, tais como
os tribunais de contas no Brasil.

A classificação de O Donnell, certamente, marcou um ponto de não retorno na
literatura, estabelecendo, como foi observado por Mainwaring (2003: 20) uma nova
agenda para debates e pesquisas acerca das formas não-eleitorais de controle sobre as
autoridades e organizações governamentais. Contudo, o acumulo de estudos de
orientação empírica tem colocado em evidência algumas limitações e problemas de sua
conceituação.

Moreno e seus colaboradores (2003) argumentam que a classificação formulada por
O Donnell e, particularmente, sua metáfora geométrica são pouco esclarecedoras das
relações de accountability. Pois, se por um lado, a expressão accountability vertical
exprime uma relação de hierarquia; isto é, uma imagem de assimetria de poder bastante
apropriada para as relações principal

agente; até mesmo para aquelas onde o principal

é consideravelmente mais fraco do que o agente, como nas relações eleitores

políticos.

Por outro lado, porém, a imagem de accountability horizontal alude a uma imagem de
independência e de semelhança que não se presta às relações intra-estatais. Como
lembram Moreno et al. muitas relações entre agentes públicos ou entre agências estatais
são relações do tipo principal

agente; como, por exemplo, aquelas entre políticos e

burocratas. Nesses casos, a imagem de horizontalidade se mostra inapropriada; pois, não
há uma relação de iguais ou de independência, mas, pelo contrário, observa-se uma
relação de hierarquia que se enquadraria mais apropriadamente à imagem de
verticalidade.

Enfim, a correspondência que O Donnell estabelece entre relações horizontais e
verticais, de um lado, e formas de accountability intra-estatais e eleitorais (e societais)
de outro, mostra-se inadequada. Pois, algumas relações intra-estatais são, na verdade,
verticais

isto é, hierárquicas (ao menos em termos formais). Por esta razão, não se

pode igualar accountability horizontal à accountability intra-estatal. E, como observado
por Mainwaring (2003: 19), seria ainda mais problemático relacionar o par horizontal /
vertical com a distinção baseada no local onde se encontra o agente de controle: no
Estado ou na sociedade, respectivamente.
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Nos últimos anos, tem se firmado na literatura a distinção e definição das formas de
accountability baseada no agente de controle. O conselho científico do CLAD (2000),
Mainwaring (2003) e Abrucio e Loureiro11 (2005) ramificam a accountability
democrática em dois grandes grupos: (i) accountability eleitoral e (ii) accountability
intra-estatal ou controle institucional durante o mandato, nos termos de Abrucio e
Loureiro.

Como mencionado anteriormente, este trabalho se concentra no exame das formas de
accountability não-eleitorais

mais especificamente, das formas que se convencionou

denominar responsabilização social e responsabilização por resultados e suas interações
com os demais mecanismos de accountability. Portanto, a presente análise tratará
apenas da segunda componente de accountability democrática apontada por esses
autores, - accountability não-eleitoral. Contudo, não se esquivará da análise das
intersecções entre o processo eleitoral e as outras formas de accountability.

Mainwaring (2003) ramifica a accountability intra-estatal em três tipos de relações entre
agentes públicos ou agências governamentais e, por conseqüência, em suas respectivas
formas de controle e fiscalização; são elas: (i) relações principal

agente: são aquelas

nas quais um principal designa um agente para cumprir uma determinada tarefa, ou
conjunto de tarefas, e, portanto, goza de ascendência hierárquica sobre ele. Nesses
casos, o principal acha-se numa posição propícia para controlar e, eventualmente punir,
o agente. Os corpos burocráticos ligados ao executivo ou ao legislativo são os exemplos
clássicos desse tipo de relação12. (ii) O Sistema Legal e, em ocasiões especiais, outros
atores estatais com poder de sanção, são a segunda subdivisão das formas intra-estatais
de accountability de acordo com o modelo de Mainwaring. Tais atores não se
enquadram nas relações de tipo principal

agente, mas antes poderiam ser denominados

agentes de sanção. Os mais usuais são aqueles ligados ao Sistema Judiciário, mas sob
circunstâncias especiais também o Legislativo pode atuar como tal. Por exemplo,
mediante as comissões de investigação e, em última instância, por meio de processos de
11

Na verdade Abrucio e Loureiro incorporam uma terceira dimensão, pouco citada na literatura, a seu
modelo de accountability: Regras Estatais Intertemporais que refere-se à criação de regras
intertemporais que protejam os direitos básicos dos indivíduos e da coletividade. Normas que limitem o
poder do governante de ocasião garantindo direitos básicos e inalienáveis.
12
Moreno et al. (2003) limitam sua compreensão de accountability a esse caso específico das relações
principal agente institucionalizadas.

29
impeachment . 13 (iii) E, finalmente, atores e agências estatais com a função específica
de fiscalizar e controlar autoridades e organizações públicas. Como, por exemplo, o
General Accounting Office, no caso dos Estados Unidos ou os Tribunais de Contas e o
Ministério Público no Brasil. E mesmo a figura do Ombudsman, que tem se proliferado
nas administrações públicas de muitas democracias.

Embora o modelo formulado por Mainwaring não apresente grandes contradições com
aquele inicialmente desenvolvido pelo conselho cientifico do CLAD (2000) e,
posteriormente, reformulado por Abrucio e Loureiro (2005). Este último enfatiza uma
outra maneira de se observar as formas de responsabilização política não-eleitorais. O
modelo espacial formulado por O Donnell, como também sua crítica feita por
Mainwaring e outras desenvolvidas na literatura parecem ignorar o exame das
articulações e dos instrumentos e condições garantidores da accountability democrática
no campo das políticas públicas. Esta é a principal razão para adotarmos aqui, com
algumas ressalvas14, a conceituação de Abrucio e Loureiro das distintas formas de
accountability não-eleitorais, já que este exame se constitui no propósito mesmo deste
trabalho. O quadro 1.1 resume o modelo de accountability democrática adotado no
âmbito desse trabalho:

Quadro 1.1: Accountability democrática
Formas de Accountability
Processo Eleitoral

13

Instrumentos

Condições

Sistema eleitoral e partidário

Direitos políticos básicos de
associação, de votar e ser votado

Debates e formas de disseminação
da informação

Pluralismo de Idéias (crenças
ideológicas e religiosas)

Regras de financiamento de
campanhas e Justiça eleitoral

Imprensa livre e possibilidade de se
obter diversidade de infromações
Independência e controle mútuo entre
os Poderes

Kenney (2003) e O Donnell (1998 e1999) incluem tanto as relações do tipo principal-agente, como o
Sistema Judiciário e também outros agente de sanção na sua definição de accountability horizontal.
14
A principal divergência com relação ao modelo proposto por Abrucio e Loureiro (2005) refere-se à não
inclusão no modelo aqui apresentado do terceiro componente incluído pelos autores em seu modelo:
regras estatais intertemporais. Sem querer menosprezar a importância de tais regras para o regime
democrático, apenas, entende-se que essas regras, por não terem um agente de controle claramente
definido, não deveriam fazer parte de um modelo que se baseia justamente no agente de controle como
elemento de distinção e conceituação das diferentes formas de accountability.
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Controle Institucional
durante o mandato

Controle parlamentar (controles
Transparência e fidedignidade das
mútuos entreos poderes, CPI,
informações públicas
arguição e aprovação dealtos
dirigentes públicos, fiscalização
orçamentária e de desempenho das
agências governamentais, audiências
públicas etc.)
Controle judicial (controle da
constitucionalidade, ações civis
públicas, garantia dos direitos
fundamentais,etc)

Predomínio do imperio da lei

Controle administrativoPredomínio do império da lei e
procedimental (tribunal de contas e existência de corpo burocrático regido
auditorias financeiras, etc.)
pelo princípio do mérito
(meritocracia)
Controle de desempenho das
Existência de mecanismos
políticas e programas
institucionalizados que garantam a
governamentais
participação e o controle da sociedade
sobre o poder público
Controle Social (conselho de
usuários dos serviços públicos,
audiências públicas, plebiscito,
orçamento participativo etc)

Criação de instâncias que busquem o
maior compartilhamento possível das
decisões ("consensualismo")

Fonte: Adaptado de
Abrucio e Loureiro (2005)

É necessário destacar que o quadro acima apenas resume as formas de responsabilização
que compõe o conjunto de mecanismos da accountability democrática com base em
uma distinção dos agentes de controle. As formas de controle relacionadas à
accountability não-eleitoral, aqui são denominadas de controles institucionais durante o
mandato. O processo eleitoral é considerado separadamente, pois diz respeito à
accountability eleitoral, que não será objeto de exame direto desse trabalho. Este quadro
não tem pretensões explicativas e, portanto, não se deve relacionar de maneira direta e
mecânica os instrumentos de controle e as condições para a efetivação de tais
instrumentos. Aqui se procurou tão-somente listar aquelas que parecem ser as principais
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condições para o sucesso de sua implementação e funcionamento. Condições essas que
serão examinadas a seguir.

Seguindo essa taxonomia, inicialmente proposta pelo conselho científico do CLAD
(2000) e, posteriormente, modificada por Abrucio e Loureiro (2005: 84) pode-se dividir
os mecanismos de accountability durante os mandatos em cinco tipos. O primeiro deles
é o controle parlamentar que consiste basicamente na fiscalização e no monitoramento
ostensivo do Executivo pelo Legislativo. Esta é uma via clássica de accountability, que
tem como premissa não apenas a separação dos Poderes, mas também, e principalmente,
o controle mútuo entre Executivo e Legislativo. Constitui-se, assim, num mecanismo
horizontal de responsabilização, assentando-se sobre o conceito liberal de limitação do
poder.

Entre os principais instrumentos de controle parlamentar destacam-se: a fiscalização
orçamentária tanto sobre a elaboração do orçamento como sobre sua execução e
posterior prestação de contas; a participação e a averiguação na nomeação de
integrantes da alta burocracia; a instauração de comissões de inquérito para investigar
possíveis equívocos de conduta ou atos de improbidade administrava por parte de
governantes; e as audiências públicas para avaliar não unicamente leis em discussão no
Legislativo, mas, sobretudo, projetos do Executivo ou programas em implementação.
Tal instrumento, embora pouco utilizado no Brasil encontra-se bastante consolidado em
países com democracias mais avançadas e apresenta a grande virtude de converter o
Legislativo num foro de ampla deliberação pública e não apenas no lócus do debate
entre governo e oposição.

Há uma série de capacidades institucionais que devem ser observadas para que o
parlamento seja bem sucedido na utilização desses instrumentos de fiscalização. Dentre
as principais pode-se apontar: a autonomia financeira e a qualidade de seu corpo
técnico. Contudo, caso a própria classe política não dê valor à atividade fiscalizatória
pois, eleitoralmente, pode não gerar tantos dividendos como as atividades executivas
nenhuma das outras condições serão suficientes para capacitar o Legislativo como o
lócus por excelência de monitoramento do Poder Executivo.
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A segunda maneira apontada pelos autores para se fiscalizar ininterruptamente o poder
público são os controles judiciais. O aspecto fundamental deste tipo de controle é
verificar e garantir que representantes políticos e burocratas atuem sob o império da lei.
Isto é, cumpram rigorosamente as leis e as regras estabelecidas. Para tanto, tribunais
analisam a legalidade de medidas produzidas pelo Legislativo ou pelo Executivo
enquanto o Ministério Público pode acionar o Estado para que determinadas normas
legais sejam cumpridas. A independência funcional e a existência de uma burocracia
meritocrática dentro do Poder Judiciário são condições fundamentais para o êxito dessa
forma de controle. Finalmente, cabe apontar que o sistema judiciário pode funcionar
como agente de sanção dos mecanismos de controle social. Organizações da sociedade
civil e a mídia, por não possuírem a capacidade institucional de imputar sanções a
autoridades e organizações públicas, podem ativar indiretamente (por meio de
representações ao Ministério Público) os controles judiciais como instrumento de
sanção.
Abrucio e Loureiro (2005: 84), acompanhando o modelo proposto pelo CLAD15 (2000),
consideram ainda o controle administrativo-financeiro das ações governamentais como
um terceiro instrumento de controle institucional durante o mandato. Usualmente este
tipo de fiscalização refere-se tanto aos mecanismos internos da administração
como: comissões de fiscalização e controladorias

tais

como às auditorias independentes ou

aos tribunais de contas. A finalidade desses instrumentos é não permitir o mau uso dos
recursos públicos e, principalmente, a corrupção. Por outro lado, tais controles também
buscam universalizar as regras e os procedimentos burocráticos evitando, assim,
possíveis focos de patrimonialismo, clientelismo ou outras formas de privatização do
acesso a bens públicos. Para tanto, tais instrumentos devem verificar se os recursos
foram empregados da maneira como fora determinada pelo orçamento e pelas normas
legais mais gerais tais como os limites para o endividamento e a vinculação
orçamentária para determinadas áreas (saúde, educação, etc.). Enfim, o ponto central
desse instrumento de fiscalização é a probidade administrativa.

Em quarto lugar, o modelo aqui adotado destaca aquela que pode ser considerada umas
das maiores novidades em termos de accountability democrática: a utilização de
15

No modelo inicialmente proposto pelo CLAD essa forma de controle é denominada controles
procedimentais clássicos (CLAD, 2000: 21).
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controles de resultados da administração pública. Trata-se de responsabilizar o poder
público pelo desempenho das políticas, programas e projetos governamentais.

O monitoramento e a fiscalização podem ser feitos por órgãos do próprio governo
desde que tenham autonomia para tanto

como as instituições que, tradicionalmente,

tem-se encarregado do controle administrativo-financeiro; como também por burocratas
ou técnicos contratados para tal finalidade, desde que treinados para a realização de
avaliações de resultados; mas as avaliações também podem ser feitas por agentes
externos à burocracia, como agências independentes organizadas e financiadas pela
sociedade civil. E dessa peculiaridade, como se comentará adiante, pode surgir
freqüentes conflitos, já que estes agentes atuam regidos sob diferentes racionalidades.

A novidade dos mecanismos de controle por resultados, como destacam Abrucio e
Loureiro, não recai tanto sobre os órgãos fiscalizadores, mas sim, sobre o que se procura
fiscalizar. Os agentes públicos

sejam eles burocratas ou representantes políticos

são

avaliados substantivamente pelo cumprimento de metas propostas. Ademais, ponto que
merece consideração, os benefícios dessa forma de controle, conforme sugerido pela
literatura, parecem não se limitar às sansões que os cidadãos podem impor aos
ocupantes de cargos públicos; mas, sobretudo, ao fato de que tais instrumentos de
fiscalização orientam-se por diretrizes que têm o potencial de melhorar o debate público
e, nesse sentido, prestam-se não só como forma de controle, mas igualmente como
aprendizado cívico.

Gerald Caiden e Naomi Caiden (1998: 52) demonstram, por exemplo, que dois terços
das cidades americanas e metade das agências federais daquele país declararam utilizar
algum tipo de avaliação de desempenho em meados da década de noventa. Segundo os
autores a avaliação de resultados entendida como instrumento de responsabilização
pode desempenhar uma função pedagógica no que se refere às relações entre Estado e
sociedade

Las informaciones debem ser educativas por naturaleza, informando ao

publico lo que debe conhecer y contribuyendo com el desarrollo de uma sociedad civil
activa y participativa. Las declaraciones anuales (acerca das políticas e/ou programas)
actuarían fortaleciendo la confianza em las agencias públicas, incentivando la moral
tanto de los funcionários públicos como de los clientes (...), contrarrestando el
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criticismo mal informado, y mostrando qué bienes y servicios suministra (bem ou mal)
o governo (1998: 67).

É interessante notar que, em grande medida, a responsabilização por resultados busca
atingir um duplo objetivo. Por um lado, pretende modificar o comportamento autoreferenciado da burocracia, fiscalizando-a através de metas e objetivos claros, - os quais
devem ser pactuados e definidos não apenas pelos próprios servidores públicos, mas
também, por agentes externos: representantes políticos ou comitês de cidadãos e
usuários. Por outro lado, também buscam configurar uma modalidade de accountability
baseada no desempenho de políticas e programas governamentais e, portanto, na
qualidade da gestão pública; o que pode colaborar para o incremento da legitimidade da
ação do Estado.

Como ressaltam Abrucio e Loureiro (2005:84) a importância primordial da introdução
de mecanismos de responsabilização por resultados
de sua implementação

e um pressuposto para o sucesso

repousa no papel fundamental que ela pode desempenhar na

qualidade da gestão pública. Evidentemente, o aprimoramento da administração pública
e dos controles sobre os governos é um objetivo de todos os mecanismos de
accountability descritos nessa seção, porém aqui a melhoria da gestão das políticas e
programas governamentais é a própria essência do controle por resultados. Contudo, é
importante ressaltar que os mecanismos de controle por resultados não podem ser vistos
como mera ferramenta gerencial. Vale repetir, eles devem servir também, e, sobretudo,
para aumentar o controle dos cidadãos sobre a burocracia e os governantes.

Outra condição fundamental para o êxito desse instrumento é a transparência das ações
do Poder Público. Como enfatizado anteriormente, a transparência e a visibilidade
governamental são peças chaves para a accountability de maneira geral, mas nesse caso,
sem transparência e fidedignidade das informações públicas não há como auferir o
desempenho dos programas governamentais. No entanto, vale enfatizar que a
formulação e a implementação desse tipo de controle não podem se dar de forma
insulada pela burocracia; mas, pelo contrário, deve ser informada e fiscalizada pelas
demandas da população e pela sinalização de prioridades e comprometimento dos
governantes.
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Cabe ressaltar, por fim, dois problemas conceituais que vêm sendo apontados pela
literatura a respeito da introdução dos mecanismos de controle de resultados na gestão
pública16. O primeiro refere-se à pergunta: Quem é o agente avaliador? Tais
mecanismos de responsabilização muitas vezes pressupõem mais de um controlador
representantes políticos e organismos da sociedade civil

o que, por conseguinte,

coloca a necessidade de compatibilizar a ação de diferentes grupos. Já que uma
combinação ótima entre os participantes da responsabilização não se dá naturalmente e
tão pouco é facilmente atingida; pois, como veremos posteriormente, a avaliação de
políticas e programas governamentais é uma tarefa intrinsecamente conflituosa. Se, por
exemplo, usuários locais de um programa decidem adotar determinada meta ou objetivo
a ser mensurado, enquanto o representante político responsável pelo programa tem
preferência por uma outra meta não compatível com a primeira. Que meta escolher? Ou,
se a própria burocracia é a responsável pelo processo de avaliação, que peso devem ter
os outros atores (políticos e cidadãos) sobre ela? Tais indagações longe de constituíremse tão-somente num problema teórico dizem respeito à práxis da implementação de
avaliações de políticas e programas públicos e das formas de controle por resultados
durante o mandato. Cabe dizer, no entanto, que uma combinação ótima da participação
dos diferentes atores políticos no processo de responsabilização por resultados não
significa consenso permanente entre as partes. Mas, pelo contrário, o controle mútuo
entre os agentes envolvidos é fundamental para o sucesso desse tipo de
responsabilização.

O segundo problema conceitual refere-se a definição dos objetivos e metas a serem
avaliados e pode ser sintetizado pela pergunta: O que avaliar? Como argumenta Adam
Przeworki (1998: 54), ao contrário das empresas privadas cujo objetivo resume-se à
maximização dos lucros, no setor público as organizações têm objetivos múltiplos:
atender o maior número de usuários, oferecer serviços com qualidade, antecipar-se
preventivamente aos problemas cujos custos

sociais e econômicos

serão maiores

mais tarde. Em tais situações, como veremos nos casos analisados, a opção será sempre
política

mesmo quando guiada por critérios técnicos

pois, afinal, não há nunca um

critério meramente técnico para se resolver o problema da definição de objetivos e
metas das avaliações.

16

A esse respeito ver, entre outros, CLAD (2000), Caiden e Caiden (1998) e Mokate (2002).
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Finalmente, cabe mencionar os instrumentos de controle durante o mandato exercidos
diretamente (ou semi-diretamente) pela sociedade, os chamados mecanismos de
controle social17. Na verdade, a participação dos cidadãos pode também se dar em todas
as outras formas de controle consideradas até aqui; por meio de auditorias externas
independentes, audiências públicas no Parlamento, na definição de critérios de devem
guiar o controle por resultados das políticas e programas públicos e na participação de
órgãos de fiscalização administrativa e financeira. Não obstante essas formas de
participação, existem canais e arenas especificamente vinculados à responsabilização
por meio do controle social18. Tais mecanismos constituem-se, basicamente, de
consultas populares (plebiscitos e referendos), conselhos de usuários, consultivos ou
deliberativos, ligados às diversas políticas (educação, saúde, etc.) ou programas
governamentais,

processos

de

participação

no

estabelecimento

de

diretrizes

orçamentárias, mediante a figura institucional do ombudsman

desde que dotado de

autonomia funcional efetiva perante governantes e burocratas

e através de parcerias

com organizações da sociedade civil para a provisão de produtos e/ou serviços públicos.
O controle social é uma forma de accountability vertical19 que não se esgota com o
processo eleitoral. Pelo contrário, dá-se de maneira ininterrupta, sem, no entanto se
contrapor às formas clássicas de controle. Efetivamente, como assinalam Abrucio e
Loureiro (2005: 85), está sujeito às mesmas condições que garantem a qualidade dos
demais mecanismos de representação democrática, como, por exemplo, o processo
eleitoral: informação e debate entre os cidadãos, instituições que viabilizem a
fiscalização e regras legais e normas sociais que incentivem o pluralismo e reprimam o
17

O uso aqui da expressão controle social, como também em todos esses autores comentados, difere da
acepção clássica em sociologia ou ciência política tal como formulado por Emile Durkein onde
controle social remete às formas de garantir a conformidade com a norma vigente. Segundo o Dicionário
de Política (BOBBIO ET AL., 1998: 283), por controle social se entende o conjunto de meios de
intervenção, quer positivos quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social, a fim de
induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a caracterizam de impedir e desestimular
os comportamentos contrários às mencionadas normas, de restabelecer condições de conformação,
também em relação a uma mudança no sistema normativo .
18
Uma boa descrição das formas e tipos de controle social na gestão pública pode ser encontrada em
Gruber (1987).
19
Não há consenso na literatura a respeito da classificação das formas de controle social com base na
tipologia espacial proposta por O Donnell. Para O Donnell, como mencionado anteriormente, os controle
exercidos diretamente dos cidadãos sobre os governantes são considerados como mecanismo de
accountability vertical. No caso dos conselhos de usuários, por tratarem-se de órgãos institucionalizados,
pode-se considerar que fazem parte dos mecanismos intra-estatais, e, portanto, horizontais, de
accountability. Aqui se opta por seguir a classificação de O Donnell, embora se admita que ela tenha
lacunas.
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privilégio de grupos mobilizados em detrimento da maioria desorganizada, bem como o
respeito ao império da lei e aos direitos dos cidadãos.

Entre os atributos que distinguem o controle social das demais formas de
responsabilização durante o mandato pode-se salientar: a possibilidade de ampliação do
espaço público, ponto fundamental para que os governantes sejam controlados mais
atentamente e respondam de maneira mais efetiva as demandas e aspirações dos
cidadãos nos períodos entre as eleições. Nesse sentido, destaca-se a argumentação de
Bernard Manin e colaboradores (1999), assinalando que a relação entre o principal
(cidadãos) e os agentes (políticos e burocratas) está sujeita a uma série de assimetrias
entre os controladores e os controlados em termos de informação e poder de coerção.

Segundo os autores, enquanto que nas organizações privadas, o dirigente tem maior
capacidade para estabelecer regras e vigiar comportamentos; no setor público, os
agentes dos cidadãos

os políticos são os mesmos que criam as regras sob as quais se

dá a delegação. Ou seja, o vigiado estabelece as regras da vigilância. Ademais, os
burocratas, outro grupo de agentes importante, podem estar mais interessados em não
ser monitorados nem, eventualmente, sancionados pelos governantes ou podem ainda
estabelecer um pacto de mútua proteção com a classe política em prejuízo dos cidadãos.
Diante de tais assimetrias, os controles horizontais clássicos (parlamentar,
administrativo-financeiro e judicial) limitam o controle dos cidadãos sobre a ação do
Estado, tornando-o indireto, via políticos ou burocratas. E a população só consegue
avaliar novamente seus representantes nas próximas eleições. Neste cenário, os
instrumentos de controle social estabelecem um mecanismo fundamental para tornar
mais efetivo e estender no tempo a responsabilização do sistema político.

Seguramente, a responsabilização por meio do controle social está longe de garantir a
existência de uma accountability próxima da ideal. Porém, como foi evidenciado pelo
trabalho de McCubbins e Schawartz (1984) o controle administrativo-procedimental
por eles denominado de controle burocrático ou Patrulha de Polícia

tende a ser

menos eficaz para o principal (o cidadão) do que a fiscalização via participação social,
denominada pelos autores de Alarme de Incêndio . No âmbito desse trabalho, ver-se-á
mais adiante que a análise dos mecanismos de controle da política de educação
fundamental

que se limitam fundamentalmente às formas de controle burocrático

e
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do programa de DST/AIDS do Estado de São Paulo
mecanismos de controle social e de resultados

que incorporou uma série de

confirma a tese dos autores quanto às

diferenças de eficácia das diversas formas de fiscalização.

Um outro predicado da responsabilização via participação social que vale ser posto em
relevo refere-se à democratização das relações entre Estado e sociedade. Segundo o
relatório do Banco Mundial:

O Estado num mundo em transformação

(1997), a

aproximação dos cidadãos e usuários com os governantes e burocratas responsáveis
pelos programas e políticas públicas pode fortalecer as políticas de modernização da
gestão pública. A partir deste postulado bastante verossímil, contudo, o informe do
Banco argumenta que o antigo modelo
informe

hierarquizado e burocrático nos termos do

não teria sido bem sucedido em estabelecer o feedback com os usuários dos

serviços públicos e, por conseguinte, teriam sido adotados modelos de gestão
extremamente auto-referenciados. Para o Brasil, em particular, a análise de muitos
autores parece sugerir, contrariamente, que o distanciamento entre Estado e sociedade
deve-se a singularidade da formação da cidadania no Brasil e ao modelo de Estado que
aqui se desenvolveu e não à sua excessiva burocratização.

Muitos trabalhos realizados sobre as políticas estatais examinaram a questão sobre o
ponto de vista da expansão da cidadania. Uma contribuição importante e decisiva nessa
área foi a publicação de Cidadania e Justiça, de Wanderley Guilherme dos Santos em
1979. Profundamente original no seu tratamento das questões de justiça distributiva (cf.
MELO, 2002: 75), esse livro introduz a noção de cidadania regulada. O autor argumenta
que a expansão da cidadania social foi guiada pelos processos de reconhecimento, pelo
Estado, de demandas cujas bases de organização eram de natureza fundamentalmente
ocupacional (cf. também MELO, 2002: 76).

A regulamentação das profissões, a

carteira profissional e o sindicato público definem assim, os três parâmetros no interior
dos quais passa a definir-se a cidadania (SANTOS, 1979: 76). Enfim, Santos conclui
que a política social no Brasil legitima desigualdades entre grupos ocupacionais e
reproduz a estratificação no corpo da sociedade.

A instigante análise de Santos sugere que o Estado no Brasil não é (ou ao menos, não
era) homogeneamente impermeável às demandas da sociedade devido à excessiva
burocratização ou à hierarquização como argumenta o informe do Bando Mundial. Mas,
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pelo contrário, a singularidade da seqüência brasileira de expansão dos direitos sociais
e, principalmente, a regulação estatal dessa expansão acabaram por criar um Estado que
apresenta diferentes graus de reconhecimento às demandas dos vários grupos da
sociedade.

Embora o diagnóstico das causas da dissociação entre Estado e sociedade no caso do
Brasil não seja correto. O excessivo auto-referenciamento do modelo de gestão das
políticas sociais no Brasil é uma realidade evidente. Assim, convém não descartar a
priori as sugestões do Banco Mundial, embora se deva admitir que o informe tenha um
caráter fundamentalmente normativo. Feitas essas ressalvas, cabe salientar, segundo o
informe do Banco Mundial, que o aumento das oportunidades de participação tem como
efeito o aprimoramento da capacidade estatal de elaborar políticas por três razões:

1. Quando o cidadão pode expressar suas preferências publicamente, o
Estado ganha parte da credibilidade que necessita para governar bem.

2. Como para a maioria dos bens e serviços públicos não há mecanismos de
mercado, a voz popular pode reduzir os problemas de informação e
diminuir os custos de transação.

3. As autoridades estatais, por maior que seja sua dedicação e seu espírito
público, não podem prever todos os bens e serviços públicos que os
cidadãos desejam. 20

Michael Barzelay (1992) num estudo anterior ao informe do Banco Mundial também
argumenta na mesma direção. Mediante o controle social

pós-burocrático , nas

palavras do autor, os cidadãos podem tornar-se protagonistas das políticas públicas na
medida em que o êxito das mesmas passará a depender de um ajuste mútuo e continuo
da relação entre os usuários e a burocracia. Desta luta por novos direitos que fortalece
também novos deveres públicos, resulta que os servidores públicos são forçados se
incorporar à sociedade (e por ela serem incorporados), ao invés de se perceberem e
agirem como um grupo externo a ela. Isto é, o autor também parece ver uma

20

Conforme argumentação apresentada pelo Banco Mundial (1997: 121)
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aproximação recíproca entre cidadãos e burocracia como um dos frutos da adoção de
mecanismos de controle por meio da participação social.

Enfim, tanto o informe do Banco Mundial quanto Barzelay parecem identificar dois
produtos do controle social sobre a administração pública. Em primeiro lugar, uma
democratização do Estado ou uma reconciliação entre burocracia e cidadãos, nas
palavras de Barzelay. E, em segundo lugar, um aprimoramento da capacidade estatal de
produção e gestão de políticas.

Como já foi mencionado, o sucesso da responsabilização por meio da participação
social depende basicamente das mesmas condições observadas para o êxito da
implementação de outras formas de accountability durante mandato. A primeira, como
aponta com precisão o CLAD (2000: 52), é a articulação com as instituições da
democracia representativa; é preciso estabelecer arranjos institucionais que favoreçam o
fortalecimento mútuo das instâncias de participação e representação e que não dêem
meio à oposição entre ambas.

É importante salientar esse ponto, pois algumas formas de democracia semi-direta
quanto postas em prática sem que se haja, anteriormente, realizado profundas reformas
nas instituições democráticas no sentido de se fortalecerem as instâncias de
representação, resultam com freqüência no incremento da força e da influência de
grupos mais organizados ou com maior poder econômico e político. É neste sentido que
Giovanni Sartori (1984) e Nuria Cunill Grau (1997: 114) têm chamado a atenção para o
perigo da democracia participativa se converter num jogo de soma zero, no qual as
conquistas de um determinado grupo da sociedade dão-se em detrimento de outro.

A segunda diz respeito ao fortalecimento das capacidades institucionais do Estado. A
adoção de mecanismos de controle social só pode ter algum efeito positivo sobre a
qualidade das políticas públicas se o aparato estatal for dotado de funcionários públicos
capacitados, motivados e treinados para assegurarem a equidade na distribuição de
recursos. Do contrário, a participação social pode apenas reforçar o poder dos grupos
mais organizados da sociedade em detrimento dos mais pobres e/ou apáticos
(ABRUCIO e LOUREIRO, 2005).
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A terceira condição se refere ao desenho organizacional do Estado, faz-se necessário
criar ou fortalecer canais e arenas que dêem espaço e incentivem a participação e a
vocalização das preferências dos cidadãos. Ou seja, é preciso buscar um desenho que
aproxime a administração pública dos cidadãos21. Pois, não se pode perder de vista que
o compromisso entre membros de uma comunidade política não se dá de maneira
natural, mas, pelo contrário, é necessariamente um processo conflitivo e árduo.

E, finalmente, a difusão de informações
verá adiante

um ponto muito caro a este trabalho, como se

é uma condição sine qua non para o êxito do controle social. Pois, como

já foi dito anteriormente, se os cidadãos não tiverem acesso às informações
acesso às informações incompletas

ou tiverem

acerca das ações do Poder Público, eles terão

dificuldades para controlar seus governantes. 22

Por fim, é importante ainda destacar que, embora muitos mecanismos e agentes de
controle social, tais como: organizações da sociedade civil, associações de cidadãos e
usuários de serviços públicos e a mídia não disponham de capacidade institucional de
aplicar

punições

diretamente

a

políticos,

servidores

públicos

ou

agências

governamentais, nem por isso deixam de representar mecanismos efetivos de controle.
Como o exame dos mecanismos de controle social do programa estadual de DST/AIDS
evidencia essa incapacidade formal de sanção direta não implica na ausência da
possibilidade de sanção. Pois, esses mecanismos de controle social apóiam-se,
primeiramente, na capacidade de imputar sanções simbólicas; e, secundariamente, no
seu poder de acionar mecanismos institucionais de controle como, por exemplo, o
Ministério Público ou outras formas de controle judicial como agentes de sanção.

1.4 Reforma do Estado, accountability e avaliação

Após o exame analítico do conceito de accountability e depois de se esboçar uma
definição da noção de accountability e de um modelo dos diferentes mecanismos de
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O Relatório do Banco Mundial (1997) argumenta nesse sentido, especialmente no seu capítulo 7.
Este ponto é salientado por grande parte da literatura que versa sobre accountability. Ver, entre outros,
Przeworski (1998), Abrucio e Loureiro (2005) e CLAD (2000).
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responsabilização não-eleitoral empregados no âmbito desse trabalho. Na presente
seção, se passa à análise da articulação dos conceitos de accountability por resultados,
avaliação de políticas e programas públicos e controle social. Mais especificamente,
essa análise fará um exame

muito breve e esquemático

do debate recente de tais

conceitos na literatura que se ocupou da Reforma do Estado23.

Não seria pertinente arrolar aqui os fatores de ordem econômica, política e ideológica
que têm dado sustentação aos processos de reforma do Estado em grande parte das
democracias ocidentais. Contudo cabe apontar, como destacado por Carlos Aurélio
Faria (2004) entre outros autores, que o desenho de tais reformas privilegiou dois
propósitos básicos. Em primeiro lugar, cabe destacar a adoção de uma perspectiva de
contenção de gastos públicos, de busca da melhoria da eficiência e da produtividade, de
ampliação da flexibilidade gerencial e da capacidade de resposta dos governos, bem
como da transparência da gestão púbica e da responsabilização dos gestores, em um
processo no qual o cidadão ou usuário dos bens e serviços públicos seria colocado em
primeiro plano. O segundo propósito ou expectativa é de que tais reformas pudessem
contribuir para uma reavaliação da pertinência das organizações governamentais
preservarem todo o seu leque tradicional de atribuições, em um contexto de valorização
da provisão privada de bens e serviços (CAIDEN & CAIDEN, 2001: 79).

No Brasil, o marco inicial da reforma administrativa foi o envio do Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado ao Congresso em 1995 na forma de projeto de emenda
constitucional ao capítulo sobre administração pública da Constituição de 1988
(BRESSER PEREIRA, 2001). Neste documento se encontram as diretrizes básicas e os
esclarecimentos quanto aos objetivos da Reforma do Estado24, que pretende reforçar a
governança; isto é, a capacidade de governo do Estado,

através da transição

programada de um tipo de administração pública burocrática, rígida e ineficiente,
voltada para si própria e para o controle interno, para uma administração gerencial
flexível e eficiente, voltada para o atendimento da cidadania (BRASIL, 1995: 19). Se,
23

Vale observar que a literatura que trata da reforma do Estado não é homogênea tampouco monolítica,
pelo contrário, como observou Abrucio (1998) há, pelo menos três correntes distintas: o modelo gerencial
puro, o consumerism e a pulbic service orientation .
24
O Plano Diretor enfatiza a necessidade de se distinguir a reforma do Estado da reforma do aparelho do
Estado: A reforma do estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas do governo e, ainda,
ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto a reforma do aparelho do Estado tem um escopo mais
restrito: está orientada para tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para a
cidadania (p. 17).
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por um lado, o documento aponta para a necessidade de níveis mais elevados de
flexibilidade na gestão; por outro lado, reforça a exigência de maior controle sobre a
ação governamental, pois, argumenta:

A modernização do aparelho do Estado exige, também, a criação de
mecanismos que viabilizem a integração dos cidadãos no processo de definição,
implementação e avaliação da ação pública. Através do controle social
crescente será possível garantir serviços de qualidade. (BRASIL, 1995: 40).

Luiz Carlos Bresser-Pereira, ministro do MARE (Ministério da Administração e
Reforma do Estado) durante do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, e
principal formulador e patrono da Reforma no Brasil argumenta numa obra mais recente
que os principais objetivos da emenda constitucional de 1998 eram:

Seus objetivos eram atingir maior eficiência e accountability na organização
do Estado. Portanto, além de reconhecer a importância das formas clássicas de
accountability política (controle por meio de regras e procedimentos, auditorias
financeiras e supervisão parlamentar) a reforma propôs três formas de
accountability gerencial: controle de resultados, controle através da competição
administrada e controle social.

25

(2005: 180)

Nota-se, assim, que há um claro paralelo entre a importância atribuída ao tema do
controle sobre as ações governamentais no Plano Diretor e a relevância que a discussão
sobre accountability ganha na literatura que aborda o tema das formas e mecanismos
não-eleitorais de controle dos governantes e burocratas. Em ambos os casos, trata-se de
uma promessa de transformar a burocracia e seu modus operandi.

Behn (1998: 40), comentando aquilo que denomina o novo paradigma da gestão
pública , argumenta que os sistemas tradicionais de accountability26 (que, vale lembrar,
25

No original: Its objectives were to achieve more efficiency and accountability in the state
organization. Thus, besides attaching importance to classic forms of political accountability (procedural
rules, auditing, and parliamentary review), the reform proposed three forms of managerial
accountability: control by contracted outcomes, by managed competition, and by social accountability.
Tradução livre do autor.
26
Os controles clássicos são aqueles que se baseiam sobre os princípios da teoria democrática clássica.
São também denominados de constitucionais por que se constituem, eles mesmos, num pressuposto
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foram projetados para controlar a excessiva concentração de poder e a corrupção)
parecem não dar conta da questão do desempenho das ações governamentais. Questão
essa que, conforme se procurou apresentar acima (e nas sessões anteriores do trabalho),
é colocada no centro do debate sobre Reforma do Estado.

Nesse contexto, com a crise do Estado e a necessidade de se melhorar o desempenho
das ações públicas, a literatura recente que se ocupou da Reforma do Estado tem
ressaltado,

reiteradamente,

a

importância

da

criação

de

mecanismos

de

responsabilização dos agentes públicos pelos resultados das políticas e programas
governamentais como também de mecanismos de controle social27.

A responsabilização por resultados, de acordo com esta literatura, estrutura-se
basicamente, por meio da avaliação ex post das políticas e programas públicos como
meio para auferir seu desempenho e estabelecer parâmetros para a prestação de contas
da burocracia e dos representantes políticos (CLAD, 2000: 56). Sua grande
contribuição, nesse sentido, é a busca do aperfeiçoamento da eficácia, da eficiência e da
efetividade das ações governamentais.

Como corretamente assinalado por Caiden & Caiden, a medição de desempenho, o
monitoramento e a avaliação não foram apenas ornamentais nem tiveram uma
significação incidental nas reformas. Foram (ou deveriam ter sido) as alavancas
essenciais da mudança (2001: 80).

1.5 Do Controle de Políticos e Burocratas

Da breve análise do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado que se fez acima
se podem identificar, ao menos, duas metas explicitas para a consecução do objetivo de
básico sobre o qual se funda a concepção democrática de poder: a divisão dos poderes (GROISMAN e
LERNER, 2000: 75). Desenhados como forma de se evitar uma excessiva concentração de poder nas
mãos de um único governante (ou de uma mesma facção de governantes) e o conseqüente abuso de poder.
Assim, são integrados pelo rol de mecanismos dos controles parlamentares, controles jurídicos e controles
administrativos.
27
A esse respeito ver, entre outros, Brasil, 1995; Banco Mundial, 1997; Bresser Pereira, 2001; CLAD,
2000 e Cunill Grau, 2000.
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reforçar a governança, a saber: (i) equipar o Estado com os instrumentos de gestão que
possibilitem uma intervenção mais eficaz; e (ii) criar ou aperfeiçoar os mecanismos de
controle e incentivos para que os funcionários públicos atuem orientados à satisfação
dos cidadãos e não de modo auto-interessado (BRASIL, 1995).

Contudo, para que tais metas sejam atingidas faz-se mister que a burocracia seja
efetivamente supervisionada pelos políticos eleitos; que, por sua vez, devem prestar
contas aos cidadãos. Se se analisar essa proposição de uma perspectiva agente
principal percebe-se que essa questão não é tão simples quanto possa parecer à
primeira vista. Senão atente-se para o seguinte raciocínio: Os agentes , a burocracia
(ou os políticos, para a segunda parte de nossa proposição) dispõem de informações que
os principais, os políticos (ou cidadãos) não estão em condições de obter diretamente;
ou seja, existe uma assimetria de informações que limita esse controle, seja ele o
controle dos políticos sobre a burocracia ou o controle dos cidadãos sobre os políticos.
Os agentes conhecem suas capacidades e limitações, têm conhecimento privilegiado
sobre o aparato público, que o principal não pode ver ou perceber. Assim, permanece a
questão: Como induzir ou motivar o agente a agir no melhor interesse do principal?

1.5.1 Políticos e Burocratas

Nas democracias, a autoridade dos representantes políticos legitima-se por meio das
eleições. Em decorrência da complexidade e da escala da administração pública atual,
muitas das funções do Estado (e todos os serviços públicos) são delegadas a terceiros
a burocracia pública

pelos representantes eleitos. Como destacam Kiewiet e

MacCubbins (1991: 3 apud PRZEWORSKI, 1998: 53)

só se podem atingir os

resultados desejados mediante a delegação de autoridade a outros ; ou seja, a
delegação é inevitável nas modernas democracias. Tal caráter delegativo remete
novamente aos problemas básicos da relação agente x principal.
Mais uma vez aqui, os burocratas dispõem de informações privilegiadas
referentes aos custos e benefícios de suas ações e podem praticar atos que não são
observados diretamente, podendo apenas ser deduzidos a partir de seus resultados ou
monitorados como itens de custo (PRZEWORSKI, 1998: 53). Além disso, os objetivos
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dos burocratas nem sempre são coincidentes com aqueles dos cidadãos ou
representantes políticos. Os burocratas podem, por exemplo, querer maximizar sua
autonomia, prestar favores clientelistas a amigos, ou aumentar o orçamento de que
dispõem (NISKANEN,1971). Portanto, aqui se coloca novamente a questão de como
avaliar não apenas os agentes/burocratas individuais, mas também as equipes das
organizações governamentais.

De acordo com a lógica denominada burocrática no Plano Diretor (BRASIL, 1995:
48), o controle faz-se mediante da observância a priori passo a passo de normas e
procedimentos. Uma outra forma, baseada na
terminologia do Plano Diretor

lógica gerencial

segundo

da iniciativa privada, consiste no controle a posteriori

de resultados. Ou seja, enquanto no modelo burocrático os agentes/burocratas são
julgados por seu respeito às regras e pelo que fazem constar de relatórios, no modelo
baseado no controle de resultados procura-se se estabelecer um tipo de relação direta
entre incentivo e desempenho (PRZEWORSKI, 1998: 55).

Monitorar o esforço individual e extrair informações privadas seria proibitivamente caro
e, conseqüentemente por bons motivos, a maioria das agências públicas continua
procedendo através dos controles administrativos e financeiros e mediante regras e
processos. Os sistemas de avaliação de políticas públicas, no entanto, parecem
representar um passo em direção a um modelo fundamentado nos controles por
resultados. Não obstante o estabelecimento ou não de um sistema de controle por
resultados stricto sensu, a difusão de informações decorrentes da avaliação de políticas
e programas públicos, por si só, pode se constituir num importante mecanismo para
minorar o problema da assimetria de informações que permeia a relação de políticos e
burocratas.

Ademais, como ficará claro a partir do exame dos casos do SARESP e do sistema de
monitoramento e avaliação do programa estadual de DST/AIDS, a institucionalização
de sistemas de avaliação

sempre condicionada pela publicização e pela visibilidade

dos dados e relatórios das avaliações

tem a capacidade de transformar os cidadãos, e

mais especificamente, os usuários dos serviços públicos em agentes de controle da
burocracia. Convertendo-os em poderosos aliados dos representantes políticos na sua
tarefa de manter a burocracia responsiva.
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1.5.2 Cidadãos e Políticos28

Nos regimes democráticos o problema fundamental dos cidadãos é como induzir os
representantes políticos a agirem orientados para a melhora do seu (dos cidadãos) bemestar; em vez de perseguir seus interesses particulares.

Terry Moe (1990: 232, apud MANIN ET AL., 1999) coloca o problema nos seguintes
termos: embora os cidadãos sejam nominalmente superiores nessa hierarquia, são os
legisladores que, na verdade, controlam o serviço público e têm o direito de fazer a lei.
Seu papel como agents é exercer a autoridade pública, com base nos poderes de
polícia do Estado, para dizer aos principals o que fazer. O que, então, levaria os
políticos a agir voltados aos interesses dos cidadãos, ou ainda, a prestar contas de suas
ações, em vez de aliar-se à burocracia ou a outros interesses particulares?

Em

Elections and Representation

Manin, Przeworski e Stokes oferecem duas

respostas distintas para essa pergunta. Em ambas argumenta-se que os governos podem
ser controlados pelos cidadãos porque são eleitos. Em uma delas o mecanismo de
indução de accountability é prospectivo; na outra, retrospectivo.

Do ponto de vista prospectivo, partidos e candidatos a cargos públicos apresentam suas
propostas durante as campanhas eleitorais. Os cidadãos decidem quais das propostas
querem que sejam implementadas; e os governos eleitos as implementam. Assim, o voto
tem o papel de selecionar as políticas públicas e os políticos que parecem ser os mais
alinhados com os interesses dos cidadãos. (PRZEWORSKI 1998: 61). Contudo, como
se argumentamou acima (como ressaltou MANIN ET AL, 1999) os políticos não são
obrigados, em qualquer sistema democrático, a cumprir sua plataforma eleitoral. Os
cidadãos não podem, por si só, obrigar os representantes políticos ao cumprimento de
suas promessas eleitorais. E segundo Manin et al. há boas razões para isso; pois,
nenhuma plataforma eleitoral pode prever e especificar ex ante o que o governo deve

28

Nesta seção baseamo-nos em Manin, Przeworski e Stokes (1999) e em Przeworski (1998).

48
fazer em todas as possíveis situações com que se defrontará; ou seja, os governos
precisam ter algum espaço de manobra para enfrentar situações cambiantes e
inesperadas (MANIN ET AL, 1999: 39).

A responsabilização, nesse caso, funciona da seguinte maneira: mesmo que os cidadãos
sejam incapazes de obrigar os políticos a cumprirem suas promessas de campanhas,
podem induzir os governos a antecipar o julgamento que será feito, retrospectivamente,
pelos cidadãos; prevendo qual será o juízo dos eleitores, o governo escolhe as políticas
que a seu ver serão avaliadas positivamente pelos cidadãos na época das eleições
seguintes. (MANIN ET AL, 1999: 40). Enfim, mesmo que movidos por interesses
particulares

como, a reeleição

os políticos serão levados a agir orientados à

promoção do bem-estar dos cidadãos quando se encontrarem numa situação em que são
obrigados a escolher entre obter vantagens e perder o cargo (PRZEWORSKI, 1998: 62).

Da perspectiva do voto retrospectivo, também chamada por Manin et al de visão padrão
da accountability vertical (1999: 40), os cidadãos estabelecem alguns padrões de
resultados pelos quais avaliam os governos. Assim, optam por votar na manutenção do
governo se o desempenho observado condiz com os resultados esperados ou; pelo
contrário, não sendo satisfeitas suas exigências, decidem votar na oposição. Os
governos, por sua vez, conhecendo os padrões pelos quais os cidadãos decidem, fazem o
possível para atender suas (dos cidadãos) expectativas.

O problema que aqui se coloca, (tal como na relação políticos x burocratas) relaciona-se
também à assimetria de informação entre governantes e eleitores, que dificulta a
responsabilização de uns perante os outros. Nas palavras de Przeworski: (1998: 65) a
probabilidade de um governo atuar bem é sensível à informação a que os cidadãos têm
acesso . Przeworski e Sotkes (1995) elencam uma lista de informações que os cidadãos
podem usar nas avaliações retrospectivas dos governos: a) motivações dos políticos; b)
fontes de apoio financeiro aos partidos e as campanhas eleitorais; c) condições
financeiras dos políticos; d) todas as condições objetivas observadas pelos governos; e)
relações causais entre políticas e resultados.

Mesmo baseadas nesse tipo de informação (que não precisam estar necessariamente
disponíveis todas juntas, mas separadamente), as avaliações retrospectivas dos cidadãos
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a respeito de seus governos não garantem que o comportamento destes seja
representativo, ou seja, orientado pelos interesses de seus eleitores. Como observou
Przeworski (1998: 65).

a total accountability é impossível

. Mas eleitores bem

informados podem constranger e induzir, mais fácil e efetivamente, um comportamento
responsável (accountable) de seus governantes. E sistemas e pesquisas de avaliação de
políticas e programas públicos e a difusão das informações deles proveniente podem,
pelo menos em teoria, contribuir para o incremento da qualidade e da quantidade de
informações postas à disposição dos cidadãos para que julguem as ações do governo.

Enfim, a institucionalização de sistemas permanentes de avaliação de políticas e
programas governamentais tem o potencial
dos dados e relatórios de avaliação

mais uma vez condicionado à publicização

de funcionar como instrumento poderoso de

transparência dos atos públicos e, portanto, como uma ferramenta de controle dos
governantes e das organizações governamentais.
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2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Nesta seção do trabalho se pretende a apresentar de maneira sucinta os principais pontos
relevantes na teoria e prática de estudos e pesquisas de avaliação de políticas públicas e
programas governamentais. Esta parte do trabalho se subdivide da seguinte maneira:
primeiramente, busca-se discutir brevemente os motivos para realizar estudos de
avaliação de programas e políticas públicas enfatizando que a avaliação não consiste em
uma atividade neutra e imparcial no contexto da administração pública; num segundo
momento, abordam-se, muito esquematicamente, as tipologias clássicas dos estudos de
avaliação e recorta-se dali aquele tipo que se julga o mais interessante no âmbito desse
trabalho. Para, finalmente analisar um pouco mais detidamente os dois sistemas de
avaliação que se constituem no objeto de pesquisa desse trabalho;

Arturo Garcia (1995) e Peter Spink (2001) chamam a atenção para o fato de que a
avaliação de resultados não pode se constituir num exercício frio e impessoal, desses
que conduzem à elaboração de relatórios extensos que geralmente não são lidos.
Avaliar é atribuir valor lembra Brian Barry (1975), ao que se pode acrescentar, é
determinar se as coisas são boas ou más. A avaliação de políticas públicas consiste,
portanto, em atribuir valor às políticas, às suas conseqüências, ao aparato institucional
em que se inserem e aos próprios atos que pretendem modificar o conteúdo dessas
políticas.

As observações de Garcia e Spink podem parecer um tanto ingênuas num primeiro
momento; mas, quando se pensa na avaliação como um mecanismo de promoção da
transparência dos atos públicos e de suas conseqüências, tal recomendação ganha um
novo significado. Pois, tão importante quando a publicização dos relatórios de avaliação
é a inteligibilidade das informações contidas nesses relatórios a seu público-alvo, seja
este composto de burocratas, políticos, associações de cidadãos e usuários de serviços
públicos ou a sociedade de maneira geral. Como se discutirá mais pormenorizadamente
na análise do caso do SARESP, uma mesma avaliação pode disponibilizar diferentes
relatórios de resultados para públicos diversos. O que merece consideração é que a
informação divulgada seja de fácil entendimento, objetiva e clara ao público a que se
destina. A OECD (2001: 14) numa publicação recente argumenta no mesmo sentido,
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segundo o documento, os governos devem assegurar que a informação seja completa,
objetiva, confiável, relevante, fácil de encontrar e compreender .

Como mencionado na definição de avaliação adotada neste trabalho, o objetivo básico
de toda pesquisa de avaliação é produzir julgamentos de valor do que quer que esteja
sendo avaliado. Muitos usos diferentes podem ser dados a esses juízos de valor, como
se discutirá adiante. Em todo caso, o objetivo central do ato avaliatório29 é o mesmo:
determinar o mérito ou valor de alguma coisa. Essa posição vai de encontro com a visão
de Michael Scriven (1967), um dos pioneiros no tema. Em seu artigo seminal The
methodology of evaluation

este autor observa que a avaliação desempenha muitos

papéis, mas tem uma única meta30: determinar o valor ou o mérito de qualquer coisa que
esteja sendo avaliada. Segundo Scriven (1967: 40), a meta da avaliação está relacionada
a questões de valor, requer juízos de valor ou mérito e é conceitualmente distinta de
seus papéis.

Em seus trabalhos posteriores Scriven (1980, 1991a e 1991b) sofisticou sua visão sem,
contudo, abandoná-la. Embora tenha ponderado mais recentemente, que a avaliação
diz respeito à importância, e não só ao mérito e valor

(1994: 380), ele nunca

abandonou sua posição original e continua argumentando que a avaliação de um objeto
qualquer (como um currículo escolar, ou um local de tratamento e residência de pessoas
vivendo com AIDS) é feita para identificar e aplicar critérios defensáveis para
determinar seu valor, mérito ou qualidade.

Essa compreensão do objetivo básico da avaliação é, hoje, a mais aceita na literatura e
adotada por organizações de peso que trabalham no campo da educação, tendo sido
incorporada às Diretrizes para a Avaliação de Programas desenvolvidas pelo Comitê
Conjunto para Diretrizes da Avaliação Educacional31 (1994). Embora essa visão seja
aceita por muitos, não é consensual. Outros pesquisadores e avaliadores de prestígio,
como, por exemplo, Shadish (1994 e 2002), Talmage (1982) e Fetterman (1994)
afirmam que a avaliação tem vários objetivos. Talmage assinala que três objetivos
29

Na área de avaliação, costuma-se usar o termo avaliativo. Como ele não consta dos dicionários,
tratando-se de um neologismo, prefere-se adotar aqui o termo avaliatório.
30
O termo utilizado pelo autor no artigo original é aim que aqui se traduz por meta. Seus conceitos de
meta e papeis da avaliação equivalem ao que se preferiu aqui denominar propósito e usos da avaliação.
31
No original: Joint Committee on Standards for Education Evaluation e The Program Evaluation
Standards, tradução do autor.
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parecem ser os mais freqüentes nas definições de avaliação: 1) fazer julgamentos de
valor de um programa; 2) ajudar os responsáveis pela tomada de decisões a definir
suas políticas; e 3) assumir uma função política (1982: 594). Talmage nota também
que, ainda que esses objetivos não sejam mutuamente exclusivos, são claramente
diferentes.

Do ponto de vista normativo, contudo, a avaliação de políticas públicas responde
também a objetivos de verificação de eficácia, de eficiência, de efetividade das ações
governamentais. Com efeito, segundo Weiss (1997) o interesse mais imediato para
realizar estudos e pesquisas de avaliação das atividades do governo estaria ligado a
auferir os diversos resultados

esperados e não-esperados -- alcançados pelos

programas quando implementados. A preocupação com a efetividade destes programas
seria, portanto, o motivo primário dos estudos de avaliação. O segundo motivo dos
estudos seria o de entender o modo, ou o processo específico, pelo qual os programas
alcançam (ou não) esses resultados.

Um outro conjunto de razões e interesses seriam os estudos e pesquisas de avaliação
voltados especificamente para o aprendizado organizacional das instituições públicas
sobre suas atividades. Mais diretamente relacionados à compreensão da dinâmica de
funcionamento dos programas e às questões de tomada de decisão sobre a sua
continuidade ou não; e, ainda para permitir a transparência, a qualidade e a
responsabilização na gestão dos recursos públicos ao nível intra e interorganizacional.

Assim, o interesse imediato dos diversos tipos de avaliação seria, a partir dos objetivos
programáticos, responder a questão: em que medida os objetivos propostos pelo
programa estão sendo (ou foram) atingidos com sua implementação? O segundo tipo de
questão que nos interessa tem a ver com: como o programa funciona e quais os
mecanismos específicos que o levam a atingir (ou não) os seus resultados?

Weiss (1997) aponta que, de modo geral os estudos e pesquisas de avaliação, em suas
diferentes naturezas, estão relacionados com os seguintes propósitos: informação para o
processo decisório, ou tomada de decisão; e aprendizado organizacional. Como ressalta
com exatidão Sônia Draibe (2001: 18), são objetivos dessa natureza que fazem da
avaliação de políticas públicas uma pesquisa interessada, ou para conservar-se as
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palavras da autora: policy oriented, pois, trata-se de uma atividade que busca identificar
obstáculos, propor medidas de correção e alteração de políticas e programas. Enfim, a
avaliação não constitui uma atividade neutra, imparcial ou impessoal, mas pelo
contrário é uma atividade, que por sua própria natureza, condições e métodos, constituise numa ação interessada e, necessariamente, conflitiva.

Finalmente, vale observar que essa discussão a respeito dos usos ou

objetivos

políticos, nos termos de Talmage, chama atenção para outra questão que não pode ser
desconsiderada quando se analisa a avaliação e seus usos na administração pública: a
avaliação é uma atividade científica ou uma atividade política? A resposta de Talmage
(1982)

como também de outros autores

é: ambas. Entretanto, no âmbito desse

trabalho pode-se afirmar que também é uma atividade administrativa. Pois, baseia-se em
métodos da ciência (embora não exclusivamente) ao mesmo tempo em que é usada para
um grande número de funções políticas e administrativas.

Enfim, a avaliação de políticas e programas governamentais é uma atividade que se
situa na intersecção de três dimensões distintas e muitas vezes conflitivas
regidas por racionalidades distintas

já que

a saber: uma dimensão cientifica que se refere aos

cânones científicos mínimos que tem de ser observados no desenho e na consecução de
qualquer estudo ou pesquisa de avaliação de políticas; uma dimensão política que se
refere aos usos que se dão à avaliação e a suas conseqüências, tais como a suspensão,
ampliação ou redução de uma determinada política ou programa governamental, muitas
vezes mais diretamente relacionada ao jogo político-eleitoral do que aos resultados da
avaliação; e por fim, uma dimensão administrativa que diz respeito à gestão cotidiana
das políticas e programas avaliados e é depositária de informações fundamentais às
pesquisas de avaliação, tais como: cadastro de beneficiários do programa, número de
pessoas atendidas, quantidade produtos ou serviços entregues, etc.. O quadro 2.1 resume
graficamente essa compreensão das pesquisas de avaliação:
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Figura 2.1 Lógicas presentes na avaliação de políticas e programas governamentais

Administração

Política
Avaliação

Ciência

Fonte: Formulação do Autor

2.1 Tipologias Clássicas e Naturezas de Estudos de Avaliação

Apesar das profundas diferenças de perspectivas entre os teóricos de mais prestígio na
área sobre os objetivos, usos e, principalmente, sobre de que forma deve ser feita a
avaliação; existem alguns conceitos e distinções comuns a respeito dos quais parece
haver relativamente pouca controvérsia (não que todos concordem quanto a sua
importância ou utilidade, mas sim quanto ao que são e como podem ser diferenciados).
Essas noções, embora bastante básicas, têm-se mostrado decisivas em termos das visões
que avaliadores e pesquisadores têm da avaliação.
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2.1.1 Avaliação de Resultados e Avaliação de Processos

A partir da questão central dos estudos de avaliação o programa ou política funciona
como planejado? , os estudos de avaliação tentam compreender e explicar como e
porque distorções ocorrem, e em função dos focos de análises estes permitem ser
classificados em dois tipos, ou modos gerais de análise, a saber: análise de resultados
alcançados ou análise de funcionamento ou, como se tem consolidado na comunidade
de avaliadores, avaliação de resultados e avaliação de processos.

A primeira categoria de estudos de avaliação está centrado na análise dos resultados (ou
efeitos gerados) pelo programa no plano da implementação. O tipo mais freqüente de
estudos de análise dos resultados se volta para compreender em que medida o programa
atinge os resultados esperados pelos formuladores, e são desenvolvidos a partir da
seguinte questão de pesquisa: o programa P quando implementado produz os resultados
pretendidos pelos formuladores?

Os estudos de avaliação que se voltam para entender o funcionamento dos programas se
constituem em outro tipo clássico. Nesta categoria de estudos, também conhecidos
como avaliações de processos, o foco geral se volta primariamente para analisar o modo
específico de funcionamento do programa, sendo a questão central resumida em: como
o programa funciona? As formas básicas deste tipo de estudos se voltam para a análise
das etapas, mecanismos, processos, e conexões causais existentes no funcionamento do
programa. A análise geralmente parte para entender a natureza, e o modus operandi dos
mecanismos envolvidos na implementação dos programas, e de como estes se articulam
(ou não) aos resultados esperados (ou não) pelos formuladores.

De acordo com as definições anteriores pode-se concluir que para o objetivo específico
desse trabalho, vale repetir: analisar as possíveis contribuições que a implementação de
avaliações de programas e políticas públicas podem trazer para a construção de
mecanismos de accountability; o objeto de pesquisa restringir-se-á às avaliações de
resultados. Pois, esse é o tipo de avaliação que se propõe a verificar de maneira rigorosa
e sistemática o cumprimento das atividades planejadas, o uso de recursos, a entrega de
produtos ou serviços e, mais amplamente, a consecução dos objetivos dos formuladores
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da política. E, conseqüentemente, o único capaz de subsidiar a constituição de
mecanismos de controle social e dos resultados das políticas e programas
governamentais. Nesse sentido, procurou-se selecionar dois casos de sistemas ou
pesquisas de avaliação que se enquadrassem nessa condição.

Tanto o SARESP como o sistema de monitoramento e avaliação do programa de
DST/AIDS são, de fato, essencialmente avaliações de resultados. Contudo, é importante
atentarmos que grande parte das avaliações na prática procura combinar elementos da
avaliação de processos e da avaliação de resultados. Por razões pragmáticas, muitas
avaliações procuram captar, simultaneamente, elementos sobre o funcionamento dos
programas (etapas, relações causais, etc.) e resultados (obtenção de metas e objetivos,
execução de recursos, entrega de produtos e serviços, etc.). Dessa forma, tanto no
SARESP como no sistema de avaliação e monitoramento do PE DST/AIDS também se
notam abordagens que procuram captar elementos do funcionamento do programas. O
SARESP, por exemplo, por meio do questionário de gestão escolar direcionado aos
diretores das escolas busca detectar elementos da gestão cotidiana das escolas que
possam interferir no desempenho dos alunos.

2.1.2 Avaliação Formativa e Avaliação Somativa

Scriven (1967) foi o primeiro autor a estabelecer as diferenças entre os papéis formativo
e somativo da avaliação. Desde então, os termos passaram a ser largamente aceitos e
empregados por outros pesquisadores e avaliadores e foram incorporados ao repertório.
Embora na prática a distinção entre esses dois tipos de avaliação venha a mostrar-se
pouco clara,

como o exame empírico dos casos aqui selecionados deixa patente

entende-se que seria proveitoso sintetizar aqui as principais diferenças notadas por
Scriven; pois dizem respeito diretamente ao objetivo central deste trabalho, a saber:
analisar o papel das avaliações de políticas e programas governamentais como
mecanismo de controle democrático.

Segundo Scriven (1967), a avaliação formativa é realizada para fornecer informações à
equipe responsável pelo programa, mais especificamente, informações úteis para o
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aprimoramento do programa. Os exemplos a seguir, adaptados de Worhten e al (2004:
47), deixam claro essa distinção:

1. Durante a criação de um novo currículo de alfabetização e língua portuguesa
para o ensino fundamental, a avaliação formativa envolveria o exame do
conteúdo por especialistas em leitura, teste-piloto com pequeno número de
crianças, teste de campo com número maior de crianças e professores de várias
escolas e assim por diante. Cada passo resultaria em feedback imediato para
aqueles que estivessem criando o currículo, que poderiam então usar as
informações para fazer as revisões necessárias.

2. A avaliação formativa de um programa de longo alcance com o objetivo de
ampliar o atendimento e tratamento a pessoas vivendo com HIV/AIDS poderia
começar: i) determinando quais metas do programa não estão sendo atingidas no
nível desejado; e ii) estabelecendo depois de que forma o processo de realização
desses objetivos poderia melhorar. Por exemplo, os avaliadores poderiam
examinar as características dos portadores do vírus que têm menos probabilidade
de serem atingidos pelo programa (pertencimento a grupos socialmente
marginalizados como transexuais, medo de estigmatização ou ignorância a
respeito das casas de apoio e tratamento, etc.). De posse dessas informações, a
equipe do programa poderia então modificar o programa existente com base na
melhor compreensão do grupo-alvo e de suas necessidades.

A avaliação somativa, por outro lado, realiza-se e torna-se pública para dar aos
responsáveis pela tomada de decisões do programa e aos usuários e cidadãos
informações que subsidiem o julgamento de valor ou mérito do programa em relação a
critérios importantes, como pode se ver na ampliação dos dois exemplos anteriores:

1. Depois que o pacote de currículo alfabetização e língua portuguesa estivesse
pronto, poderia ser feita uma avaliação somativa para determinar, a partir de
uma amostra estadual de escolas de ensino fundamental, professores e alunos
típicos, o grau de eficácia do pacote na melhoria da capacidade dos alunos
para ler, na atitude em relação à leitura e coisas do gênero. As conclusões da
avaliação somativa orientariam depois as decisões sobre a continuidade do
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programa na(s) escola(s) onde foi implementado, bem como sobre sua
disponibilidade para outras escolas potencialmente interessadas no novo
currículo.

2. Para determinar se a ampliação de um novo programa de casas de apoio e
tratamento para pessoas vivendo com HIV/AIDS é imprescindível, poderia
ser feita uma avaliação das necessidades existentes. Poderiam ser coletados
dados para se responder duas questões: i) há número suficiente de pessoas
vivendo com HIV/AIDS que torne necessário a ampliação do programa?; e
ii) um programa desse tipo atingiria de fato o público alvo desejado (pessoas
vivendo com HIV/AIDS que não teriam apoio e acesso ao tratamento
necessários sem a ampliação do programa)? Se as respostas a ambas as
perguntas forem negativas forem negativas, os administradores da área de
saúde que solicitaram o estudo de avaliação poderão concluir que as
necessidades não são suficientes para a ampliação do programa, tomando
assim uma decisão somativa de não estende-lo e encerrar (pelo menos
momentaneamente) toda atividade de planejamento.

É importante se notar que os públicos e usos da avaliação formativa e somativa são
bastante distintos. Na avaliação formativa o público é a equipe do programa

em

nossos casos, os responsáveis pela criação dos currículos de alfabetização e língua
portuguesa, do planejamento e da implantação das casas de apoio e tratamento de
pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os públicos da avaliação somativa são usuários
(alunos, professores, diretores de escola, administradores de saúde, médicos,
enfermeiros, pessoas vivendo com HIV/AIDS), fontes de financiamento (contribuintes,
órgão financiador), governantes, burocratas e cidadãos, bem como a equipe do
programa.

Também se deve frisar que tanto a avaliação formativa quanto a somativa são
igualmente importantes

e indispensáveis

para as decisões necessárias durante os

estágios de desenvolvimento de um programa para aprimorá-lo e fortalecê-lo e, depois
que este programa já se estabilizou, para julgar seu valor ou mérito e determinar seu
futuro. Embora as avaliações formativas sejam feitas mais frequentemente nos
primeiros estágios da formulação de um programa e as avaliações somativas sejam
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feitas habitualmente em seus últimos estágios, como esses termos sugerem, seria um
erro pensar que se limitam a essas fases. Porém, segundo Worthen e colaboradores
(2004: 49), a ênfase relativa na avaliação formativa e na somativa muda ao longo da
vida de um programa, como sugere a figura 2.2, embora esse conceito generalizado não
se encaixe com precisão na evolução de nenhum programa em particular, tão pouco nos
casos analisados neste trabalho, como se verá adiante.

Figura 2.2 Relação entre a avaliação formativa e a somativa durante a vida de um
programa

Fonte: Worthen et al (2004)

Contudo, como na maioria das distinções conceituais, as avaliações formativas e
somativas nem sempre são tão simples de distinguir na prática quanto parecem nestas
páginas. Mesmo Scriven, numa obra mais recente (1991a), afirma que as duas estão
profundamente entrelaçadas na prática e que uma classificação peremptória nem sempre
é possível ou mesmo apropriada. A análise de estudos de avaliação indica que a linha
divisória entre a avaliação formativa e a somativa é pouco nítida. E, como o exame
empírico dos casos do SARESP e do sistema de monitoramento e avaliação do PE
DST/AIDS demonstra muitos sistemas e pesquisas de avaliação habitualmente
combinam elementos formativos (isto é, destinados a subsidiar a equipe do programa no
seu aperfeiçoamento) e elementos somativos (relacionados a julgamentos de valor
acerca do programa e de seus componentes por parte dos consumidores ou mesmo da
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equipe do programa); compondo, assim, estudos híbridos com características de ambos
os tipos puros de avaliação.

O Próprio Scriven (1986) sugere uma razão pela qual os dois tipos de avaliação
usualmente se misturam; observando que, quando os programas avaliados têm muito
componentes, as avaliações somativas, que se destinam a julgar os componentes
passivos de serem substituídos, depois de realizadas acabam também por desempenhar
um papel formativo na melhoria do programa como um todo.

Vários outros autores contestam a dicotomia formulada por Scriven (1967).
Argumentam, repetidamente, que a distinção formativa x somativa não é suficiente
ampla para abranger todas as formas de avaliação. Chen (1996), por exemplo, sugere
que a classificação de Scriven não compreende como deveria todos os tipos básicos de
avaliação. Oferece, no lugar, uma tipologia que abrange funções da avaliação e estágios
do programa que considera negligenciados por aquele autor. Cabe, ademais, destacar
que a distinção formativa x somativa não só serviu bem a seu propósito e foi, de fato,
incorporada ao repertório da literatura que trata do tema como também tem sido um rico
campo para a semeadura de muitos refinamentos e ampliações. Essa distinção, por fim,
é relevante para a última diferenciação que será aqui abordada, a saber: avaliação
interna e externa.

Finalmente, cabe apontar o claro paralelo entre as avaliações de processos e resultados e
avaliações formativas e somativas, respectivamente. Embora, a primeira distinção se
baseie no objeto avaliado (processos ou resultados) como critério de conceituação
enquanto a segunda se refere mais diretamente ao uso (formativo ou somativo) dado à
avaliação. Um olhar mais atento indicará que a avaliação de processos, cujo foco
primário é entender o modo específico de funcionamento do programa, pode ser
considerada, a principal, mas não a única, categoria de estudos de avaliação capaz de
subsidiar a equipe do programa com as informações necessárias para as correções e
aprimoramentos no decurso no programa, especialmente, durante sua fase de
implementação. Evidentemente, não se advoga aqui que as avaliações de resultados não
possam desempenhar um papel formativo relevante; pelo contrário, sem se compreender
em que medida o programa consegue obter (ou não) os resultados esperados pelos
formuladores não se pode avançar em direção ao entendido dos processos de
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funcionamento do programa. Mas, claramente, as avaliações de resultados, mormente
após a consolidação do programa, são especialmente vantajosas para se determinar o
valor ou qualidade de um programa e auxiliar a tomada de decisões sobre o futuro do
programa; numa palavra, prestam-se principalmente, mas não só, ao uso somativo.

2.1.3 Avaliação Interna e Avaliação Externa

Aqui a distinção diz respeito ao agente avaliador, ou mais singelamente à pergunta:
Quem avalia?

A avaliação interna é aquela conduzida pela própria equipe do

programa; enquanto a avaliação externa é aquela feita por equipes externas ao programa
ou à organização. Nesse sentido, um novo currículo de alfabetização e língua
portuguesa implantado, voluntária e experimentalmente, em algumas escolas públicas
do Estado de São Paulo por um ano, pode ser avaliado por membros da própria
Secretaria Estadual de Educação (SEE)

órgão formulador do novo currículo

no que

seria uma avaliação interna; ou por uma agência ou consultoria independente nomeada
pela Secretaria de Educação no que seria uma avaliação externa. Similarmente, o
Ministério da Saúde pode ter um membro em cada casa de apoio e tratamento de
pessoas vivendo com HIV/AIDS para avaliar o treinamento de médicos residentes que
vão exercer atividades profissionais (interna). O Ministério poderia ainda poderia ainda
contratar uma equipe para avaliar o programa de treinamento profissional nas casas de
apoio (externa).

Tal distinção parece bastante simples a principio. Contudo, um olhar mais atento pode
captar algumas sutilezas. Considerem-se novamente os exemplos listados acima. No
caso do Ministério da Saúde suponha-se que tenha enviado membros de sua equipe de
avaliadores a cada um dos estabelecimentos onde se dá o programa de treinamento
profissional. Trata-se de uma avaliação interna ou externa? Ambas, seria a resposta mais
acurada. Pois, uma avaliação desse tipo trata-se claramente de uma avaliação interna do
ponto de vista dos administradores centrais do Ministério. Mas, para os membros locais
dos estabelecimentos de apoio e tratamento esta é, seguramente, uma avaliação externa.
Sobretudo, se se considerar que esse estabelecimento é gerido pelo governo local e não
pelo Ministério.
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Assim também no caso do novo currículo de alfabetização e língua portuguesa, se os
resultados de sua adoção sobre o aprendizado da língua e a atitude dos alunos com
relação à leitura fossem avaliados por equipes da própria SEE, que, no entanto, não
fizessem parte do quadro regular de funcionários das escolas avaliadas. Do ponto de
vista da SEE tratar-se-ia de uma avaliação interna, enquanto para as escolas seria uma
avaliação externa.

Há vantagens e desvantagens evidentes que pesam favor tanto das avaliações internas
como das externas. Logicamente, é correto afirmar que uma pessoa que faz a avaliação
interna conhece melhor o programa do que um agente externo; porém essa pessoa pode
estar tão envolvida com o cotidiano do programa que não consegue ser minimamente
objetiva. Todavia, muito esporadicamente, há razões para se questionar a objetividade
ou a imparcialidade de quem faz uma avaliação externa (a não ser, é claro, que se
descubra que tem algum interesse pessoal no caso); e essa perspectiva imparcial é,
seguramente, seu recurso mais valioso. Pelo contrário, é difícil para alguém de fora
conhecer o programa tão detalhadamente quanto um membro da equipe. Não raramente,
avaliadores internos podem encontrar-se tão envolvidos com detalhes sem valor do
programa que deixam escapar variáveis críticas.

Enfim, se informações-chaves forem captadas por um avaliador externo, como sucede
frequentemente, este poderá saber muito menos sobre o programa e deus detalhes, mas
será capaz de detectar mais apropriadamente o que realmente é relevante para a
avaliação em questão. Por outro lado, o avaliador interno, em geral, dispõe de mais
informações a respeito do contexto que rodeia a gestão cotidiana do programa e seus
componentes. Como, por exemplo, problemas familiares que afetam negativamente o
trabalho de um diretor ou diretora do programa. E possuiria, nesse sentido, mais
condições de temperar os juízos e recomendações da avaliação desse diretor ou diretora.

Como destacam Worthen e colaboradores (2004) a maioria dos autores que examinaram
o tema supõe que a independência financeira e administrativa dos profissionais em
relação ao programa avaliado lhes confere mais autonomia funcional e os protege de
pressões dos responsáveis pelo programa ou dos agentes avaliados. O que,
consequentemente, aumenta a credibilidade do estudo e de seus resultados e
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recomendações. Contudo, saber quem financia e a quem o avaliador deve prestar contas
determina, em grande parte, mas não exclusivamente, a dependência financeira e
administrativa desse agente avaliador.

Scrivem (1993: 84), há muito um defensor das avaliações externas como as únicas
capazes de razoavelmente minorar a parcialidade e a que estão submetidos os
avaliadores internos, concorda que as avaliações externas tampouco se encontram livres
de pressões decorrentes da interação dos avaliadores (externos) com a equipe do
programa. O maior problema do avaliador externo, argumenta ele, é que

ninguém

nunca ficou rico por causa de um contrato de avaliação (...) temos de ter clientes
satisfeitos se quisermos fazer outros trabalhos para eles (...). E o que satisfaz mais um
cliente boas ou más notícias(...)? Até os avaliadores externos podem ter conflitos de
interesse diretos?

Finalmente cabe acrescentar que muitos estudos de avaliação e, sobretudo, sistemas
permanentes

de

avaliação

de

programas

ou

políticas

públicas

combinam,

frequentemente, elementos os dois tipo de avaliação como instrumento de controle
mútuo (ou mesmo de redução de custos). Assim, o SARESP, por exemplo, embora,
possa ser considerada uma avaliação externa, pois anualmente é contratada uma
instituição independente que se encarrega da elaboração e da correção dos exames de
rendimento escolar das disciplinas específicas. Paralelamente, as provas de redação
ainda que formuladas externamente

são corrigidas pelos próprios professores das

escolas avaliadas.

2.2 Possíveis Combinações e seus Usos

Essas três dimensões das avaliações de políticas e programas governamentais
resultados ou processos; formativa ou somativa e interna ou externa

podem ser

combinadas entre si para formar uma matriz, tal como mostrada na figura 2.3. Os papéis
mais comuns são indicados pelas células 1(A e B) e 4B da matriz. As avaliações
formativas são feitas muito frequentemente por membros da equipe do programa, e há
benefícios evidentes nesse tipo de avaliação. E a possível falta de objetividade não é um
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problema que possa invalidar as considerações apresentadas, como seria no caso de uma
avaliação somativa. As avaliações somativas, por outro lado, são mais habitualmente
conduzidas por avaliadores externos e tendem, de maneira geral, concentrar-se sobre a
mensuração de resultados

esperados ou não

alcançados pelo programa. E, aqui a

credibilidade desempenha um papel chave. Qual seria a verossimilhança de uma
avaliação de determinada escola que concluísse que os cursos por ela oferecidos são
muito melhores que os de suas concorrentes?

Quadro 2.3: Combinações Possíveis e Seus Usos

INTERNA
Processos

FORMATIVA

SOMATIVA

EXTERNA

Resultados

Processos

Resultados

1A

1B

2A

2B

Formativa

Formativa

Formativa

Formativa

interna de

interna de

externa de

externa de

processos

resultados

processos

resultados

3A

3B

4A

4B

Somativa

Somativa

Somativa

Somativa

interna de

interna de

externa de

Externa de

processos

resultados

processos

resultados

Fonte: Formulação do Autor a partir de Worthen (2004)

Na maioria das vezes, portanto, a avaliação somativa é feita por um órgão ou avaliador
externo e independente para agregar credibilidade a suas recomendações. Mas, há duas
situações em que esta afirmação perde um pouco de sua validade e que interessam
particularmente a este trabalho. A primeira delas refere-se àqueles casos onde,
simplesmente não há possibilidade de o programa recorrer a esse tipo de ajuda externa
por causa restrições financeiras ou por falta de pessoal habilitado disposto a realizar a
avaliação. Nesse caso a avaliação somativa se enfraquece pela ausência de um ponto de
vista externo ao programa avaliado. Contudo, há autores (WORTHEN ET AL, 2004:
53) que defendem a possibilidade de se manter uma aparência de objetividade e
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imparcialidade através da realização daquilo que denominam uma avaliação somativa
quase-externa ; ou seja, por meio da designação de um responsável pela avaliação que
esteja distante do desenvolvimento do programa, ainda que faça parte da mesma
organização. De forma que este avaliador não esteja submetido diretamente às pressões
e constrangimentos da equipe do programa. Assim, por exemplo, pode-se solicitar a um
diretor de uma outra escola do mesmo distrito ou cidade para avaliar o programa em
troca de ajuda num trabalho importante para a segunda escola32.

A segunda situação na qual comumente utiliza-se de avaliações somativas internas sem
prejuízos maiores que comprometam a credibilidade da avaliação somativa é aquela na
qual a instituição estrutura sua unidade de avaliação interna. Essa estruturação pode
assumir muitas formas; mas o fator decisivo é que os avaliadores internos estejam
isolados e protegidos dos conflitos, das conseqüências e do descontentamento dos
responsáveis pelo programa ou política avaliada.

A assessoria de monitoramento e avaliação do DST/AIDS enquadra-se nesse caso. Pois,
trata-se de um órgão autônomo tanto do ponto de vista funcional como financeiro, conta
com pessoal qualificado próprio e reporta-se diretamente ao coordenador nacional do
programa. O caso do SARESP, como já foi comentado, combina elementos de avaliação
externa e interna. Contudo, cabe apenas acrescentar que dentro da SEE tanto a
contratação do assessoramento externo bem como a formulação dos questionários
destinados

aos

coordenadores

pedagógicos

e

aos

diretores

das

escolas

é

responsabilidade da unidade de avaliação da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE), uma autarquia do Estado de São Paulo; e, como tal, dotada de
autonomia financeira e administrativa, mas que, porém, está subordinada ao Secretário
Estadual da Educação.

32

O exemplo acima foi retirado de Wrothen et al. (2004: 54)
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Na presente seção do trabalho, são discutidos os métodos e técnicas de pesquisa
empregados no exame empírico dos casos e a abordagem e o tratamento dados às
variáveis dependente e independente da questão que o fundamenta. Primeiramente,
põem-se em relevo as razões que guiaram à escolha da estratégia de pesquisa
de caso exploratório

estudo

e à seleção dos casos analisados, chamando à atenção para as

semelhanças e assimetrias entre ambos e suas implicações para o desenvolvimento deste
trabalho. Em seguida, analisa-se, um pouco mais pormenorizadamente, a variável
dependente

a accountability

e a variável independente

os arranjos institucionais no qual se inserem

os sistemas de avaliação e

com base em dois critérios: seu

tratamento teórico e sua operacionalização empírica. Para finalmente, a título de
conclusão, tecer-se algumas considerações sobre as técnicas de pesquisa empregas; mais
especificamente, comenta-se os métodos de amostragem, o tipo de entrevista utilizado e
listam-se os atores entrevistados.

Inicialmente, vale recapitular que se pretende aqui analisar de maneira comparada as
contribuições que a implementação

e, posterior, institucionalização

do SARESP e

do Sistema de Monitoramento de Avaliação (doravante SMA) do programa de
DST/AIDS tem trazido para o incremento da transparência administrativa e para o
estabelecimento ou aprimoramento de mecanismos de responsabilização dos agentes
públicos (sejam eles burocratas ou representantes políticos) incumbidos da política de
educação fundamental e do programa de DST/AIDS no Estado de São Paulo. Como se
argumentou anteriormente, embora haja uma literatura bastante disseminada (p.ex., veja
Banco Mundial, 1997; OECD, 1998; Bresser-Pereira, 1998; entre outros) que parece
estabelecer uma relação direta entre a implantação de sistemas de avaliação de políticas
públicas e o aumento da transparência e da responsabilização dos agentes públicos.
Essas obras têm um cunho fortemente normativo e não se valem de estudos empíricos
ou pesquisas sistemáticas que demonstrem, ou mesmo que descrevam, quais são, com
efeito, as condições e as variáveis sobre as quais se assentam essa relação entre
avaliação e accountability.
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De tal sorte que se percebe, dado o caráter da pergunta básica desta pesquisa e a
escassez de outros trabalhos que tratem do tema a partir de uma abordagem empírica,
que o presente trabalho tem um caráter eminentemente exploratório e descritivo. Pois,
tem como objetivo o desenvolvimento de hipóteses e proposições a respeito dessa
relação entre avaliação e accountability. Esse foi o principal, mas não o único, motivo
que fundamentou a seleção do estudo de caso com estratégia de pesquisa. Certamente,
pode haver estudos de caso explanatórios33 como também estudos experimentais
exploratórios ou descritivos; contudo, quando se trata de uma análise exploratória
preliminar e descritiva de determinado fenômeno social e de seu contexto, os estudos de
casos afiguram-se a estratégia mais apropriada (cf. ROBERT YIN, 2005 e
SHAVELSON e TOWNES, 2002).

Ademais, dois outros fatores concorreram para a eleição do estudo de caso como
estratégia escolhida. Em primeiro lugar, trata-se do exame de acontecimentos
contemporâneos, sob os quais se podia fazer uso de duas fontes de evidências básicas: a
observação direta dos eventos que estão sendo estudados e entrevistas das pessoas neles
envolvidas. Em segundo lugar, a pesquisa diz respeito ao exame de fatos e
acontecimentos sobre os quais não se pode manipular ou controlar comportamentos
relevantes. O que, consequentemente, exclui a utilização de modelos baseados na lógica
do planejamento experimental ou quase-experimental de pesquisa (SHADISH ET AL,
2002).

Enfim, quiçá se pudessem aplicar outras estratégias de pesquisas
raramente parecem ser mutuamente exclusivas

até por que elas

porém, o presente trabalho parece

reunir todas as condições que indicam o estudo de caso como a estratégia mais
adequada. Segundo Robert Yin, há algumas situações nas quais as estratégias de
pesquisa podem ser relevantes. Para o estudo de caso, isso ocorre quando: faz-se uma
questão do tipo exploratória ou descritiva sobre um conjunto contemporâneo de
acontecimentos, sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle (2005: 28).
33

Como nos lembra Robert Yin (2005) alguns dos mais famosos estudos de caso nas ciências sociais
foram tanto descritivos como explanatórios; como, por exemplo, Street Corner Society (1955) de
William F. Whyte ou Essence of Decision: Explaning the Cuban Missile Crisis (1971) de Graham
Allison. Ambas as obras são até hoje muito valorizadas pela sua capacidade de generalização, trata-se de
estudos de casos únicos que, no entanto, tem a intenção de explicar as relações causais função
explanatória para todo um conjunto de fenômenos sociais: a estrutura de grupo e a estrutura social de
bairros, num caso; e uma ampla variedade de ações governamentais no outro.

68

Por fim cabe mencionar que, tanto o SARESP como o SMA do programa de DST/AIDS
são analisados no âmbito desse trabalho como políticas públicas em si e não como
apenas uma etapa de um policy cycle34. Ou seja, diferentemente do que se costuma
encontrar na literatura a respeito do tema, onde, comumente, a avaliação é tratada tãosomente como a etapa de conclusão do ciclo de gestão de uma política ou programa
governamental. Aqui a implantação dos sistemas de avaliação de políticas é examinada
como uma política pública per se; cuja análise, portanto, deve incorporar todos os
elementos de investigação das demais políticas e programas governamentais.

Optou-se por essa abordagem; pois, compreende-se que tanto a política de educação
fundamental do Estado de São Paulo como também o programa de DST/AIDS eram já
políticas públicas estabelecidas e cristalizadas há bastante tempo35 e a implementação
do SARESP como também do SMA seguiram cada um dos tempos de qualquer política
ou programa governamental

a introdução da questão na agenda política, a formulação

da política ou programa, sua implementação e conclusão

e, portanto, o esforço

fundamental que guiou a coleta e, posterior, análise dos dados foi justamente a tentativa
de reconstrução dessa trajetória das políticas de avaliação; bem como das estratégias dos
vários atores interessados durante esse percurso; e, finalmente, o resultado desse
processo, isto é, os sistemas de avaliação de fato implementados.

3.1 Seleção dos Casos

Quando se examinam as razões que fundamentam a seleção de casos nos estudos
comparados, nota-se que os pesquisadores ou cientistas sociais, usualmente, alegam que
os casos são: ou típicos, ou exemplares, ou extremos ou teoricamente decisivos em
34

Aqui se faz menção à formulação de Paul Sabatier (1991) que trata da análise de políticas públicas e
que se consagrou na literatura. Segundo Sabatier, a análise das políticas compreende quatro etapas ou
fases distintas do ciclo de vida; a saber: a introdução do tema na agenda política; a formulação da política,
sua implementação e, finalmente, sua avaliação.
35
Evidentemente que a criação de uma política de educação pública no Estado de São Paulo é muito
anterior a qualquer política destinada ao tratamento ou à prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis, mas para os fins desse trabalho essa diferença não parece ser relevante. Para uma
reconstrução da história da escola no Estado de São Paulo ver Maria Luiza Marcilio (2005) e para uma
história social da AIDS no Brasil consultar Parker (1994).
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algum aspecto que se queria dar realce. Nesse sentido, Charles Ragin, em seu já
bastante difundido livro What is a Case? , argumenta que mesmo para os estudos de
casos (comparados, deve-se acrescentar) o princípio que baseia a escolha dos casos é a
replicação36 (RAGIN, 1992: 02). Robert Yin (2005: 69) parece concordar com Ragin,
pois afirma que a lógica da replicação nos estudos de caso é análoga a dos experimentos
múltiplos. Já que se busca, a partir de uma descoberta (ou hipótese) enunciada num
primeiro experimento, replicar um segundo, um terceiro ou até mais experimentos que
corroborem sua validade. A lógica subjacente ao uso de estudos de casos comparados é
semelhante. Cada caso deve ser cuidadosamente selecionado de forma a:

prever resultados semelhantes (uma replicação literal, nos termos de Yin)
ou;

produzir resultados contrastantes apenas por razões previstas (uma
replicação teórica).

Ou seja, a seleção dos casos (e a estrutura teórica do trabalho) deve expor as condições
sob as quais é provável que se encontre um fenômeno em particular (uma replicação
literal), assim como as condições em que não é provável que se encontre (uma
replicação teórica).

Desde logo se faz necessário declarar que neste trabalho optou-se, deliberadamente,
pela seleção de dois casos extremos. Assim, a escolha dos casos
do programa de DST/AIDS

o SARESP e o SMA

não se deu em bases aleatórias ou de tipicidade, mas pelo

contrário, fez-se com base em interesses teóricos nos casos, que por se tratarem de casos
limites parecem ser decisivos para o desenvolvimento da hipótese do trabalho.

A hipótese esboçada, repetindo, argumenta

um tanto obviamente, é preciso admitir

que a promoção de mais transparência administrativa e da responsabilização dos agentes
públicos ocorre devido ao desenho institucional no qual a política ou programa
(avaliado) se insere e à atuação dos atores interessados (stakeholders) que constrangem
36

Ragin emprega o termo repetition , aqui se deu preferência ao termo replicação, que embora não seja
sua tradução literal, é utilizado na tradução de outros autores que trataram do mesmo tema, como por
exemplo, em Yin (2005).
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os políticos ou burocratas a prestar conta de suas ações e não em função direta da
implementação de sistemas de avaliação ou de características intrínsecas (desenho,
abrangência, foco, metodologia, etc.) às pesquisas de avaliação.

De tal modo que foram selecionados casos que atendiam as seguintes condições:

1. No nível mais geral, que fossem, necessariamente, sistemas de avaliação
de políticas ou programas37 públicos permanentes e institucionalizados.
Assim, excluem-se os estudos e pesquisas de avaliação conduzidos
pouco frequentemente ou sem periodicidade regular, os chamados
espasmos avaliatórios.

2. Sistemas de avaliação que fossem o mais próximos e semelhantes
metodologicamente possíveis. Principalmente, no que concerne ao objeto
da avaliação (resultados), ao agente avaliador (externo) e ao uso da
avaliação (formativo). Contudo, como já se salientou anteriormente, tais
distinções conceituais na maioria das vezes se confundem na prática;
pois, muitos sistemas de avaliação
permanente

sobretudo aqueles de caráter

combinam a avaliação de processos e resultados, utilizam

tanto avaliadores externos como internos e desempenham usos
formativos e somativos na gestão pública. Mas, é importante ressaltar
que, de modo geral, os dois casos avaliados adequam-se às condições
enunciadas. Trata-se de avaliações de resultados, conduzidas ou
supervisionadas, parcialmente pelo menos, por agentes externos e que se
prestam explicita, mas não exclusivamente, ao uso formativo.

3. A política ou programa avaliado deveria, imperiosamente, gozar de um
caráter suprapartidário, no sentido de não se constituir como uma
bandeira eleitoral de nenhum partido ou grupo político. Mas, pelo
contrário, dispor de status de política de Estado , isto é, ser estável e
consolidada. Por essa razão, privilegiaram-se políticas sociais não

37

Seja do ponto de vista metodológico ou administrativo ou mesmo político, para os fins desse trabalho a
distinção entre avaliação de programas ou políticas governamentais parece irrelevante, portanto, optou-se
por desconsiderar essa diferença.
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focalizadas, isto é, universais. Pois, assim, minoram-se
exclua por completo

embora não se

os conflitos advindos do uso e da manipulação das

avaliações para fins eleitorais.

4. Finalmente, deu-se preferência a políticas ou programas governamentais
que partilhassem arranjos institucionais não muito dessemelhantes.
Assim, ambos os casos são de responsabilidade do governo estadual de
São Paulo e nos dois casos temos os conselhos estaduais
educação respectivamente

de saúde e

como órgão consultivo e de controle.

Contudo, é necessário notar que os modelos de financiamento, as
relações entre os diferentes níveis de governo e atuação dos atores
interessados na gestão das políticas são bastante contrastantes, como se
comentará adiante, e parecem exercer um papel decisivo nos efeitos das
avaliações

em

termos

de

visibilidade

das

informações

e

na

responsabilização dos agentes governamentais.

Deste modo, o SARESP e o SMA do programa de DST/AIDS foram selecionados por
atenderem a esses critérios e, sobretudo, por caracterizarem-se como casos extremos no
que se refere a suas conseqüências no que tange ao aumento da transparência
administrativa e à responsabilização dos agentes públicas ligados à gestão das políticas
avaliadas. Ou seja, embora os sistemas de avaliação apresentem uma série de
semelhanças metodológicas, administrativas e institucionais, quando se analisa o seu
papel no aumento da transparência e do fortalecimento de mecanismos de
accountability percebe-se que seus efeitos são bastante diversos.

Por fim, antes dar-se início ao exame da operacionalização das variáveis dependente e
independente, vale comentar que embora as políticas avaliadas sejam muito distintas
quanto a natureza de seus objetos: a educação básica e a AIDS e demais doenças
sexualmente transmissíveis essa diferença não parece ser o fator decisivo para se
explicar as diferenças quanto à transparência da gestão e a accountability dos burocratas
e governantes. Essas diferenças entre saúde (ou mais especificamente, AIDS/DST) e
educação dizem respeito não apenas à tangibilidade da síndrome e das demais DST, mas
também a sua urgência, sobretudo quando comparadas ao caráter eminentemente
intangível da educação e, especialmente, do aprendizado.

72

Evidentemente, que tais diferenças têm muitas implicações para o tipo de participação e
controle social que se verifica nas políticas de educação e AIDS/DST, como se discutirá
adiante. No entanto, longe de se pretender negar a importância dessas diferenças e suas
conseqüências, defende-se aqui que a transparência dos atos do poder público e a
accountability dos governantes e burocratas depende não apenas da atuação dos atores
interessados nas políticas, mas também de arranjos institucionais

e, portanto, arranjos

políticos no qual se inserem as políticas avaliadas.

3.2 Variável Independente: Os Sistemas de Avaliação e o Desenho Institucional no
qual se Inserem as Políticas Avaliadas

Como já mencionado, o investigação dos sistemas de avaliação se funda sobre uma
hipótese teórica básica: o SARESP e o SMA do programa de DST/AIDS são tratados
como políticas públicas em si, não apenas como uma etapa de um policy cicle ; e,
portanto, o esforço metodológico que guiou a coleta e, posterior, análise dos dados foi a
tentativa de reconstrução da trajetória das políticas de avaliação desde sua introdução na
agenda dos decisores políticos até sua implantação; bem como das estratégias dos vários
atores interessados durante esse percurso; e, finalmente, o resultado desse processo, isto
é, os sistemas de avaliação de fato implementados.

Seguindo a tradição da análise de políticas públicas, tomou-se em primeiro lugar o
exame das propostas, para em seguida tratar-se das medidas efetivamente
implementadas. Para tanto, optou-se por trabalhar com basicamente dois conjuntos de
elementos que se figuram capitais para a compreensão do processo de construção dos
sistemas de avaliação analisados, a saber: atores e instituições. No caso dos atores a
investigação se focalizou em duas dimensões: recursos e preferências.

Dentre os diversos atores envolvidos com a política de educação básica e com o
programa de DST/AIDS no Estado de São Paulo procurou-se, primeiramente,
identificar aqueles mais diretamente envolvidos (e, portanto, mais relevantes) na gestão
dessas políticas; e, em seguida, buscou-se verificar como orientaram seus cursos de ação
com relação ao processo de implantação e posterior funcionamento dos sistemas de
avaliação: interagindo por meio de pactos, negociações, coalizões ou conflitos. A
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atuação dos atores interessados nessas políticas dá-se não exclusivamente, mas em
grande medida, motivada pelas preferências, isto é, idéias e interesses de que são
portadores esses agentes, mas também pelos recursos de que dispõem, sempre com vista
a seu incremento ou preservação. Recursos aqui se referem não apenas aos recursos
econômicos, mas, sobretudo, aos seus recursos políticos: capacidade de organização,
vocalização, conhecimentos e etc.

Entretanto, o aspecto central que diz respeito à analise da atuação dos atores
interessados nas políticas de educação básica e DST/AIDS é aquele relacionado ao
acesso e à difusão das informações geradas com base nas avaliações e o uso dado a
essas informações pelos diferentes atores envolvidos. Como já foi salientado,
informações referentes ao desempenho das agências e órgãos governamentais podem
constituir-se em recursos poderosos para o estabelecimento de procedimentos de
cobrança, prestação de contas e responsabilização de governantes e burocratas.

Quanto às instituições, tanto formais quanto informais, são consideradas as arenas e
regras do jogo que funcionam como parâmetros do curso de ação dos atores,
demarcando o conjunto de possibilidades que se coloca para cada um deles de acordo
com sua posição no jogo. Nesse sentido, deu-se relevo para o exame da utilização das
informações oriundas das avaliações nas arenas decisórias de cada uma das políticas
analisadas e, principalmente, se a utilização dessas informações por grupos específicos,
tais como usuários, representantes políticos ou burocratas, alterou a correlação de forças
que existia nessas arenas antes da implantação dos sistemas de avaliação.

Enfim, o exame empírico dos sistemas de avaliação selecionados e dos arranjos
institucionais no qual se inserem pautou-se pela tentativa de reconstituição do processo
de formulação e implantação desses sistemas e avaliação e pela análise de como esse
processo e os sistemas de avaliação de fato implementados contribuíram para o aumento
da transparência administrativa e para a ativação de mecanismos de controle
democrático dos governantes e burocratas incumbidos da gestão das políticas ou
programas avaliados.

Finalmente, cabe um comentário sobre o objetivo secundário do trabalho

examinar se

os sistemas de avaliação têm sido, com efeito, utilizados como ferramenta de gestão e
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planejamento. Para tanto, buscou-se no exame empírico do SARESP e do SMA
verificar se esses sistemas de avaliação estão de fato produzindo elementos e
informações para o desenho de novas intervenções ou para o aprimoramento das
políticas e programas em curso. Ou seja, procurou-se fazer a confirmação se as
informações geradas pelos sistemas de avaliação estão efetivamente realimentando o
processo de tomada de decisões acerca da gestão das políticas de educação básica e do
programa de DST/AIDS no Estado de São Paulo; numa palavra, se os resultados da
avaliação estão integrados às práticas e gestão e ao processo de tomada de decisão.

3.3 Variável Dependente: a Accountability

Como já observado, a accountability é um conceito cujos contornos são bastante
imprecisos; no entanto, há certo consenso de que se refere, basicamente, ao controle e à
fiscalização dos agentes públicos. De acordo com o enunciado no segundo capítulo
desse trabalho,38 adota-se aqui uma noção de accountability bastante abrangente que
compreende todos os mecanismos de controle e fiscalização do poder público,
institucionais ou não-institucionais. Porém, também se salientou que, diferentemente da
literatura

que

associa

de

modo

automático

transparência

das

informações

governamentais à prestação de contas e à accountability; no âmbito desse trabalho,
relaciona-se transparência apenas à prestação de contas
de Elster (1999)

ou answerability, nos termos

e não necessariamente a responsabilização dos agentes públicos

(governantes ou burocratas). Ou seja, entende-se que a transparência seja uma condição
necessária, porém não suficiente para a responsabilização das autoridades e
organizações públicas.

Pois, entende-se que a transparência governamental é uma condição sine qua non para o
funcionamento dos mecanismos de responsabilização, já que estes mecanismos de
controle e fiscalização são fortemente condicionados pela transparência e pela
visibilidade das ações do poder público. Como salientou com exatidão Norberto Bobbio

38

A esse respeito ver seção Definindo e Delimitando Accountability
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Como o governo poderia ser controlado se se mantivesse escondido?

(BOBBIO,

1992: 87; apud ABRUCUIO e LOUREIRO, 2005: 84). Contudo, embora se afigure
como uma condição necessária, a transparência dos atos públicos não é por si só
suficiente para assegurar a responsabilização dos governantes e burocratas por seus atos
e omissões no exercício do poder público. Para tanto, fazem-se necessários, como se
destacou anteriormente, mecanismos capazes de imputar sanções aos ocupantes de
cargos públicos, mesmo que, indiretamente, via Poder Judiciário.

Com base na discussão precedente, percebe-se que se decidiu no presente trabalho por
uma

operacionalização

da

accountability

em

duas

dimensões

distintas

e

complementares, a saber: (i) transparência dos atos governamentais ou a difusão da
informação gerada com base nas avaliações

condição necessária

mecanismos de responsabilização política dos agentes públicos

e, (ii) a ativação de
condição suficiente.

Essa operacionalização bidimensional da accountability visa verificar a publicização e a
visibilidade que as informações procedentes dos sistemas de avaliação vêm alcançando,
também como, os grupos que tem se apropriado de tais informações e o como isso tem
impactado o curso de ação desses grupos. E, por outro lado, possibilita o exame da
efetivação ou do aprimoramento dos mecanismos de prestação de contas e
responsabilização dos agentes públicos que respondem pela política de educação básica
de São Paulo e pelo programa de DST/AIDS.

Fica claro a partir da leitura das seções iniciais do trabalho, que se adotou aqui uma
perspectiva orientada pela teoria da agência na análise das relações entre políticos,
burocratas e cidadãos ou usuários39. Com base na investigação de Przeworski (1998) e
Przeworski e colaboradores (1999), argumentou-se que a difusão de informações
decorrentes da avaliação de políticas e programas públicos pode se constituir num
importante mecanismo para minorar o problema da assimetria de informações que
permeia a relação de políticos e burocratas ou a de cidadãos e políticos. Contudo, a
literatura analisada40, aparentemente, não dedicou muita atenção a dois outros tipos de
relações que se percebem na gestão pública, especialmente, na gestão das políticas
39

Sobre este tópico consultar a seção Do Controle de Políticos e Burocratas
Apesar de a presente análise focalizar-se em autores que se baseiam na perspectiva principal
agente , tão pouco outros autores que adotam diferentes abordagens teóricas parecem dar destaque às
formas de controle e fiscalização que permeiam as relações entre cidadãos e burocratas ou entre os
diferentes níveis e esferas burocráticas. Talvez uma exceção digna de nota seja Michael Barzelay (2001).
40
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sociais; e que se mostraram de grande relevância nos casos da política de educação
básica e do programa de DST/AIDS do estado de São Paulo. Refere-se aqui às relações
entre os cidadãos ou usuários desses serviços e os burocratas responsáveis por sua
gestão e as relações entre diferentes níveis da burocracia ou entre burocratas de
diferentes esferas de governo.

No caso do SARESP, como se verá adiante com mais detalhes, embora a implantação
do sistema de avaliação tenha afetado apenas marginalmente as relações entre os
cidadãos (ou mais especificamente, entre as famílias dos alunos) e os representantes
políticos responsáveis pelas políticas de educação básica no estado de São Paulo; notase que as relações entre o representante político (no caso, o secretario estadual de
educação) e os professores e diretores das escolas avaliadas foi modificada
consideravelmente, no sentido de prover o secretário estadual de educação e seu
auxiliares de informações sobre o desempenho de cada uma das escolas do estado e
constituir-se, assim num mecanismo efetivo de controle e fiscalização do desempenho
da burocracia.

Entretanto, é importante também salientar que a relação de entre a Fundação para o
Desenvolvimento da Educação (FDE), órgão executor da SEE, e as escolas (ou seus
diretores e professores) também foi modificada sobremaneira, não apenas no sentido de
funcionar como um instrumento de controle, mas, especialmente, no de subsidiar à
tomada de decisões informada e, assim, agregar mais legitimidade às medidas propostas
e implementadas pelo órgão.

Já no caso do programa estadual de DST/AIDS, a implantação do SMA alterou não
apenas as relações entre as associações de usuários e os representantes políticos
responsáveis pelo programa, mas, sobretudo as relações entre essas associações e a
burocracia responsável por sua gestão. Mas também as relações entre as burocracias do
Ministério da Saúde, do programa estadual e dos programas municipais do estado de
São Paulo, como será analisado no próximo capítulo com mais vagar.

Enfim, neste trabalho procurou-se examinar não apenas como as relações entre cidadãos
e políticos ou burocratas e políticos foram modificadas pela introdução dos sistemas de
avaliação; mas também, como o estabelecimento desses sistemas alterou as relações
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entre os cidadãos e a burocracia responsável pelas políticas avaliadas e a relação entre
os diferentes níveis da burocracia ou entre burocratas de diferentes esferas
governamentais envolvidos na política de educação básica e no programa de DST/AIDS
no estado de São Paulo.

3.3 Amostragem, Entrevistas e Técnicas de Pesquisa

Finalmente, antes de se passar à analise dos resultados deste trabalho, cabe um breve
comentário acerca do método de amostragem, da condução das entrevistas e das
técnicas de pesquisa empregadas no trabalho.

Por tratar de fenômenos contemporâneos e pouco documentados na literatura acadêmica
e jornalística o exame dos casos focalizou-se primordialmente em fontes primárias de
dados. Foram utilizados basicamente três fontes de evidências nessa pesquisa:
entrevistas das pessoas que ocupavam postos-chave no processo de formulação e
implementação dos sistemas de avaliação estudados; observação direta de eventos
relacionados com a implementação dos sistemas de avaliação e com os processos de
controle democrático das políticas avaliadas; e, análise da documentação referente ao
decurso de implementação dos sistemas de avaliação e dos relatórios de apresentação
dos resultados das avaliações.

A escolha dos atores entrevistados deu-se por meio da posição que ocupavam no
processo de formulação e implementação dos sistemas de avaliação, na gestão das
políticas avaliadas ou nos mecanismos de controle e fiscalização relacionados e essas
políticas. Ou seja, optou-se por uma amostragem etnográfica, cujo critério de seleção foi
a posição dos indivíduos dentro da rede organizações governamentais ou nãogovernamentais envolvidas ou interessadas na gestão, na avaliação ou no controle da
política de educação básica e do programa de DST/AIDS no estado de São Paulo.
Secundariamente, fez-se uso também do método bola de neve ; pois, durante a fase de
coleta de dados foi sugerido ao pesquisador (algumas vezes, por meio de respostas
estimuladas, outras de maneira espontânea) que conversasse com a pessoa X ou
entrevistasse o indivíduo Y. Por meio das entrevistas procurou-se captar as preferências
dos indivíduos (ou das organizações por eles representadas) e reconstruir sua trajetória
ao longo do processo de formulação e implementação dos sistemas de avaliação; isto é,
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buscou-se identificar as idéias e os interesses de que são portadores e como essas
preferências motivaram ou constrangeram o curso de ação desses atores. Todas as
entrevistas foram realizadas entre março e outubro de 2005, gravadas e depois
transcritas. Para o caso do SARESP, os principais atores entrevistados foram:

membros da SEE e da FDE, especialmente aqueles diretamente envolvidos com
o SARESP;

Ex-secretária da educação, durante o primeiro mandato do governador Mário
Covas, idealizadora e formuladora do SARESP;

presidente da APEOESP (Associação dos Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo)

diretor educativo da APEOESP

professor-coordenador de avaliação de uma Diretoria Regional de Ensino;

professores e diretores de escolas públicas (estaduais) de ensino fundamental e
médio.

Não foi possível, ainda, a realização de entrevistas com o atual secretário estadual de
educação ou com seu adjunto, que não se disponibilizaram a receber o autor. E
tampouco com o representante para a área de educação básica do Conselho Estadual de
Educação que não respondeu aos insistentes contatos e pedidos de entrevista do autor.

Já para o caso do SMA do programa estadual de DST/AIDS os principais atores
entrevistados foram:

membros da coordenação estadual e nacional do programa (coordenadores
estaduais, gerentes de avaliação, de planejamento e de projetos, bem como
outras pessoas diretamente envolvidas com a implantação da

Política de
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Incentivo e do SMA tanto do ministério da saúde como da secretária estadual
de saúde);

membros da ONGs ligadas a defesa dos direitos, ao apoio e ao tratamento de
pessoas vivendo com HIV/AIDS;

coordenadores municipais dos programas de Ribeirão Preto e São Paulo;

consultora do CDC (Center for Diseases Control and Prevention) no Brasil, que
auxiliou o ministério da saúde na formulação e na implementação do SMA;

secretário estadual de saúde adjunto;

secretário municipal de saúde de Ribeirão Preto;

ex-coordenador nacional do programa de DST/AIDS, responsável pela
formulação e implementação da Política de Incentivo e pelo SMA;

membro do Conselho Estadual de Saúde.

Já a observação direta de eventos restringiu-se à investigação do SMA do programa
de DST/AIDS; pois durante investigação desse caso específico pôde-se assistir a vários
eventos e reuniões ligados tanto a implantação do SMA no estado de São Paulo como
também de outros acontecimentos vinculados especialmente ao controle social e a
fiscalização do programa de DST/AIDS. Nesse sentido, vale destacar, a assistência do
I Seminário Estadual de Controle Social patrocinado pela coordenação estadual do
programa de DST/AIDS; e do II Encontro Estadual de Gestores também patrocinado
pela coordenação estadual do programa e destinado à discussão com os coordenadores
municipais da implantação do SMA. É digno de nota também que houve a oportunidade
de assistir e participar de algumas reuniões do Fórum de ONGs/AIDS do Estado de São
Paulo.
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A análise de documentação referente aos processos de formulação, implantação e
funcionamento do SARESP e do SMA do programa de DST/AIDS, não se limitou
exclusivamente, mas concentrou-se em grande medida à análise da legislação relativa à
implantação dos sistemas de avaliação, das atas de reuniões e documentos (quando
disponíveis, evidentemente) dos organismos governamentais responsáveis pela
formulação e pela implantação dos sistemas de avaliação ou pelo controle e fiscalização
das políticas de educação básica e do programa de DST/AIDS; e, finalmente, aos
relatórios de apresentação dos resultados das avaliações. O exame dessa documentação
forneceu não apenas uma cisão mais ampla e compreensiva das escolhas metodológicas
e administrativas que se fizeram na formulação e implantação do SARESP e do SMA,
mas também e, sobretudo, do arcabouço político e institucional no qual essas escolhas
se deram.
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4 PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS

4.1 A AIDS no Estado de São Paulo

Os primeiros casos da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) no Brasil
foram descritos no início da década de 80, em São Paulo. Embora, inicialmente,
vinculados aos homossexuais masculinos, o HIV rapidamente se disseminou entre os
diversos segmentos da sociedade, alcançando paulatinamente mulheres, crianças e
homens com prática heterossexual. Essa rápida disseminação se deu não apenas, mas
principalmente pela via sexual (BRASIL, 2001); mas também pela via sangüínea, por
meio do compartilhamento de seringas e agulhas por usuários de drogas injetáveis, em
transfusões de sangue e hemoderivados e, ainda, pela transmissão vertical (transmissão
da mãe para a criança na gestação, no parto ou durante o aleitamento materno) na
medida em que as mulheres foram sendo atingidas pela epidemia.

No estado de São Paulo os padrões de transmissão são distintos nas diversas regiões do
estado (SÃO PAULO, 2001) e o compartilhamento de seringas e agulhas pelo uso de
drogas injetáveis destaca-se como forma de contaminação. De acordo com o Boletim
Epidemiológico de AIDS (no. 1, 1997) da secretaria municipal de saúde de São Paulo, o
relacionamento sexual com usuários e usuárias de drogas injetáveis foi a principal fonte
de propagação do HIV entre a população heterossexual. Ademais, embora o número de
casos notificados seja, em sua maioria, ainda em indivíduos do sexo masculino, nos
últimos anos a epidemia vem crescendo mais aceleradamente entre as mulheres.

De tal sorte que, se até o final dos anos oitenta a infecção parecia limitar-se a
determinados segmentos da população
usuários de drogas injetáveis

notadamente, homossexuais, hemofílicos e

já em meados da década de noventa ela passou a ocupar

espaços na população em geral. E, mais recentemente, as ocorrências caminham para
um processo de pauperização e feminilização da epidemia (cf. PARKER e CAMARGO,
2000 e BASTOS, 2000).

Ao atingir, mormente, a população de jovens e adultos jovens em todo o mundo, a
AIDS foi responsável por milhares de Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) do
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final dos anos 80 a meados dos anos 90, e foi a principal causa de morte na população
entre 15 e 49 anos em vários países, inclusive no Brasil. No município de São Paulo,
por exemplo, em 19995, a epidemia foi a segunda causa na hierarquia dos APVP para
os homens e a primeira para as mulheres (LIRA, 1998).

Não obstante as condições socioeconômicas pouco privilegiadas de grande parcela da
população do estado de São Paulo, o número de óbitos em conseqüência da AIDS vem
caindo acentuadamente desde 1996, em virtude da introdução da terapia anti-retroviral
na rede pública de saúde do estado, associada à multiplicação e a descentralização dos
serviços de atendimento capacitados a realizar os testes de diagnóstico. A detecção mais
precoce da infecção pelo HIV e a intervenção mais adequada tem possibilitado um
aumento considerável da probabilidade de sobrevida dos pacientes. A título de
ilustração, no ano de 2000, por exemplo, ocorreram 4.181 óbitos por AIDS no estado de
São Paulo, o que representou um decréscimo de 46% comparando-se com o ano de
1995, quando ocorreu o pico da mortalidade por AIDS no estado, 7.739 óbitos (SEADE,
2005). Apesar de contínua, nos últimos anos, esta queda apresenta visível
desaceleração.

No país, até agosto de 2004 haviam sido notificados 362.364 casos de contaminação de
HIV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). No Estado de São Paulo esse número foi de
135.302 casos até outubro do mesmo ano, representando aproximadamente 39% do total
do país (SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE, 2004); sendo que, desses, 56.999
são residentes na cidade de São Paulo. O programa estadual de DST/AIDS não só foi a
primeira ação pública de combate a epidemia como também é o maior programa do
Brasil atendendo por volta de 60.000 pessoas atualmente. Contudo, o fato a se destacar
é que a importância do programa estadual para luta contra o HIV/AIDS e demais DST
no Brasil se deve menos a magnitude do programa do que ao caráter modelar da
resposta pública à AIDS no estado. A formatação do programa estadual de DST e AIDS
funcionou como centro de difusão de idéias e quadros que, seguramente, tiveram grande
influência na construção da política nacional de combate à doença.

Na seção seguinte analisa-se a construção da política estadual de HIV/AIDS e outras
DST e suas relações com o desenvolvimento da política nacional.
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4.2 A Política Pública para AIDS no Estado de São Paulo e no Brasil

Em 1982, a dermatologista Valéria Petri da Escola Paulista de Medicina (atual,
Universidade Federal de São Paulo) diagnosticou a primeiro caso de AIDS no Brasil, a
partir de uma lesão

Sarcoma de Kaposi

no pé de um artista plástico homossexual

que vivera em Nova York. O caso ganhou grande repercussão na mídia nacional e
internacional. Grupos de homossexuais ligados ao movimento de direitos humanos se
mobilizaram para demandar informações a respeito do

câncer gay

41

infame

expressão que naquele momento era de uso corrente na mídia não especializada e que,
posteriormente, caiu em desuso

junto à secretaria estadual de saúde.

João Yunes, secretário de saúde do governador Franco Montoro (1983-1987), incumbiu
a uma equipe de médicos basicamente ligados à hanseníase fazer um levantamento, um
diagnóstico da situação

segundo relato do médico Paulo Roberto Teixeira, que

chefiava a equipe. Percebeu-se que se estava diante de um agravo inusitado à saúde
pública. Então, é criado o Programa Estadual de AIDS (doravante PE DST/AIDS) de
São Paulo em 1983, quando ainda pouco se sabia sobre a doença, constituindo-se na
primeira política governamental para AIDS no Brasil. No primeiro momento, a Divisão
de Hanseníase e Dermatologia Sanitária, órgão do Instituto de Saúde da secretaria
estadual de saúde (SES) dirigida por Paulo Teixeira, sediou o programa e a organização
do que seria a posteriormente o serviço referência atual.

No início da epidemia, seguramente, a população mais vulnerável ao HIV/AIDS era
constituída por homossexuais masculinos. Por se tratar de um grupo fundamentalmente
masculino e urbano, majoritariamente branco e com um nível educacional e de renda
acima das médias nacionais (cf. LIEBERMAN e GAURI, 2004) que já vinha de
experiências prévias de mobilização e defesa de seus direitos, esse grupo impulsionado
41

Antes de ser fixada a sigla AIDS (Acquired Immune Deficiency Síndrome) foi proposta a sigla GRID,
para Gay Related Immune Deficiency, isto é, imunodeficiência de caráter gay, homossexual, tão forte era
a percepção do vinculo entre homossexualidade e AIDS. Para detalhes a esse respeito ver, por exemplo,
A AIDS no Brasil de Cristina Bastos e colaboradores (1994) ou o livro de Randy Shilts Prazer com
Risco de Vida (1990).
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pela vivencia ampliada do preconceito e do estigma que os afetava protagonizou a luta
por uma resposta governamental para o enfrentamento da doença por meio do ativismo
político. Contudo, é importante destacar que nesse momento não havia ainda nenhuma
ONG, grupo ou associação de homossexuais especificamente ligada à questão da AIDS
ou mesmo da saúde que fizesse pressão sobre o governo; havia sim

pessoas

independentes que procuravam a secretaria pedindo informações a respeito do
significado da epidemia, como isso era visto em São Paulo, quais eram as perspectivas,
etc.

De acordo com o relato de. Paulo Teixeira:

(...) começamos a fazer, final de 83 e 84, reuniões abertas com a comunidade lá
no Instituto de Saúde, onde hoje é o gabinete do secretário, no último andar, às
terças-feiras. Esse pessoal nos ajudava a convocar a comunidade e naquela
época o público-alvo eram os homossexuais, então eles soltavam convites nas
boates, nos bares e etc. para uma reunião aberta sobre AIDS. Começou a
formar consistência, então eram muito concorridas as reuniões e a elas
compareciam também os hemofílicos que muito rapidamente se articularam
conosco. Não me lembro quem teve a primeira iniciativa, mas lembro que nós
começamos a trabalhar juntos muito cedo. Essas reuniões abertas foram a
semente do GAPA (Grupo de Apio e Prevenção a AIDS): as pessoas começaram
a se encontrar em todas as reuniões e começaram a perguntar, escuta, porque a
gente não faz não sei o quê... (...) O GAPA é criado oficialmente em 85, mas ele
foi criado em 84.

O Centro de Referência e Treinamento em AIDS (CRT-AIDS) é criado em 1988,
vinculado ao gabinete do secretario de saúde, esse órgão centralizou o atendimento, a
informação e promoveu continuas campanhas de prevenção que incluíram o corpo a
corpo com populações marginalizadas e de difícil acesso, comd usuários de drogas
injetáveis e profissionais do sexo; que foi possível tão-somente devido às parcerias com
as ONGs. As quais desde o primeiro acordo de empréstimo com o Banco Mundial vem,
paulatinamente, ganhando um caráter mais assistencialista ou centradas em serviços,
isto é, mais envolvidas com a produção de serviços, e menos políticas; mas nem por isso
deixaram de fiscalizar sistematicamente a atuação da burocracia e dos governantes no
que tange a política de AIDS no Brasil e no estado de São Paulo.
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Em 1985 é criado o Programa de Controle da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
através da portaria ministerial 236 do ministério da saúde, que posteriormente seria
rebatizado Programa Nacional de DST/AIDS (PN DST/AIDS); e em 1986 entrou em
atuação a Divisão Nacional de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e
AIDS. Assim como no caso do Programa Estadual de São Paulo o PN DST/AIDS adota
um modelo semelhante de organização com ampla participação das ONGs.
Especialmente, no que se refere à criação da Comissão Nacional de AIDS (CNAIDS)
como instância de diálogo e deliberação entre Governo e Sociedade Civil. A CNAIDS
teve papel relevante na formatação das ações governamentais. Atou, por exemplo, no
assessoramento técnico aos gestores do programa nacional de DST/AIDS e na pressão
política a outros órgãos governamentais a favor de certas medidas (como na questão da
distribuição gratuita de medicamentos) ou contra outras (como a testagem compulsória
de estrangeiros) que em seu conjunto definiram as características da política para AIDS
e DST no Brasil.

Quando se analisa a trajetória da política de AIDS e DST no Brasil e, mais
especificamente, no estado de São Paulo, se percebe que o desenvolvimento dessa
estruturação resulta da interação de três atores institucionais: a presença do ativismo das
ONG/AIDS; a presença de uma burocracia organizada

o movimento sanitarista

e os

ideais do Sistema Único de Saúde (SUS) e sua eventual concretização em diretrizes
políticas; e a influência do Banco Mundial que se fez presente nos três acordos de
empréstimos (AIDS I, AIDS II e AIDS III) para o desenvolvimento das ações de
controle da epidemia.
O envolvimento ativo das comunidades e das Organizações da Sociedade Civil (OSC)42
na luta contra o HIV/AIDS tem marcado de maneira indelével a resposta nacional desde
o início da epidemia, seja no campo do ativismo político como também na intervenção e
prestação de serviços. Todos os informantes entrevistados, tanto aqueles ligados à
burocracia governamental do ministério da saúde, da secretaria estadual ou das
secretarias municipais bem como os membros das próprias OSC e do Banco Mundial no
42

Os termos Organização Não-Governamental e Organização da Sociedade Civil são empregados
indistintamente na maioria dos documentos do PN DST/AIDS e do PE DST/AIDS; contudo, mais
recentemente percebe-se que se tem consolidado na literatura a utilização do termo OSC; pois, conforme
observado por Bresser Pereira e Cunill Grau (1999: 17), o termo não-governamental é anglicismo que
reflete uma confusão entre Estado e governo .
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Brasil são unânimes em destacar a relevância das parcerias com as OSC na construção
da política de AIDS e DST no Brasil. Ademais, faz-se necessário atestar, sem risco de
soar excessivo, que a luta contra a AIDS no Brasil assentou bases para um novo tipo de
relação entre o Estado e a sociedade. Pois, desde o início do estabelecimento das ações
governamentais para o enfrentamento da epidemia no Brasil esta relação entre Estado e
sociedade não apenas fez-se presente nas esferas da produção de serviços e do controle
social, as áreas das quais, tradicionalmente, têm sido incumbidas as OSC (cf. BRESSER
PEREIRA e CUNILL GRAU, 1999: 17). Mas também, têm sido um interlocutor
relevante das burocracias do ministério da saúde e da secretaria estadual na formulação
das políticas e projetos no Brasil e no Estado de São Paulo.

A participação dos representantes da sociedade civil na já citada CNAIDS no nível
federal e a criação do Grupo de Trabalho assessor para a Articulação OG/ONG no
programa estadual são exemplos dessa interlocução entre Estado e sociedade civil na
formulação das políticas públicas em DST e AIDS. Ainda segundo o relato de Paulo
Teixeira:

(...) Elas [as OSC] participaram ativamente da formulação da política também
(...) Essa é uma particularidade da política brasileira, a formulação da resposta
nacional, seguramente, tem contado com a participação expressiva da
sociedade civil, como foi o próprio projeto do Banco Mundial. Em 92 nós
devíamos elaborar capítulos, desenhar propostas em sete ou oito áreas (alguma
coisa desse tipo) em quatro delas nós chamamos as ongs. (...) não existe uma
reunião de um grupo que se constitua para decidir isto ou aquilo, que não tenha
as ongs. (...) numa instância onde não se sonhava haver participação da
sociedade, que é a do conselho terapêutico, supostamente uma comissão de
caráter estritamente técnico, científico, mas que nosso entender evidentemente
não se limita a isso (...) então nós propusemos e colocamos duas ongs que tem
participação permanente, eles são fiscais exatamente para garantir os
interesses da comunidade, por um lado e contribuir para o máximo de isenção e
neutralidade por parte dos componentes.

A coordenadora do PE DST/AIDS ao se referir ao papel do Grupo de Trabalho
OG/ONG no programa estadual também argumenta nesse sentido:
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Nesse espaço [o Grupo de Trabalho OG/ONG] a gente discute como vai ser
utilizado o recurso que se destina à sociedade civil aqui no estado, a
participação de gestores, a participação de municípios, de direção regional de
saúde e sociedade civil. Também é um mecanismo de avaliação e controle
porque todo o processo de utilização do recurso acaba sendo colocado nesse
espaço.

Ambos os espaços

a CNAIDS e o Grupo de Trabalho OG/ONG

constituem-se,

efetivamente, em arenas decisórias, embora não tenham poder executivo, representam
uma ampliação do espaço público e uma aproximação entre burocracia e os cidadãos no
sentido dado à expressão por Michael Barzelay (1992) no seu estudo já comentado no
segundo capítulo do trabalho. Pode-se argumentar também que essa ampliação do
espaço público constitui-se num mecanismo bastante profícuo de redução das
assimetrias

de informação e poder

entre o principal (os cidadãos) e seus agentes

(burocratas e governantes) e, por conseguinte, torna mais fácil e efetiva a fiscalização e
o controle dos cidadãos sobre a burocracia e os governantes.

O segundo ator institucional que dá à política de AIDS e DST sua forma corrente é o
ideal sanitarista, que se faz sentir, primeiramente, pela adesão a seus princípios por parte
de muitos dos protagonistas da luta contra a AIDS. Os documentos de apresentação dos
programas passam a incorporar os princípios da universalidade, descentralização,
integralidade (assistência, prevenção e direitos humanos) e participação e controle
social que, progressivamente, irão florescer nas ações e diretrizes dos programas
estadual e nacional de DST AIDS. Nas palavras de Paulo Teixeira:

(...) eu digo que alguns são determinantes desde o início: um, a integralização
das ações. Isso é um fato, você pode olhar o ofício que criou o programa de São
Paulo, ele diz isso, a integralidade das ações de prevenção, de tratamento e de
apoio as pessoas, primeira coisa; segunda coisa: a articulação estreita com a
comunidade. Esse foi o ponto de partida do programa estadual e evidentemente
o compromisso de governo ou de Estado que, com altos e baixos, se manteve
durante tanto tempo, foi muito precoce e se manteve durante muito tempo. Qual
o contexto? O contexto é a democratização do país, primeiro governo eleito; é o
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auge, uma época áurea do movimento sanitarista brasileiro que vai dar na
Constituição e que tinha essas premissas que nós estamos falando. Ele tinha
essas

premissas:

a

multiedisciplinariedade,

a

multissetorialidade,

a

participação comunitária, a defesa dos direitos. E um último toque para isso é o
seguinte: eu e a minha equipe que assumimos, nós vínhamos de um programa de
hanseníase. Um programa de hanseníase que, dentro desse processo todo, já
tinha como marca exatamente a luta pelos direitos, contra a discriminação,
contra o estigma, pela abordagem multidisciplinar, pela participação da
comunidade. Então, por isso que eu falo, foi natural dentro de um processo que
estava acontecendo [no Brasil] foi um encaminhamento natural. Então São
Paulo organiza o programa neste formato e a reprodução vai acontecendo no
país a partir deste modelo, desta proposta por que nós tivemos essa ação no
início.

Entretanto, é preciso acrescentar que até a publicação da portaria 2313 de dezembro de
2002 pelo ministério da saúde que institui a Política de Incentivo para estados, distrito
federal e municípios

alterando o modelo de financiamento dos programas estaduais e

municipais e descentralizando a seleção e o financiamento de projetos das OSC

o

desenho institucional do PN DST/AIDS não se adequava aos princípios orientadores do
SUS em dois aspectos básicos
não o admitisse

embora os documentos de apresentação do programa

primeiramente, no que se refere à questão da descentralização.

Antes da implantação da Política de Incentivo, o financiamento dos programas
municipais e estaduais se dava mediante a celebração de convênios entre as secretarias
de saúde das unidades federadas e o ministério da saúde; e o repasse dos recursos não
ocorria através do Fundo Nacional de Saúde. Por outro lado, os convênios engessavam
os gestores locais na medida em que o estabelecimento das metas e todo o processo de
planejamento dos programas estaduais e municipais era feito verticalmente a partir de
Brasília; como também a seleção e o financiamento e a prestação de contas dos projetos
das OSC era feito diretamente pelo ministério da saúde sem a participação dos gestores
municipais ou estaduais, embora a atuação das OSC fosse, via de regra, local ou
regional.

89
O segundo ponto em que o programa nacional de DST e AIDS destoava das demais
políticas e programas que se dão no âmbito do SUS era na questão do controle social.
Como já foi observado que desde o início do estabelecimento das ações de combate a
AIDS o programa sempre se distinguiu pela ampla e ativa participação da sociedade
civil. Contudo, é preciso salientar que a fiscalização e controle se davam por meio do
ativismo político e da vocalização das demandas exercidos diretamente sobre as
burocracias das secretarias e do ministério da saúde e à margem dos canais
institucionalizados para tal, expressamente, os conselhos de saúde (nacional, estaduais
ou municipais). Como não havia necessidade dos convênios realizados com o ministério
da saúde serem aprovados pelos conselhos de saúde

já que os recursos eram

provenientes do empréstimo do Banco Mundial e não do Fundo Nacional de Saúde

ea

prestação de contas desses projetos de parceria também se dava diretamente ao
ministério o ativismo e a pressão das OSC se fazia sentir sobretudo sobre as burocracias
desses órgãos. Ambos os pontos serão tratados adiante com mais vagar, quando se
analisar a implantação da Política de Incentivo.

Finalmente, o terceiro ator institucional que se constituiu num interlocutor ativo e
preponderante para a formatação da política para AIDS e DST no Brasil foi o Banco
Mundial. O ponto a ser destacado aqui é o que Rubens Mattos (2001: 9) aponta como o
deslocamento das estratégias centradas nos empréstimos para estratégias centradas na
oferta de idéias. Ou seja, além de empréstimos para o programa de controle da AIDS o
Banco oferecia

muitas vezes condicionando o empréstimo à adoção

idéias sobre

quais seriam as políticas públicas mais adequadas para tal objetivo.

Desde o primeiro acordo de empréstimo do Banco Mundial com o ministério da saúde,
em 1994, o financiamento do programa foi vinculado à exigência da criação de
mecanismos e instrumentos que, segundo os critérios dos especialistas em gestão do
Banco, auxiliariam o desenvolvimento institucional e o aprimoramento do programa;
neste contexto se destacam tanto os mecanismos de articulação com as OSC como
aqueles ligados às atividades de monitoramento e de avaliação. O Banco Mundial, por
um lado, tem investido sistematicamente no processo de criação e institucionalização de
um sistema de monitoramento e avaliação da política nacional de DST/ AIDS seja
através da disponibilização de assistência técnica, do financiamento, da articulação de
redes de profissionais, da sensibilização de lideranças políticas e acadêmicas.
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Por outro lado, o Banco Mundial (bem como outros organismos multilaterais)43, tem
perseguido a assim chamada New Policy Agenda reconhecendo o relevante papel
desempenhado pelas OSC em políticas de aliviação da pobreza e políticas sociais de
maneira geral (ROBINSON, 1993). Sob A New Policy Agenda o Banco Mundial tem
enfatizado a importância de (e por vezes exigido) que parte dos recursos dos
empréstimos seja direcionado para o financiamento de projetos de OSC num esforço
para se estabelecerem mecanismos de controle social que evitassem ou minorassem
práticas clientelísticas e de corrupção (EDWARDS e HULME, 1996).

Como já foi observado com perspicácia por Mary Jane Paris Spink (2003: 18), no
próprio título dos projetos de empréstimo fica claro esse movimento destacado por
Mattos (2001). O primeiro vigente de 1994 a 1998 intitulava-se Projeto de Controle da
AIDS e das DST (acordo de empréstimo 3659/BR). Seu objetivo principal era reduzir
a incidência de transmissão do HIV e DST e fortalecer a capacidade de instituições
públicas e privadas responsáveis pelo controle de DST e de HIV/AIDS no território
nacional . Seu impacto na institucionalização já foi comentado por outros autores,
segundo Mary Spink a criação de comitês assessores, entre eles o Comitê de Avaliação
e Seleção de Projetos ONG (portaria 843 de abril de 1994), e também na criação da
Unidade de Articulação com ONG e da Rede de Direitos Humanos.

O segundo acordo de empréstimo, batizado AIDS II (acordo de empréstimo 4392/BR),
vigente de 1999 a 2002, significou a continuidade do primeiro acordo, intitulando-se
Segundo Projeto de Controle de AIDS e DST. Seus objetivos expressos eram reduzir a
incidência e transmissão do HIV e das DST e expandir e aperfeiçoar o diagnóstico,
tratamento e assistência às pessoas com HIV, AIDS e DST . Trazia claramente
explicitado um componente de fortalecimento institucional. Seu estabelecimento
introduziu no programa um primeiro impulso em direção a um modelo mais
descentralizado e incluía também a sustentabilidade como questão estratégica. Outro
ponto que deve ser salientado é a adoção do conceito de vulnerabilidade como
parâmetro das ações de prevenção e assistência que levaria a uma abordagem
contextual, operacionalizada por meio dos grupos de trabalho. É nesse contexto de

43

Para uma análise mais detida desse ponto ver Brown & Desposato (2002).
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emergência das questões de sustentabilidade e descentralização do programa que foi
criada a Comissão de Gestão, na qual tinham assento gestores dos níveis estadual e
municipal.

A Comissão de Gestão nasce então com o objetivo de mediar as relações entre o
programa nacional e os vários programas das demais unidades federadas. Nas palavras
de Paulo Teixeira

que então já integrava a coordenação do programa nacional:

(...) A Comissão de Gestão nasceu (...) a partir de uma constatação: estamos
tendo problema na articulação operacional cotidiana com os estados e
municípios. Essa constatação foi dos coordenadores de estados e municípios;
poderia ter vindo da Coordenação Nacional, ter sido passada na Comissão
Nacional [de AIDS], mas não, veio dos gestores locais... .

Já o terceiro acordo de empréstimo (acordo de empréstimo 80400/BR) ou AIDS III,
vigente de 2003 a 2006, intitula-se Projeto de Sustentabilidade e Gestão Estratégica das
Polítias de HIV, AIDS e demais DST. Estabelece um claro seguimento com os dois
acordos anteriores tem por objetivo aprimorar os processos de gestão das políticas
públicas para o HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis nas três
instâncias de governo

(BANCO MUNDIAL, 2003). Alinhado com essa visão de

planejamento estratégico e de sustentabilidade das ações de luta contra a AIDS e demais
DST, busca institucionalizar as parcerias com as Organizações da Sociedade Civil,
organismos internacionais e outras instâncias da sociedade civil organizada não apenas
no que tange à esfera federal de governo, mas também, e, sobretudo, nas esferas de
governo subnacionais de modo a apoiar a efetiva inserção das ações de combate ao
HIV, a AIDS e as demais DST no SUS, assegurando assim sua sustentabilidade para
além do término do acordo de empréstimo.

A implantação da Política de Incentivo bem como a criação do Sistema de
Monitoramento e Avaliação (SMA) precisam se entendidos nesse contexto. De
descentralização das responsabilidades e ações de enfrentamento da epidemia e de sua
efetiva inserção no SUS. Ademais, houve também um fator epidemiológico importante
que sustentava essa preocupação com a desconcentração do programa de AIDS e DST.
Se até meados da década de 90 a epidemia tinha um caráter eminentemente urbano e
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masculino, mais recentemente, verifica-se não apenas uma acentuada tendência de
feminilização e pauperização da doença como já foi apontado, mas também sua
interiorização. Se até 1995 já haviam sido notificados casos de contaminação pelo HIV
em 1238 municípios do país, no ano de 2000 o HIV e a AIDS já atingiam mais de 60%
dos municípios do país, com casos notificados em 3279 municípios (Boletim
Epidemiológico da Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e
Aids, 31/08/2000). A seguir passamos à análise da implantação da Política de Incentivo
e do Sistema de Monitoramento e Avaliação.

4.3 A Política de Incentivo

Como já se comentou aqui os objetivos fundamentais que guiaram a formulação da
Política de Incentivo

implementada por meio de uma portaria do ministério da saúde

(portaria 2313 de dezembro de 2002)

foram a desconcentração e descentralização do

programa; a adequação do financiamento dos programas municipais e estaduais à forma
de institucionalizada de financiamento do SUS, isto é, ao financiamento fundo-a-fundo;
apoiar e garantir a sustentabilidade das ações das OSC, bem como aprimorar os
mecanismos de seleção e avaliação dos projetos desenvolvidos por estas organizações;
e, finalmente, o aperfeiçoamento da gestão através de planos (regionais e locais)
focalizados em metas estratégicas pactuadas através das Comissões de Gestores Bi e
Tripartite (CIB e CIT). O aprimoramento e a institucionalização do controle social sobre
as ações das burocracias e dos secretários de saúde dos estados e municípios foram, na
verdade, objeto de uma outra portaria (portaria 1679) relativa à implementação do
Sistema de Monitoramento e Avaliação.

A Política de Incentivo visando, primeiramente, de desconcentrar a atuação do
programa de AIDS e DST no Brasil

que até dezembro de 2002, quando é publicada a

portaria, limitava-se a apenas 159 municípios

altera a forma de financiamento e

repasse de recursos para as demais unidades federadas. Se no modelo anterior, vigente
durante os dois primeiros acordos de empréstimo com o Banco Mundial (AIDS I e
AIDS II de 1994 a 1998 e de 1999 a 2002, respectivamente) a adesão ao programa
nacional era celebrada mediante o estabelecimento de projetos de parcerias para as três
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grandes áreas de atuação

promoção da saúde, prevenção e proteção; diagnóstico,

assistência e tratamento e desenvolvimento institucional

do programa. E o

financiamento desses projetos de parcerias não se dava pelo do Fundo Nacional de
Saúde; mas, pelo contrario, os recursos eram enviados diretamente do PN DST/AIDS
para os programas municipais e estaduais de acordo com projetos específicos
desenvolvidos por estes últimos.

A partir da publicação da portaria 2313 no Diário Oficial da União, o repasse dos
recursos de Incentivo passa a ser realizado de forma automática, do Fundo Nacional de
Saúde (FNS) para os respectivos Fundos Estaduais e Municipais, em conta específica
do Programa de Prevenção, Controle e Assistência aos Portadores de Doenças
Sexualmente Transmissíveis e da AIDS

aberta automaticamente pelo FNS; isto é, a

verba é reservada para uso exclusivo pelos programas de AIDS e DST. Por meio desse
modelo de financiamento o repasse de recursos para estados e municípios passou de R$
68 milhões em 2002 para R$ 111,3 milhões em 2003 e o número de municípios que se
qualificaram para o Incentivo saltou para 411

integrando 95% dos casos de HIV/AIDS

notificados no país. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de
municípios que se habilitaram a receber os incentivos do governo federal, esse número
pulou de 37 para 139 e, atualmente há 144 municípios qualificados para o recebimento
dos recursos do Incentivo.

O processo de qualificação dos municípios

pois, todos os estados (inclusive o distrito

federal) foram habilitados automaticamente

ao recebimento do Incentivo compreende

a observância dos critérios estabelecidos pela NOB/96 ou pela NOAS/02; ou seja, o
município tem de estar previamente qualificado em uma das condições de gestão
previstas na NOB/96 ou NOAS/02; ademais, foram observados três parâmetros: os
dados epidemiológicos da doença, todos os municípios tem de ter, ao menos, 50 casos
notificados de contaminação por HIV/AIDS; a população e a importância do município
na região.

Entretanto, além da desconcentração geográfica do programa (que, vale lembrar, visava
combater a interiorização da doença), a Política de Incentivo foi também um importante
mecanismo de descentralização. Já que de acordo com o modelo prévio, baseado nas
parcerias de projetos, os gestores estaduais e municipais não tinham quase nenhuma
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autonomia decisória, os projetos eram, na visão destes, excessivamente normatizados e
o processo de planejamento muito centralizado pela coordenação do programa nacional.
Nas palavras de uma coordenadora do programa de um importante município do estado
de São Paulo:

(...) como estava muito centralizado [o planejamento], a gente saia do nosso
município e ia fazer esse plano operativo [dos projetos de parceria] lá em
Brasília, com todas as outras coordenações municipais; então, a gente levava os
nossos dados e nossas necessidades e montava lá. A partir do processo de
descentralização, com a adoção dos Planos de Ações e Metas [instrumento de
planejamento da Política de Incentivo], por exemplo, ficou muito mais
compartilhado com a equipe local; porque ai, eu discuto as necessidades com
minha equipe, eu discuto com as organizações da sociedade civi ...

A descentralização do programa de HIV/AIDS e outras DST deu-se, então, por meio da
transferência aos gestores municipais e estaduais de poder de decisão sobre três áreas
básicas de gestão dos programas, a saber: seleção e avaliação dos projetos das OSC;
planejamento, programação e monitoramento das metas e prioridades dos programas; e,
por fim, gerenciamento dos recursos e controle dos gastos.

Uma outra conseqüência relevante da adoção do financiamento fundo-a-fundo foi o
fortalecimento dos coordenadores locais e o incremento da autonomia de gestão
operacional cotidiana dos programas dentro da estrutura das secretarias de saúde. A
característica distintiva fundamental aqui é que as verbas do incentivo, bem como as
contrapartidas locais, passaram a ser movimentadas em uma conta específica do
programa de DST/AIDS; o que objetivava evitar a ingerência política sobre o uso dos
recursos, mas que conferiu grande autonomia política e financeira aos coordenadores
locais junto ao secretário de saúde de seu estado ou município.

O gerente de planejamento da coordenação nacional do programa relatava nas seguintes
palavras um dos objetivos desse mecanismo de financiamento:
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(...) a Política de Incentivo foi uma resposta à preocupação de todos nós que
trabalhamos com AIDS para dar sustentabilidade das ações, porque é uma
verba repassada aos executores diretamente, carimbada para HIV e AIDS.

Paulo Teixeira, coordenador nacional do programa de DST/AIDS na época em que foi
formulada a Política de Incentivo e publicada a portaria pelo ministério da saúde,
declarou que o financiamento fundo-a-fundo em conta específica do programa de AIDS
e DST:

(...) funciona como um mecanismo que reforça o coordenador municipal do
programa ou a pessoa responsável pelo programa frente ao seu secretário de
saúde e também é um mecanismo de evitar algum tipo de ingerência política
sobre esse dinheiro... .

Já a coordenadora municipal do programa de São Paulo

que teve se cargo ameaçado

após as eleições de 2004 quando houve uma alternância partidária, e permaneceu no
cargo em parte devido à pressão das OSC

expôs a situação junto a secretaria de saúde

nos seguintes termos:

(...) acho que se pode seguramente dizer que aumentou a autonomia do grupo
da AIDS tanto dos profissionais do programa como das ONGs na garantia da
otimização dos recursos segundo o plano (...) com a nova gestão no município
de São Paulo [após as eleições de 2004], no começo existia aquela tendência
natural: imagina, eu quero todo o dinheiro....[do orçamento do programa
municipal de DST/AIDS para ser aplicado a discrição do secretário] e devagar,
após algumas semanas, alguns meses, é lógico que todo esse mecanismo [de
financiamento] vai se tornando claro, cai a ficha de que aquilo é um plano
municipal que foi negociado com todas as outras instâncias, e (...) não devia
admitir ingerência.

O secretário municipal de saúde de Ribeirão Preto em entrevista ao autor também
confirmou o fortalecimento dos coordenadores locais dentro da estrutura das secretarias
de saúde dos municípios. Nas suas palavras:
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(...) eles [os coordenadores locais] conseguiram, de certa forma, uma fatia de
recursos importante. Para o programa, para essa população é muito bom.
Agora para o conjunto, nós temos dificuldade em outras áreas, você precisa ver
também se tem investimento parecido.

Com o objetivo de incorporar as ações desenvolvidas pelas OSC
principalmente, nas áreas de prevenção e proteção e de assistência

que atuam,

ao SUS, a portaria

2313 determina que 10% do total de recursos destinados à unidade federada para o
financiamento das ações desenvolvidas em parceria com as Organizações da Sociedade
Civil (OSC) (MINISTÈRIO DA SAÚDE, 2002). Esses recursos são disponibilizados
às secretarias estaduais de saúde incumbidas de selecionar os projetos por processo
público e analisá-los por meio de uma comissão especialmente constituída para essa
finalidade. No caso do Estado de São Paulo essa comissão é constituída por
representantes da coordenação do programa estadual; representantes dos programas
municipais; das universidades e das OSC. Conforme deliberação do Grupo de Trabalho
OG/ONG.

Incluídas na política e nas verbas do SUS, as OSC se liberam dos financiamentos
atrelados ao Banco Mundial e ganham maior autonomia para propor e elaborar projetos
locais. Já que de acordo com o modelo anterior o programa nacional era o órgão
responsável pela seleção, análise e avaliação dos projetos das OSC. O que muitas vezes
gerava conflitos entre os coordenadores locais e as OSC; pois, embora a atuação dessas
organizações fosse, via de regra, local, seus projetos eram financiados e avaliados pela
coordenação nacional, por conseguinte, esta era também a esfera de governo a qual elas
prestavam contas do andamento de seus projetos e a qual respondiam.

Segundo as palavras de uma das coordenadoras do programa estadual de DST/AIDS de
São Paulo:

(...) uma das reclamações dos programas estaduais e municipais era que as
OSC acabavam criando um vínculo direto com a Coordenação Nacional e
ficavam, muitas vezes, sem informação dos projetos que eram desenvolvidos
dentro dos próprios estados.
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Nesse sentido, a portaria 2313 contribuiu para a aproximação dos entre as OSC e os
programas locais. Pois, embora a responsabilidade pela seleção, análise e avaliação dos
projetos das OSC seja, teoricamente, apenas da coordenação estadual. Conforme
pactuado na Comissão de Gestores Bipartite (CIB) do estado de São Paulo, órgão
deliberativo que reúne representantes dos programas estaduais e municipais, os gestores
municipais tomaram parte ativa no processo de seleção e na avaliação dos projetos das
OSC. O gerente do Núcleo de Articulação OG/ONG do programa estadual descreveu
assim este processo:

(...) dentro do processo de seleção, o gestor local da um parecer exatamente
para a gente ver se a ONG tem condição de gerir aquele processo tanto
administrativamente quanto tecnicamente (...) por mais que a gente tenha um
contato próximo e freqüente com as ONGs, não conhece todas e nem da forma
como o pessoal local conhece. (...) a gente acabou buscando o município como
parceiro para poder fazer o acompanhamento e avaliação [dos projetos], eles
têm uma relação muito próxima das organizações, como as ONGs estão
executando recurso, tocando os projetos lá, nos municípios.

Entretanto, é bom se destacar que grande parte das OSC foi reticente ou mesmo
refratária à descentralização do processo de seleção e avaliação de projetos. Embora
visse com bons olhos a incorporação ao SUS de suas atividades; pois, acreditava-se que
este fosse o melhor caminho para se assegurar a sustentabilidade das ações
desenvolvidas pelas ONG/AIDS. Em se consultando as atas de reuniões do 4º.
Congresso de Prevenção em AIDS e DST44, realizado em Cuiabá em setembro de 2001,
percebe-se que muitas OSC viam as alterações trazidas com descentralização do
processo de seleção e avaliação dos projetos como uma ameaça à seu modelo de
atuação, sobretudo devido ao fato da seleção de projetos dar-se por meio de um
processo de competição pública. Não será fácil adaptar-se e mesmo aceitar a idéia da
venda de serviços argumentava a médica Maria Eugênia Lemos Fernandes, uma das
coordenadoras da ONG Associação Saúde da Família. Ela lembrava que muitas das
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As referidas atas de algumas reuniões do 4º. Congresso Brasileiro de Prevenção em DST e AIDS estão
disponíveis no sítio:
http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISCC4AB4D9ITEMID62867D1BCE6349EE8C85AD3DC516D
F1EPTBRIE.htm.
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ONGs conservam ainda uma tradição assistencialista, e é assim que grande parte das
pessoas as enxergam.

Alexandre Granjeiro, representante da coordenação do programa nacional de AIDS e
DST na mesa de abertura do congresso, afirmou o seguinte na sua exposição:

(...) depois de 15 anos atuando como modelos de iniciativa e desempenho, as
cerca de 450 ONGs que trabalham com Aids no Brasil se defrontam com uma
espécie de ritual de iniciação capitalista. Elas terão de provar, até o final de
2002, que conseguem andar com as próprias pernas, ou seja, mostrar que são
capazes de angariar fundos sem pedidos de mesada.

Grande parte das OSC também enxergava o novo modelo de seleção e avaliação,
introduzido com a Política de Incentivo, uma perda de poder. Já que a partir da
implementação do novo modelo elas perderam acesso direto à coordenação nacional e
ao ministério da saúde e passaram a ter sua atuação controlada de maneira mais
sistemática. Pois, não apenas o processo passa a ser gerenciado localmente, mas
também incorpora mecanismo de avaliação do desempenho dos projetos das OSC.

O gerente do Núcleo de Articulação OG/ONG do programa estadual de DST/AIDS
contrastou os dois modelos de fiscalização e prestação de contas dos projetos das OSC
nos seguintes termos:

(...) a prestação de contas [segundo o modelo anterior] era apenas uma
necessidade legal, bancária e contábil. Inclusive se percebia algumas coisas
distorções importantes, porque naquela forma de monitoramento você podia
resolver tudo com meia dúzia de produtos que você mostrava: é uma camiseta, é
a foto de um seminário, da faixas, é o material que você imprimiu, você prova
que você fez

A partir da implementação da Política de Incentivo e da descentralização do processo de
seleção e avaliação dos projetos das OSC:
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(...) a gente é obrigado a informar quais são as ONGs que receberam o
recurso, quanto receberam de recurso naquele período, e a gente faz um
acompanhamento trimestral de como está indo, inclusive vendo se elas [as
ONGs] entregaram tudo aquilo que tinham prometido.

O Presidente do GAPA argumentou no mesmo sentido, de acordo com suas palavras:
(...) a prática da avaliação dos projetos, normalmente, tem caráter de cobrança de
resultados .

Um outro objetivo expresso da Política de Incentivo, e o mais importante para o
propósito deste trabalho, já que intimamente relacionado à formulação e a
implementação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do programa de DST/AIDS
foi o desenvolvimento da capacidade institucional dos programas e o aprimoramento de
sua gestão; principalmente, no que se refere aos programas subnacionais. Para tanto, a
portaria 2313 instituiu a padronização dos instrumentos de planejamento para a
elaboração de metas dos programas de modo a aperfeiçoar os processos de gestão das
políticas públicas para HIV/AIDS e outras DST e permitir o monitoramento e o
acompanhamento sistematizados das ações de enfrentamento da epidemia nas três
instâncias de governo.

Desse modo, a portaria 2314 de 20 de dezembro de 2002 estabelece o Plano de Ações e
Metas (PAM) como principal documento a ser apresentado pelos gestores estaduais,
municipais e do Distrito Federal, pleiteantes ao ingresso na Política de Incentivo das
Ações em HIV/AIDS e outras DST, na forma de repasse fundo a fundo. (MINISTÉRIO
DA SAÙDE, 2002). O PAM é o instrumento de programação das ações e metas que
viabiliza a padronização dos mecanismos de planejamento focalizado nas ações
proposto pela portaria 2313. O anexo 04 desta portaria traz as Orientações para a
elaboração dos Planos de Ações e Maetas (PAM) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002)
defini as diretrizes contidas nos planos e os estrutura em quatro eixos, a saber:

1. Caracterização global do estado ou municípios pleiteante, que contém dados
relativos à estrutura social, econômica e demográfica do ente federado; dados
epidemiológicos sobre HIV e AIDS;
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2. Diagnóstico epidemiológico e das ações em DST/Aids, com dados relativos à:
epidemiologia da Aids; acesso da população e das pessoas vivendo com
HIV/Aids às ações; realização das ações em HIV/Aids segundo a capacidade
instalada de serviços sob Gestão do Estado, Distrito Federal ou Município;
análise das ações e atividades em HIV/Aids já realizadas; promoção da saúde e
prevenção; assistência às pessoas vivendo com HIV/Aids; ações de
desenvolvimento institucional; ações em parcerias com Organizações da
Sociedade Civil (OSC);

3. Ações e Metas para o ano a que se refere o plano (que tem vigência de 12
meses): com a definição de prioridades para implementação; priorização de
ações segundo áreas de atuação e áreas temáticas; análise dos resultados
esperados; ações, atividades e metas planejadas;

4. Recursos necessários para o cronograma de implementação, contendo: plano de
aplicação dos recursos para OSC (no caso dos estados e Distrito Federal);

5. Sistemática de monitoramento, avaliação e de participação e controle social.

Apesar da grande quantidade de dados requeridos pelo instrumento de Planejamento, é
importante destacar que se trata, na verdade de um instrumento disponibilizado aos
programas estaduais e municipais por meio da Internet; sua compreensão e
preenchimento são bastante simples. A seguir seguem algumas telas de preenchimento
dos PAM que exemplificam sua elaboração:
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Ilustração 4.1: Tela de Abertura: http://www.aids.gov.br/incentivo/index.htm

Fonte: reproduzido de www.aids.gov.br

Ilustração 4.2: Tela de Priorização de Metas: http://www.aids.gov.br/priorizacao.htm
Áreas de Atuação

Áreas Temáticas

Existência de Ações
desenvolvidos nesta Área
SIM

Promoção
Prevenção e
Proteção

Diagnóstico
Tratamento e
Assistência

Desenvolvimento
Institucional e
Gestão

Parcerias com
OSC

Informação, Educação e Comunicação
Promoção de Práticas Sexuais Seguras
Redução de Danos Pelo Uso de Drogas
Redução da Transmissão Vertical
Serviços de Prevenção
Promoção de Direitos Humanos
Atenção à Gestante HIV (+) e às
Crianças Expostas
Atenção aos Portadores de HIV/AIDS
Atenção aos Portadores de DST
Diagnóstico e Acompanhamento
Laboratorial
Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento e Estabelecimento de
Parcerias
Gerência de Recursos
Logística de Insumos
Sistema de Informação
Vigilância Epidemiológica
Treinamento de Recursos Humanos
Promoção e Prevenção
Promoção de Direitos Humanos
Atenção e Apoio a Pessoas Vivendo
com HIV/aids
Sustentabilidade
Advocacy e Controle Social

Fonte: reproduzido de www.aids.gov.br

NÃO

Necessidade em continuar ou Prioridade em implementar
desenvolver Ações nesta
Ações nesta área em 2003
área
(impacto)
SIM
NÃO
ALTA
MÉDIA
BAIXA
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Ilustração 4.3: Tela de informação dos recursos: origem e destinação
Proposta de Recursos Financeiros Globais por Áreas
Áreas de Atuação

Recursos Financeiros a serem aplicados-2003
INCENTIVO
SES
SMS
TOTAL

Percentual
do Total
Geral

1 - Área de Promoção e Prevenção

2
Ár e a
Institucional

de

D ese nv olv im e n t o

3 - Área de Assistência

Parcerias com OSC
100 %

TOTAL GERAL

TOTAL DOS RECURSOS

GASTOS CORRENTES
(Custeio)

INVESTIMENTO
(Capital) *

Ca pit a l = Equ ipa m e n t os e M a t e r ia is Pe r m a n e n t e s.

Fonte: reproduzido de www.aids.gov.br

O fluxo de elaboração dos Planos de Ações e Metas é também bastante didático e
procura indicar ao gestor local o próprio conceito de planejamento utilizado. Forçando-o
a estabelecer proridades, metas, ações e os resultados esperados para cada uma das áreas
temáticas. A figura 04 a seguir procura resumir essa matriz lógica de programação dos
Planos de Ações e Metas:

Figura 4.4 Matriz lógica de programação do PAM
Área de Atuação

Área Temática

Prioridades
Prioridades
Prioridades
Resultados
Resultados
Esperados
Resultados
Esperados
Esperados

Metas
Metas
Metas
Ações
Ações
Ações

Fonte: Formulação do autor a partir de dados capturados em www.aids.gov.br
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É necessário destacar que essa nova metodologia de planejamento para as ações locais
de combate a AIDS e DST não apenas procurou aprimorar a gestão dos programas e
capacitar os gestores locais em planejamento focalizado em metas e ações; mas também
contribuiu para uma maior aproximação das OSC com as burocracias das secretarias de
saúde. Pois a portaria 2313 que institui os Planos de Ações e Metas traz uma diretriz
que instrui os coordenadores dos programas locais a promoverem a participação das
OSC no processo de planejamento anual e no estabelecimento de metas e ações para o
programa, principalmente, no que diz respeito à aplicação de recursos para os projetos
desenvolvidos em parceria com as OSC.

Assim, segundo portaria é atribuição dos estados ou municípios o:

(...) compromisso em estabelecer, manter e fortalecer os mecanismos de participação
da sociedade civil que atua na área de DST e Aids, durante as etapas do processo de
implantação do Incentivo, especialmente de planejamento, monitoramento e avaliação
do Plano de Ações e Metas. A participação da sociedade civil que atua na área de DST
e Aids deverá ocorrer em articulação com os respectivos Conselhos de Saúde
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).

E aqui se faz necessário ressaltar que a implantação da Política de Incentivo teve
também

importantes

conseqüências

relacionadas

às

formas

em

que

se

operacionalizavam o controle social das burocracias e representantes políticos das
secretarias e do ministério da saúde. Vale lembrar que antes da adoção da Política de
Incentivo, a fiscalização e o controle se davam na forma de ativismo político exercido
diretamente pelas OSC sobre membros do ministério e das secretarias de saúde. Ou seja,
se dava ao largo das instituições concebidas para essa finalidade no SUS, os conselhos
de saúde. Não apenas, mas em grande medida por que estas instituições não se
configuravam arenas decisórias efetivas para as políticas de AIDS e DST já que tanto os
recursos para os programas municipais e estaduais como também aqueles destinados aos
projetos de parcerias com as OSC não eram repassados por meio do Fundo Nacional de
Saúde e, portanto, não se constituíam em objeto de deliberação ou fiscalização dos
conselhos de saúde.
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Após a adoção da Política de Incentivo, o percurso para a elaboração e aprovação dos
Planos de Ações e Metas exige que, depois de elaborados, via Internet; estes sejam
apresentados e submetidos aos conselhos (estaduais ou municipais) de saúde, aonde
também devem ser discutidos e aprovados; para, então serem submetidos à coordenação
nacional do programa que, finalmente, o valida. Este fluxo de aprovação trouxe a
atuação das OSC para dentro das arenas institucionalizadas de controle e fiscalização,
os conselhos de saúde dos estados e municípios.

A coordenadora do programa estadual de São Paulo parece corroborar esse
deslocamento da atuação das OSC para as instâncias de controle do SUS. Nos seus
termos:

Na época dos convênios a gente não necessariamente passava pelas instâncias
oficiais de controle social, a gente não tinha que passar pelos conselhos
municipais e conselhos estaduais de saúde, então, os programas distanciados
dessas instâncias de controle, que ao nosso ver são fundamentais dentro do
SUS. (...) hoje, há uma aproximação das ONG/AIDS das instâncias de controle
social oficiais, dos conselhos estaduais de saúde...

Enfim, a adoção dos Planos de Ações e Metas, como instrumento de qualificação dos
estados e municípios à Política de Incentivo em DST/AIDS, não apenas funcionou com
uma importante ferramenta de gestão

pois, introduz uma nova metodologia de

planejamento focalizada e metas e ações estratégicas

mas, sobretudo, contribuiu para a

ampliação e para o aperfeiçoamento do processo de participação e controle social em
âmbito local tanto no processo de planejamento coma na fiscalização da execução
financeira e das ações planejadas.

A seguir se analisa a formulação e a implementação do Sistema de Monitoramento e
Avaliação dos programas de AIDS e DST.

4.4 O Sistema de Monitoramento e Avaliação
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O ministério da saúde por meio da portaria 1679 de 2004 aprova as normas relativas ao
Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA) da Política de Incentivo do programa de
AIDS e DST. O SMA, de acordo com a poratria 1679, atende a três objetivos básicos:

1.

(...) gerar subsídios à retroalimentação do processo de programação dos
Planos de Ações e Metas (PAM) e à tomada de decisões pelos gestores de saúde
federal, estadual e municipal.

2. Acompanhar o cumprimento

das pactuações realizadas nas Comissões

Intergestores Bipartites (CIB), como requisitos para a qualificação de Estados e
municípios ao Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids e outras
DST, referentes à disponibilização de medicamentos para tratamento das
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e das Infecções Oportunistas (I.O.),
relacionadas à Aids e ao fornecimento de preservativos masculinos .

3. E, finalmente, garantir a transparência no uso dos recursos financeiros e de
verificação da capacidade de gasto dos gestores de saúde, sempre associada à
qualidade da resposta local para o enfrentamento da epidemia . (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2004).

Ou seja, o SMA presta-se, fundamentalmente, a avaliação dos resultados alcançados
pelos programas de DST/AIDS e ao monitoramento da evolução das ações e metas
programadas nos Planos de Ações e Metas.

É necessário destacar que o SMA não se trata de uma medida isolada da coordenação
nacional do programa para acompanhar o desempenho dos programas locais em seguida
ao processo de descentralização das ações de combate a AIDS e DST realizada por meio
da Política de Incentivo. Pelo contrário, o SMA é o mais importante componente do
Plano Nacional de Avaliação e um esforço conjunto do programa nacional, da
Secretaria de Vigilância Sanitária, do Centro de Informação Científica e Tecnológica da
Fundação Oswaldo Cruz e do Global Aids Program Brazil dos Centros para Prevenção e
Controle de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention).
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Por ocasião da publicação da portaria que institui o SMA, Pedro Chequer, diretor do
Programa Nacional de DST e Aids, declarou:

O objetivo do Plano Nacional de Avaliação é, em primeiro lugar, colocar à
disposição dos serviços de saúde pública, do governo, da sociedade e de nós
mesmos indicadores de importância nacional e regional sobre enfrentamento da
doença, comportamento sexual, além de dados mais gerais sobre o país . 45

A assessoria de monitoramento e avaliação do PN DST/AIDS coordena o processo de
avaliação dos programas estaduais e municipais bem como algumas pesquisas de
avaliação específicas, tais como, a Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas da
população brasileira em relação ao HIV/Aids, divulgada pelo Ministério da Saúde no
dia 24 de outubro de 2004. Tal área tem a incumbência de (...) elaborar um Plano
Estratégico de Avaliação com o objetivo de criar comitês interinstitucionais (sic) de
avaliação junto às coordenações estaduais / municipais (...)

(MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2002b). Ou seja, elabora projetos de avaliação para os diversos programas
estaduais e municipais visando à criação de uma Rede Nacional de Avaliação com
perspectivas de avaliar estruturas, recursos, processos e resultados.

Para tanto, a assessoria técnica de avaliação do programa nacional vem promovendo,
desde o estabelecimento do primeiro acordo de cooperação financeira entre o Ministério
da Saúde e o Banco Mundial para a viabilização do acordo de empréstimo AIDS I, em
1994, diversas oficinas e seminários de capacitação técnica em métodos de avaliação
em saúde em conjunto com o Departamento de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de
Saúde Pública da USP e o Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de
Medicina da USP e com a assessoria de treinamento do programa nacional; e mais
recentemente, coma criação do Plano Nacional de Avaliação da Secretaria de Vigilância
Sanitária, do Centro de Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo
Cruz e do Global Aids Program Brazil dos Centros para Prevenção e Controle de
Doenças (Centers for Disease Control and Prevention). Além da realização de alguns

45

A declaração em questão foi dada a RETS - Revista do Terceiro Setor (18/08/2004).
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estudos e pesquisas de avaliação de subcomponentes de alguns programas estaduais e
municipais46.

Além das avaliações acima mencionadas o PN DST/AIDS, por tratar-se de um
programa com apoio financeiro do Banco Mundial, é submetido periodicamente a
avaliações externas, conduzidas por consultores independentes contratados pelo Banco
Mundial para esse fim. A avaliação realizada pelo Banco Mundial tem caráter global e
procura avaliar o Programa Nacional DST/AIDS como um todo.

Os propósitos explícitos dessa pesquisa são analisar: a) o conceito e o desenho do
projeto; b) a implementação do projeto; e c) os produtos, os resultados e o impacto do
projeto. Ela também busca assegurar o registro das lições aprendidas com o projeto e a
emissão de recomendações para o seu curso no futuro e para atividades de
acompanhamento, segundo as necessidades identificadas (BANCO MUNDIAL, 2003).
Contudo, por tratar-se de uma avaliação externa, conduzida a pedido de um organismo
multilateral, e que atende aos objetivos de prestação de contas e verificação de
resultados internos do Banco Mundial, entende-se que tal pesquisa de avaliação foge ao
escopo desse trabalho e, portanto, não será aqui explorada.

Entretanto, como já foi mencionado, vale ressaltar o papel ativo desempenhado pelo
Banco Mundial na formulação de uma política de avaliação e na institucionalização do
sistema de monitoramento e avaliação do programa brasileiro de DST/AIDS, bem como
na criação e no fortalecimento de mecanismos de controle social sobre a gestão da
política de DST/AIDS no país.

Nesse sentido tanto Paulo Teixeira, coordenador nacional do programa de AIDS/DST
quando se realizavam as tratativas para formalização do acordo de empréstimo AIDS

46

Entre os principais estudos e pesquisas realizados recentemente pode-se citar: a Avaliação dos Testes
Rápidos; o Estudo de Aceitabilidade dos Testes Rápidos; a Avaliação de Custo-Efetividade dos Testes
Rápidos no Brasil; a Avaliação de Implantação do Teste Rápido para Diagnóstico do HIV no Amazonas;
a Avaliação do Grau de Implantação do Projeto Nascer Maternidades; a Avaliação do Projeto de
Distribuição de Preservativos na Escola; a Avaliação da Dispensação de Medicamentos ARV; o estudo
Sentinela parturiente; a Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas Relacionadas ao HIV/AIDS com a
População Brasileira de 15 a 54 anos 2004, já citada e a Avaliação de Campanha de Mídia
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III, como também o diretor da assessoria de monitoramento e avaliação47 são unânimes
ao corroborar a participação ativa do Banco Mundial na construção de uma política de
avaliação para o programa de AIDS e DST no Brasil.

Nas palavras de Paulo Teixiera:

O Banco Mundial introduziu um elemento de pressão para que esses sistemas
de avaliação viessem a ser construídos (...) nas negociações do projeto AIDS
III, exatamente, passou a ser deliberado: nós precisamos de dinheiro e de
investimento nessa área [de avaliação].

O diretor da assessoria de monitoramento e avaliação do programa nacional descreveu o
papel do Banco Mundial com relação ao desenvolvimento do componente de avaliação
no programa brasileiro de AIDS e DST nos seguintes termos:

(...) o Banco teve um papel preponderante [na criação do Sistema de
monitoramento e Avaliação]. Nas negociações do AIDS II para o AIDS III o
Banco fez muita pressão para que se estabelecesse uma área mais atuante de
monitoramento e avaliação, (...) houve pressão do Banco Mundial para que a
gente ampliasse a qualificasse melhor as ações de monitoramento e avaliação.
No AIDS II, já havia uma área de avaliação, mas era ligada à ASPLAV [antiga
Assessoria Técnica de Planejamento e Avaliação do programa nacional] (...) foi
só com a chegada do CDC ao programa que foi possível dar vida própria e
alavancar [a Assessoria de Monitoramento e Avaliação]. A escolha [dele como
diretor da assessoria] foi um pouco de afinidade, e acabaram me escolhendo
para assistir essa área...

Enfim, o Banco Mundial investiu sistematicamente no processo de criação e
institucionalização do sistema de monitoramento e avaliação do programa de
DST/AIDS tanto por meio da disponibilização de assistência técnica, viabilizando a
vinda dos técnicos do CDC para o programa nacional; com também mediante o

47

É interessante de se observar que o atual diretor da assessoria de monitoramento e avaliação do PN
DST/AIDS foi selecionado e conduzido a seu cargo atual pela equipe do CDC no programa nacional,
como ele mesmo admitiu em entrevista ao autor.
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financiamento e a sensibilização de lideranças políticas e acadêmicas no pais para
relevância da avaliação como instrumento indispensável ao desenvolvimento
institucional do programa. Aqui vale, mais uma vez, destacar a observação de Mattos
(2001: 09) da mudança na estratégia dos especialistas em gestão do Banco que passaram
disponibilizar não apenas os recursos na forma de empréstimo, mas também e,
sobretudo, ofereceram

e muitas vezes pressionaram pela aceitação, como fica claro

nos depoimentos acima

todo um repertório de idéias sobre quais seriam as políticas

públicas mais adequadas e as melhores práticas administrativas para o enfrentamento da
AIDS no Brasil.

O Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA) acompanha a evolução de cinco eixos
principais:

1. Metas Programadas no Plano de Ações e Metas (PAM);

2. Indicadores e Índice Composto de DST;

3. Cumprimento dos acordos para tornar disponíveis insumos estratégicos
(medicamentos para outras DST e Infecções Oportunistas e preservativos);

4. Execução dos recursos financeiros (o que inclui o monitoramento dos recursos
da Política de Incentivo repassados às organizações da sociedade civil);

5. E, finalmente, acompanhamento dos projetos de parcerias com organizações da
sociedade civil.

Para os objetivos desse trabalho é relevante observar que além de integrar as
informações nacionais do programa nacional, o SMA permite também o
acompanhamento no nível local

dos municípios e estados

dos recursos empregados

e recursos disponibilizados ao programa, ações e metas programadas para o período
realizadas ou não-realizadas, número de pessoas infectadas e de internações no Sistema
Único de Saúde (SUS), gasto anual total do respectivo programa com AIDS e DST,
número de organizações não-governamentais cadastradas, projetos de parcerias com
OSC em andamento, etc.
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Os indicadores são apresentados de duas formas: a maneira padrão é baseada na
proposta do sistema HIV/Aids Survey Indicators Database, sistema de informação
desenvolvido em parceria entre a assessoria de monitoramento e avaliação e a área de
tecnologia de informação do ministério da saúde. Segundo esse modelo os dados são
apresentados de acordo com sua área programática. A segunda forma de apresentação
baseia-se na lógica do Plano Nacional de Avaliação (PNA). Para cada indicador, há uma
ficha destinada a orientar quanto a: definição/interpretação; proposição; classificaçãomonitoramento; classificação no Programa Nacional de Avaliação; método de cálculo;
fontes dos dados; possibilidade de analisar a dimensão da equidade; limitações;
periodicidade e data de atualização.
O sistema está acessível, via Internet48, para quem quiser consultar e, mais do que servir
como ferramenta de gestão para os coordenadores dos programas, a auto-avaliação do
Programa Nacional de DST e Aids, serve para as organizações que trabalham com o
tema

filiadas ou não ao programa

ou ao simples cidadão saberem um pouco mais

sobre o impacto das ações de combate à epidemia da Aids e conhecerem os pontos
atualmente deficientes no enfrentamento da doença. O SMA permite também a emissão
de relatórios com o resumo das estimativas dos indicadores para o Brasil e grandes
regiões, como também para os cinco sítios de excelência em avaliação (estados de
Pernambuco e São Paulo, municípios de Manaus, Campo Grande e Curitiba).

É interessante notar que se trata de um sistema auto-avaliação no qual os coordenadores
dos programas estaduais ou municipais

ou alguém por eles encarregado

informam,

através do preenchimento de um instrumento de acompanhamento de metas e índices
por meio da Internet, a coordenação nacional do programa. As informações prestadas
em relação ao cumprimento das metas programadas são analisadas pelo PN DST/AIDS
e pelos respectivos conselhos de saúde, e, ao final do período de 12 meses, os estados e
os municípios que não alcançarem as metas previstas no seu PAM e não apresentarem
nenhuma justificativa para o não-cumprimento das ações e metas programadas, seja
através do sistema de monitoramento, seja no momento do encerramento do período,

48

O relatório completo, batizado MonitorAids , está disponível em www.aids.gov.br/monitoraids.
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estão sujeitos ao bloqueio do repasse de recursos e a desqualificação para o recebimento
dos recursos da Política de Incentivo.

Nesse sentido, percebe-se claramente que o sistema não tem um caráter apenas
informativo. Tal como alegado pela coordenação nacional do programa; mas sim, um
caráter fiscalizador e punitivo, ao menos sob a ótica dos estados e municípios.

É importante destacar que, as informações geradas pelo sistema de monitoramento e
avaliação do programa de DST e AIDS tem tido ampla difusão entre os vários agentes
interessados na gestão da política de AIDS e outras DST no Brasil: gestores do
diferentes níveis de governo, bem como de diferentes níveis hierárquicos; Organizações
da Sociedade Civil; veículos de comunicação e toda a população interessada. Os
relatórios podem ser encontrados no sítio: www.aids.gov.br. Constituindo-se, assim,
como instrumentos efetivos de cobrança e controle social, sobretudo pelas várias ONGs
interessadas e envolvidas na gestão da política de DST/ AIDS no estado de São Paulo.

Ademais a obrigatoriedade de apresentação dos resultados alcançados no período (12
meses) aos conselhos (nacional, estaduais e municipais) de saúde; onde, são
contrastados com as ações e metas programas, criou um mecanismo de controle dos
resultados do programa. Ou seja, o arranjo institucional no qual se insere o Sistema de
Monitoramento e Avaliação, assim como a atuação dos atores interessados na política
de combate a AIDS no Brasil, têm contribuído para constranger as burocracias das
secretarias e do ministério da saúde à manterem-se responsivas às demandas e as
cobranças da sociedade civil organizada.
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5 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO (SARESP)

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) criou e implantou o SARESP em 1996. A
formalização e consolidação do sistema de avaliação da rede estadual se inserem num
quadro mais amplo de iniciativas que visam reestruturar o papel do Estado,
principalmente em relação às suas funções e atuação. Este movimento de reformas, no
campo educativo, pode ser caracterizado como uma tendência mundial, e a implantação
de processos de avaliação dos sistemas escolares constitui-se em uma de suas principais
características. (Pestana, 1998; Castro e Carnoy, 1997).

Em um estudo comparativo das reformas educacionais implantadas em Portugal e no
Brasil, principalmente a partir dos anos 90, Romualdo Oliveira (2000: 87), afirma que
estas propostas possuem dois grandes eixos: a descentralização dos sistemas e a
implantação de mecanismos de avaliação dos sistemas escolares. Para o autor a
centralidade do sistema de avaliação tem o objetivo de difundir um novo padrão de
controle , antes mantido de forma direta através de uma estrutura hierárquica com
funções específicas para esta tarefa
do autor

as funções de inspeção e supervisão, nos termos

e, a partir de então, centrada em mecanismos de aferição do desempenho

escolar .

José Dias Sobrinho destaca que esta não é uma particularidade do Brasil ou da América
Latina, em sua análise do papel dos sistemas de avaliação do ensino superior
implantados no contexto das reformas, principalmente no campo educacional, ocorridas
em vários lugares do mundo o autor afirma que toda reforma da educação promovida
pelos governos nas últimas décadas concebem um papel central e determinante à
avaliação. (2000: 141).

O Documento de Implantação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo (SEE, s/d) foi publicado com o propósito de funcionar como uma
referência teórica e metodológica para o SARESSP. Neste Documento, a secretaria
destaca a criação do SARESP como um dos pontos essenciais e complementares para
viabilizar uma das principais diretrizes do governo no campo da educação: o aumento
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da autonomia administrativa, financeira e pedagógica das instâncias escolares. (p. 6).
Pois, a implantação de um sistema de avaliação buscava subsidiar o aperfeiçoamento da
gestão do sistema educacional, na medida em que fosse capaz de identificar pontos
fortes e pontos fracos no desempenho dos alunos e das escolas.

Contudo, o Documento de Implantação observa que:

(...) a avaliação da qualidade da educação não apenas resulta na verificação
do rendimento escolar, mas constitui um momento importante na caracterização
da qualidade de ensino, pois revela aspectos importantes do processo
educacional que vem sendo desenvolvido nas escolas das Redes Estadual,
Municipal e Particular. (p. 6).

O documento faz ainda menção à finalidade da criação de um sistema de avaliação, que
é:

(...) verificar a eficiência do sistema escolar em termos de aprendizagem dos
alunos ao longo dos ensinos Fundamental e Médio, de forma a identificar como
se vem processando a apredizagem e a apontar as deficiências do currículo,
levando,

ainda,

outros

aspectos

que

possam

contribuir

para

seu

aperfeiçoamento. (p. 7).

Nesse documento são encontrados os seguintes objetivos da implantação do sistema,
são indicados:

(...) desenvolver um sistema de avaliação de desempenho dos alunos dos
ensinos Fundamental e Médio do Estado de São Paulo, que subsidie a
Secretaria de Educação nas tomadas de decisão quanto à Política Educacional
do Estado; verificar o desempenho dos alunos nas séries do Ensino
Fundamental e Médio bem como nos diferentes componentes curriculares, de
modo a fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas das
Delegacias de Ensino e as Unidades Escolares informações que subsidiem:

A capacitação do recursos humanos do magistério;
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A reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino, de
modo a aprimora-la;

O sistema (...) contribuirá para a formação de uma cultura de avaliação
no Estado;

A necessidade de informar a sociedade e a comunidade educacional
sobre o desempenho do sistema de ensino; (SEE, s/d/: 6-7).

Enfim, com base nesta análise é possível identificar dois objetivos básicos do SARESP.
Em primeiro lugar, a implantação do sistema de avaliação visa ampliar o conhecimento
o conhecimento do perfil dos alunos da rede pública de educação e fornecer aos
professores da rede descrições dos padrões de desempenho alcançados pelo conjunto de
alunos; de modo a subsidiar o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Em segundo
lugar, o levantamento de dados realizado pelo SARESP
desempenho escolar, cabe destacar

que não se limita ao

é instrumento central para o aprimoramento da

gestão do sistema educacional, na medida em que identifica os pontos críticos do ensino
e possibilita à SEE, por meio de seus órgãos centrais e das Delegacias de Ensino apoiar
as escolas e educadores com recursos serviços e orientação e capacitação.

Por fim, a análise do documento ordenador da implantação do sistema de avaliação
parece sugerir também que a secretaria de educação
explicite

embora em nenhum momento o

considera que a tomada de conhecimento por parte da população a respeito

do desempenho das escolas influencia (positivamente) na qualidade do ensino.

Diferentemente de outros sistemas de avaliação em larga escala que se utilizam de
amostragens, implantados no Brasil na década de noventa, (como o Sistema de
Avaliação do Ensino Básico [SAEB] do ministério da educação), o SARESP avalia,
anualmente, todos os alunos de escolas estaduais (e também, desde 2000, escolas
municipais e particulares mediante convênio com a SEE), sendo, portanto, censitário.
Para Viana (1998: 155) este tipo de avaliação censitária geralmente envolve altos
custos, mas, por outro lado, pode ao avaliar todos os alunos e todas as escolas, ter
maior repercussão nas unidades escolares, como já se tem comprovado na prática .
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Os instrumentos utilizados para coleta de dados são três: teste de rendimento escolar49;
questionário do aluno (respondidos pelos alunos) e questionário da escola (respondido
por um responsável pela escola, em geral, o diretor). Os dados obtidos com estes
instrumentos são cruzados, com o objetivo de avaliar o rendimento dos alunos e as
possíveis variáveis que o influenciaram. Para Bitar (1998: 15) e Espósito e Davis (1999:
113) a aplicação destes questionários objetiva traçar um perfil das escolas e dos alunos e
também fazer as correlações entre estes dados e a identificação dos fatores que
interferem no rendimento escolar.

Espósito (2000: 29) esclarece ainda que, após o conhecimento dos dados globais da
avaliação, faz-se um estudo no sentido de identificar os fatores que se associam e
contribuem para explicar os resultados obtidos. Por esta razão, são analisados os dados
dos questionários dos alunos e da escola.

As provas do SARESP

os questionários dos alunos, mais especificamente

são

elaboradas a partir de matrizes; ou seja, tabelas de especificação de conteúdos e
objetivos, que indicam os temas e metas do currículo a serem desenvolvidos em cada
série e disciplina. Esses parâmetros fundamentam-se nas Propostas Curriculares
elaboradas pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas

CENP e, desde

1997, os itens que compõem as provas vem sendo construídos pelos professores da
Rede Estadual de Ensino.

Uma novidade (implantada a partir de 2000) foi a ampliação do questionário de gestão
escolar, que passou a ser destinado ao diretor e ao professor

coordenador e a inclusão

de um questionário para o supervisor. O manual do SARESP 2000 diz que a finalidade
desta mudança foi aprofundar as análises das variáveis que influenciam nos resultados
desempenho dos alunos.
Os dados obtidos com a aplicação das provas são analisados em três níveis50:

49

Cada aluno é submetido à avaliação de somente um componente curricular a cada ano. Para isso as
escolas montam turmas, por série a ser avaliada, conforme orientação da SEE que consta nos documentos
que são enviados as escolas para os procedimentos na aplicação das provas.
50
Cf. Documento de Implantação do SARESP (s/d: 18) e Neubauer (2001: 186)
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1. Nas unidades escolares: as escolas realizam a tabulação e tratamento estatístico
de seus dados que são digitados num programa criado pela SEE especificamente
para esse fim; elaboram os relatórios sobre o desempenho dos alunos e sobre os
dados do questionário da escola, devendo utilizar este material para subsidiar o
planejamento escolar, a capacitação de educadores e o estabelecimento de metas
para a gestão do ensino;

2. As Diretorias de Ensino: as diretorias organizam seu relatório, tendo como base
os relatórios das escolas, englobando todos os resultados, por disciplina e série
das escolas da sua região, devendo utilizá-los como referência na elaboração de
seu próprio plano de trabalho, propondo ações tanto para as escolas como para a
SEE.

3. NA SEE: a Secretaria, com o auxílio de assessorias externas, elabora um
relatório final do desempenho dos alunos do ensino Fundamental e Médio, que
subsidia a tomada de decisões na política educacional do Estado de São Paulo.

Com este procedimento, é possível, conforme Bitar (1998: 16) delinear o perfil de
rendimento escolar:

de cada aluno;

do conjunto dos alunos de cada escola;

do grupo de escolas de cada DE;

do total de DE em cada uma das coordenadorias de Ensino (do Interior e da
Grande São Paulo);

do total de escolas do Estado de São Paulo.

Os trabalhos de correção das provas
escola

atividades realizadas pelos professores da própria

tornam o acesso aos dados quase imediato, independente da divulgação oficial
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dos resultados. No caso das Delegacias de Ensino, ocorre situação semelhante, na
medida em que a equipe de supervisores e assistentes técnico-pedagógicos também têm
acesso aos resultados em curto espaço de tempo.

Cabe notar que a publicização dos dados desagregados por escola ou Delegacia de
Ensino dos relatórios não chegou a se efetivar. A divulgação, para o conjunto da
sociedade faz-se somente por meio de um relatório geral com os dados agregados para o
conjunto de escolas do estado de São Paulo. Apenas para os primeiros anos de 1996 e
1998 foi divulgado um índice de Melhores Escolas , mas que foi descontinuado nos
anos seguintes. Até onde foi possível verificar esses dados têm ficado restritos à
burocracia da SEE, às Diretorias de Ensino e às diretorias das escolas. Para os fins desse
trabalho é muito relevante constatar que órgãos, tais como, o Conselho Estadual de
Educação ou as Associações de Pais e Mestres das escolas não têm tido acesso a essa
informação.

Entretanto, a cada ano, um Relatório Geral é produzido com o objetivo de divulgar a
todos os interessados o conjunto de resultados obtidos no decorrer de mais uma etapa do
processo de avaliação do sistema de ensino da Rede Estadual. Assim, neste documento
os resultados do SARESP são apresentados no formato de uma série de estudos que,
embora interdependentes e complementares, apresentam aspectos que lhes conferem
uma certa individualidade

o que, segundo a SEE, determinou sua organização em

quatro partes apresentadas em cinco volumes. Organizados da seguinte maneira:

1. Parte 1: Desempenho nas provas aplicadas

2. Parte 2: Resultados Gerais da Avaliação e Caracterização dos Alunos

3. Parte 3: Fatores que Influenciam nos Resultados

4. Comparação dos Resultados dos Anos Anteriores

Finalmente, vale ressaltar que a avaliação do SARESP não se resume a assment
(levantamento do desempenho individual dos alunos através da aplicação de testes de
rendimento, como nos exames nacionais dos Estados Unidos). Pelo contrário, a
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proposta do sistema de avaliação foi estruturada para possibilitar tanto a análise do
rendimento dos alunos e das escolas, como também a identificação das condições
escolares e variáveis de cada aluno que interfeririam neste rendimento, fornecendo um
panorama conjunto das escolas por DE e, para a SEE, da totalidade das escolas
estaduais e das DE.
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6 Considerações Finais

Como foi comentado anteriormente, embora parte da literatura procure aproximar os
conceitos de avaliação e accountability, estão longe de ser claras as condições (políticas,
institucionais e administrativas) que sustentam essa suposta relação. Até onde foi
possível observar, os sistemas de avaliação de políticas públicas e programas
governamentais podem, de fato, constituir-se em instrumentos profícuos na para a
difusão de informações e para dar visibilidade das ações do governo e, nesse sentido,
contribuir para o aperfeiçoamento de mecanismos de prestação de contas do
desempenho das burocracias e representantes políticos.

Contudo, a análise empírica dos casos aqui explorados demonstrou que não existe uma
relação direta e mecânica entre a implantação de sistemas de avaliação de políticas e
programas públicos e a promoção de níveis crescentes de transparência, verificação ou
responsabilização. O exame do SARESP e do sistema de monitoramento e avaliação do
programa de DST/AIDS mostrou que o fator distintivo fundamental que viabiliza a
criação ou o aperfeiçoamento de mecanismos de accountability é a publicização dos
dados e relatórios das avaliações; ou seja, é a difusão de informações e dados referentes
à gestão e aos resultados dos programas governamentais que, na verdade, promove a
visibilidade das ações e omissões da burocracia e dos governantes.

No caso do sistema de monitoramento e avaliação do PE

DST/AIDS a divulgação

ampla e irrestrita dos relatórios de avaliação tem fornecido a informação necessária aos
vários atores interessados (stakeholders) para que se estabeleçam mecanismos de
prestação de contas da burocracia e dos representantes políticos responsáveis pelo
programa. Já no caso do SARESP, como os dados têm permanecido restritos à
burocracia da SEE, às Diretorias de Ensino e às diretorias das escolas e, portanto,
inacessíveis a organismos da sociedade civil, não se estabeleceram mecanismos de
prestação de contas ou controle social.

Finalmente, cabe notar que a hipótese do trabalho mostrou-se válida. Pois, parece-nos
que são justamente o desenho institucional no qual se insere o programa de DST / AIDS
e a pluralidade de atores interessados envolvidos na gestão do programa que têm
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assegurado a publicização dos relatórios e dos dados gerados a partir do sistema de
monitoramento e avaliação de programa. Ou seja, enquanto o SUS (sistema único de
saúde), no qual se insere o programa de DST/AIDS, com seus múltiplos canais e arenas
institucionalizados de relacionamento dos diferentes níveis de governo (comissões bi e
tripartites e conselhos de gestores e conselhos de saúde) além do envolvimento de atores
externos (ONGs e o Banco Mundial), tem garantido a publicização dos dados e o
fortalecimento dos mecanismos de accountability, o SARESP, centralizado na SEE, não
tem asseverado a publicização dos dados e, conseqüentemente, inibido o
estabelecimento de mecanismos de accountability.
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I
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Ministério da Saúde, portaria ministerial 2313 de 19 de dezembro de 2002.
Ministério da Saúde, portaria ministerial 2314 de 20 de dezembro de 2002.
Ministério da Saúde, portaria ministerial 1679 de 13 de agosto de 2004.
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Ministério da Saúde

PORTARIA N.º 2313, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002

O Ministro do Estado da Saúde, no uso das suas atribuições,
considerando:
a importância da formulação e implementação de alternativas de
sustentabilidade da Política Nacional de DST e Aids, tendo em conta as características
que a epidemia vem assumindo nos últimos anos no território nacional, bem como os
avanços e o processo de desenvolvimento da Política Nacional de Saúde;
o comportamento atual da epidemia de Aids, que requer reordenação
nas estratégias para o seu enfrentamento, reforçando a necessidade de descentralização e
desconcentração de responsabilidades e ações, de modo coordenado entre os três níveis
de gestão do SUS;
a necessidade de recursos específicos para o financiamento do combate
à epidemia, dada a complexidade de ações a serem permanentemente desenvolvidas e
ofertadas, abrangendo um largo espectro de atividades no âmbito da promoção da saúde,
da prevenção da doença e dos danos, da assistência e tratamento dos portadores e do
desenvolvimento institucional, visando o envolvimento dos diferentes níveis de gestão
do SUS na efetivação de medidas estratégicas, a garantia de novos avanços e a
continuidade do padrão de qualidade e de resultados que vêm sendo alcançados;
os mecanismos financeiros desenvolvidos pelas diferentes políticas de
saúde, entre os quais o de incentivo, o qual permite a pactuação de planos e metas entre
os gestores do SUS, respeitando os diferentes graus de autonomia e capacitação desses
níveis governamentais;
a importância do fortalecimento das funções de formulação, regulação,
avaliação e controle dos órgãos federais de coordenação da Política Nacional de DST e
Aids e a descentralização de ações para os estados, Distrito Federal e municípios, de
modo a conferir a esta Política a necessária sustentabilidade;
a importância do aprimoramento dos mecanismos de participação da
Sociedade Civil que atua na área de DST/Aids e de Controle Social sobre as ações de
HIV/Aids e outras DST;
a necessidade de definição de critérios de inclusão dos gestores
estaduais e municipais, bem como das responsabilidades e metas a serem pactuadas, de
acordo com o grau de complexidade da epidemia, das ações necessárias ao combate da
epidemia e do nível de organização e capacidade institucional dos gestores públicos;
as experiências adquiridas com os convênios estabelecidos com estados,
Distrito Federal e municípios no período de 1998 a 2002, integrando ações em três
grandes áreas de atuação (promoção da saúde, prevenção e proteção; diagnóstico,
assistência e tratamento e desenvolvimento institucional); as atividades que já vêm
sendo descentralizadas nos últimos anos;
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os resultados positivos decorrentes dos projetos de parcerias com os
diferentes níveis governamentais e as organizações da Sociedade Civil;
a importância de incorporação dessas experiências à proposta de
financiamento das ações para HIV/Aids e outras DST, representada pela transferência
de recursos Fundo a Fundo, sob a forma de incentivo, de modo a refletir os avanços, o
consenso dos profissionais envolvidos e a capacidade de resposta das três esferas de
governo;
a importância de que tais critérios associem exigências do processo de
descentralização do SUS com aquelas próprias da abordagem da epidemia, além da
incorporação de critérios epidemiológicos relacionados ao número de casos de Aids
acumulados no período de 1988 a 2001 e à velocidade de crescimento da epidemia nos
períodos mais recentes -- de 1991-94 e 1995-98 --, possibilitando a seleção e inclusão
de municípios no incentivo de acordo com a magnitude da epidemia.
as contribuições dos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e
Municipais de Saúde -- Conass e Conasems -- bem como a pactuação e a aprovação da
Comissão Intergestores Tripartite -- CIT --, ocorridas na sua reunião de 14 de agosto de
2002;
a necessidade de garantir a disponibilização de fórmula infantil,
alternativa ao leite materno, para as crianças verticalmente expostas ao HIV, filhas de
mães com sorologia positiva para o HIV, que se constitui ação de suma importância
para a redução da probabilidade da transmissão vertical do HIV, conforme Art. 1º, § 2º,
inciso VI da Portaria nº 2104/GM, de 19 de novembro 2002, que institui o Projeto
Nascer-Maternidades, resolve:
Art. 1º Instituir Incentivo para estados, Distrito Federal e municípios no
âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids e outras DST.
§ 1º O repasse dos recursos do Incentivo, instituído no caput deste artigo,
conforme estabelecido em norma constante do ANEXO 1 desta portaria, será realizado
de forma automática, do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os respectivos Fundos
Estaduais e Municipais, em conta específica, aberta automaticamente pelo FNS, e em
duodécimos.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios qualificados para o
recebimento do incentivo no âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids e outras DST,
poderão pleitear recursos adicionais para a disponibilização da fórmula infantil às
crianças verticalmente expostas ao HIV, durante os primeiros seis meses de vida, como
importante ação para redução da transmissão vertical do HIV, conforme estabelecido no
Anexo 2 desta portaria. (Parágrafo alterado pela portaria nº 1.071, de 09 de julho de
2003).
§ 3º O repasse dos recursos adicionais será realizado de forma
automática, do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Estaduais e do
Distrito Federal, em conta específica, aberta automaticamente pelo FNS, e em parcelas
quadrimestrais.
§ 4º Os recursos transferidos pelo FNS serão movimentados, em cada
esfera de governo, sob a fiscalização do respectivo Conselho de Saúde, sem prejuízo da
fiscalização exercida pelos órgãos do sistema de Controle Interno do Poder Executivo e
do Tribunal de Contas da União, conforme Artigo 3º do Decreto Presidencial nº 1.232,
de 30 de agosto de 1994.
§ 5º Os recursos destinados ao Incentivo, bem como os recursos
adicionais, correrão à conta do Programa de Trabalho 10.303.0003.0214 Programa de
Prevenção, Controle e Assistência aos Portadores de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e da AIDS.

135
Art. 2º Aprovar as normas relativas ao Incentivo e aos recursos
adicionais, constantes do ANEXOS desta Portaria e que dela é parte integrante.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e terá
efeitos financeiros a partir de 01 de fevereiro de 2003.

Barjas Negri
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ANEXO 1 DA PORTARIA N.º 2313, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002

Normas relativas ao Incentivo para estados, Distrito Federal e municípios no
âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids e outras DST
As Normas relacionadas a seguir dizem respeito ao processo de qualificação de estados,
Distrito Federal e municípios para o recebimento do Incentivo no âmbito do Programa
Nacional de HIV/Aids e outras DST.
1. Critérios de seleção de estados, Distrito Federal e municípios
1.1. Os critérios de seleção estabelecidos para inclusão de Estados, Distrito Federal e
municípios no processo de qualificação para o recebimento do Incentivo consideram:
1.1.1. a magnitude da epidemia no respectivo território;
1.1.2. a capacidade de planejamento das ações em HIV/Aids e outras DST pelas
instâncias estaduais e municipais do SUS;
1.1.3. o estabelecimento de metas adequadas e coerentes com as características da
epidemia da Aids no respectivo território;
1.1.4. os processos de descentralização e regionalização implementados com base na
NOB/96 e na NOAS/02.
1.2. Com relação aos critérios de inclusão citados, coube ao Ministério da Saúde, por
intermédio da Secretaria de Políticas de Saúde - Coordenação Nacional de DST/Aids
(CN-DST/Aids/SPS/MS), indicar o universo de municípios que poderão solicitar o
Incentivo, devendo observar:
1.2.1. magnitude da epidemia
a partir do estudo de indicadores epidemiológicos
desenvolvido pela CN-DST/Aids/SPS/MS, foram considerados o número de casos de
Aids registrados no período de 1988 a 2000 e o comportamento da epidemia no período
mais recente de 1991 a 1998, no tocante à velocidade de crescimento da epidemia e da
incidência acumulada. A partir desses indicadores, elaboraram-se estudos estatísticos
que possibilitaram a definição de um conjunto de municípios onde a epidemia apresenta
magnitude importante;
1.2.2. participação nos Acordos Aids I e II os 26 estados o Distrito Federal e os 150
municípios (Órgãos Gestores do Programa - OGP) que têm participado dos projetos
Aids, tendo em vista não só a importância da epidemia em seus territórios, mas também
o desenvolvimento da capacidade institucional e a experiência adquirida em projetos e
ações de controle do HIV/Aids, constituindo-se em pólos importantes de difusão da
Política Nacional de DST e Aids.
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1.2.3. resoluções das Comissões Intergestores Bipartite, onde ocorreu a inclusão de
municípios estratégicos para o controle de HIV/Aids e outras DST no âmbito de cada
estado.
1.3. A partir desses três critérios, foi estabelecido o conjunto de estados, Distrito
Federal e municípios, incluindo as 26 Secretarias de Estado da Saúde, a Secretaria de
Saúde do Distrito Federal e 411 Secretarias Municipais de Saúde, que representam 95%
da epidemia de Aids no País e que se constituirão na clientela potencial para o
Incentivo, conforme tabela constante do Anexo 1 destas Normas.
1.4. Além dos critérios de inclusão, os estados, Distrito Federal e municípios que
pretenderem pleitear o incentivo deverão apresentar:
1.4.1. técnico(s), ou grupo técnico, responsável(is) especificamente pelo planejamento e
gerenciamento das ações estratégicas em HIV/Aids e outras DST, a ser(em)
designado(s) por ato normativo do gestor de saúde local;
1.4.2. compromisso explícito em realizar as atividades e em prover acesso e serviços de
qualidade para os portadores de HIV/Aids e outras DST;
1.4.3. pactuação expressa, com intermediação do Gestor Estadual, entre o município que
recebe o Incentivo e os municípios que referenciam demanda, em consonância com o
Plano Diretor de Regionalização do Estado e a NOAS/02;
1.4.4. compromisso em aplicar recursos próprios para as ações em HIV/Aids e outras
DST, conforme os parâmetros estabelecidos no item 4.2 destas normas.
1.4.5. compromisso em estabelecer, manter e fortalecer os mecanismos de participação
da sociedade civil que atua na área de DST e Aids, durante as etapas do processo de
implantação do Incentivo, especialmente de planejamento, monitoramento e avaliação
do Plano de Ações e Metas. A participação da sociedade civil que atua na área de DST e
Aids deverá ocorrer em articulação com os respectivos Conselhos de Saúde.
1.4.6. pactuação expressa, aprovada pela respectiva Comissão Intergestores Bipartite
(CIB), quanto às responsabilidades de estados e municípios na aquisição e distribuição
de medicamentos para o tratamento de Infecções Oportunistas associadas à Aids e das
outras DST. A pactuação de que trata este item deve ocorrer na CIB no prazo máximo
de 60 dias após a publicação desta portaria, caso contrário, será objeto de pactuação
pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

2. Responsabilidades das três esferas de governo
2.1. As responsabilidades a serem assumidas pelos estados, Distrito Federal e
municípios deverão constar de Plano de Ações e Metas, elaborado com a efetiva
participação da sociedade civil, conforme item 1.4.5. anterior, devendo estar de acordo
com as características e complexidade da epidemia no seu território.
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2.2. Os Planos de Ações e Metas referidos no item anterior, terão como período de
execução 12 (doze) meses a contar da data da publicação da qualificação do respectivo
estado, Distrito Federal ou município, devendo ser elaborado novo Plano de Ações e
Metas, referente ao período subsequente, no décimo mês da sua execução e assim
sucessivamente, enquanto o estado, Distrito Federal ou município estiver qualificado
para o recebimento do Incentivo.
2.2. As responsabilidades a serem pactuadas com os municípios, candidatos ao
Incentivo, deverão referir-se a sua população, podendo incluir um conjunto de
municípios que demanda os seus serviços, de acordo com as diretrizes de
descentralização da NOAS/02, que preconizam a constituição de regiões e
microrregiões funcionais de saúde, relacionando-se ainda com a capacitação
institucional e a capacidade instalada de serviços.
2.3. No caso de Municípios sede de Módulo Assistencial ou de Municípios Pólos
Regionais, segundo a NOAS/02, o referido Plano de Ações e Metas deverá
obrigatoriamente integrar as ações de referência para os municípios que demandam seus
serviços.
2.4. No âmbito estadual, caberá ainda à gestão respectiva a responsabilidade pelo estudo
e análise permanente da epidemia no conjunto de municípios do seu território, de modo
a possibilitar o planejamento constante de ações estratégicas e a implementação de
novas metas, além do monitoramento, acompanhamento, avaliação e controle
específicos dos municípios que recebem o Incentivo e a participação no financiamento
do conjunto de ações do estado.
2.5. No âmbito federal, além da responsabilidade de formulação das macropolíticas
setoriais em HIV/Aids e outras DST e da participação no financiamento das ações,
caberá adequar a implementação do Incentivo ao comportamento da epidemia no
território nacional e desenvolver os processos de coordenação e regulação que garantam
o alcance das metas e dos resultados pelos estados, Distrito Federal e municípios.
Nesse aspecto, serão observados os mecanismos relativos ao planejamento, pactuação,
financiamento, avaliação e controle social do SUS, bem como mecanismos específicos
da CN/DST/Aids/SPS/MS, de acordo com as exigências para o enfrentamento da
epidemia.
3. Condições e processo de qualificação
3.1. Os estados, Distrito Federal e municípios que atenderem aos requisitos e se
comprometerem a assumir as responsabilidades, indicadas adiante, poderão solicitar a
sua qualificação para receberem, Fundo a Fundo, os recursos referentes ao Incentivo às
ações em HIV/Aids e outras DST.
3.2. O processo de qualificação de estados, Distrito Federal e municípios ao
recebimento do Incentivo compreende a observância de critérios estabelecidos pela
NOB/96 ou pela NOAS/02, acrescidos de exigências próprias da presente norma para o
adequado desenvolvimento de ações em HIV/Aids e outras DST e definidas pela
CN/DST/Aids/MS.
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3.3. Qualificação municipal ao Incentivo
3.3.1. O processo de qualificação dos municípios deverá objetivar a análise do Plano
Municipal de Ações e Metas para o combate ao HIV/Aids e outras DST, considerando a
complexidade e comportamento da epidemia no seu território, a sua capacidade
gerencial, técnica e organizacional e a capacidade instalada de serviços especializados
no atendimento ao HIV/Aids e outras DST.
3.3.2. A análise do Plano de Ações e Metas deverá observar, necessariamente para todos
os municípios que pleitearem o Incentivo, as propostas elaboradas com relação ao
desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção, em especial aquelas
voltadas às populações mais vulneráveis e de risco acrescido, redução de danos,
diagnóstico do HIV, controle das DST, redução da transmissão vertical do HIV e de
desenvolvimento institucional, sobretudo no tocante à capacitação de profissionais de
saúde, à organização de logística de insumos e às ações de vigilância epidemiológica,
diagnóstico, assistência e tratamento ao HIV/Aids e outras DST.
3.3.3. Quanto à assistência aos portadores de HIV/Aids e outras DST, os Municípios
Sede de Módulo Assistencial e Municípios Pólos serão avaliados com relação aos
processos de referência e contra-referência, conforme pactuação e definição no PDR e
na PPI para atendimento da demanda de outros municípios quanto a:
3.3.3.1. realização de testes para diagnóstico do HIV e outras DST;
3.3.3.2. atendimento nos serviços especializados em HIV/Aids (serviço ambulatorial
especializado, atendimento domiciliar terapêutico, hospital convencional, hospital dia e
serviços de apoio diagnóstico e terapêutico em HIV/Aids e outras DST.
3.3.4. Com relação aos Municípios Sede de Módulo Assistencial e Municípios Pólos,
serão observadas as normas da NOAS/02, Capítulo 1, item 5; segundo essas normas, o
Município Sede de Módulo Assistencial constitui-se em município em Gestão Plena da
Atenção Básica Ampliada (GPAB-A) ou Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM),
com capacidade de ofertar a totalidade dos serviços constantes do primeiro nível de
referência de média complexidade, com suficiência, para sua população e para a
população de outros municípios a ele adscritos, que constituem o módulo assistencial,
enquanto o Município Pólo (na condição de gestão GPSM ou GPAB-A), de acordo com
a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresenta papel de referência
para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
3.3.5. Esse conjunto mínimo de serviços de média complexidade compreende as
atividades ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico (M1) e de internação
hospitalar, detalhadas nos ANEXOS 3A e 3B da NOAS/02.
3.4. Qualificação estadual ao Incentivo
3.4.1. O processo de qualificação estadual também objetivará avaliar o Plano Estadual
de Ações e Metas para o HIV/Aids e outras DST frente ao comportamento e
complexidade da epidemia na unidade federada e à capacidade técnica, gerencial e
organizacional, em consonância com a NOB/96 ou a NOAS/02 e, igualmente, à
capacidade instalada de serviços de atenção ao HIV/Aids e outras DST.
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3.4.2. O Plano Estadual de Ações e Metas será avaliado, ainda, com relação a:
mecanismos e procedimentos de acompanhamento da epidemia no território do estado;
atividades de regulação do Incentivo entre seus municípios; e a coordenação do sistema
de referência e contra-referência para o atendimento dos portadores de HIV/Aids.
4. Recursos financeiros
4.1. O financiamento das ações em HIV/Aids e outras DST será realizado por
intermédio da transferência de recursos Fundo a Fundo, sob a forma de Incentivo,
devendo refletir os elementos apontados até o momento, quais sejam: as diferentes
capacidades técnicas e gerenciais das Secretarias de Saúde; compromissos por elas
assumidos e os diversos níveis de complexidades da epidemia nos seus territórios. A
aplicação desses recursos, incluindo os recursos próprios de estados, Distrito Federal e
municípios, deverá ser estabelecida nos Planos de Ações e Metas.
4.2. O financiamento do Incentivo prevê a integração de recursos das três esferas de
governo, com o compromisso de manutenção mínima da média dos recursos próprios de
estados, Distrito Federal e municípios, assumidos anualmente nos convênios celebrados
com o Ministério da Saúde, no período entre 1999 e 2001.
4.2.1 Para os municípios que não celebraram convênio com o Ministério da Saúde no
período entre 1999 e 2001, destinado às ações de DST/Aids, o parâmetro para a
verificação do compromisso de que trata o item anterior será de 25%, para aqueles
localizados nas regiões Sul e Sudeste e de 15%, para aqueles localizados nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
4.3. O valor de referência destinado a cada unidade da federação, bem como os valores
de referência a serem repassados às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde dos
estados, Distrito Federal e municípios selecionados para o recebimento do Incentivo
encontram-se relacionados no Anexo 1 destas normas.
4.3.1. A adequação dos valores de referência, constantes do referido Anexo 1, quando
pertinente, deverão ser pactuados na Comissão Intergestores Bipartite respectiva. Essa
pactuação deverá preservar o valor de 10% do total de recursos destinados à unidade
federada para o financiamento das ações desenvolvidas em parceria com as
Organizações da Sociedade Civil (OSC)
4.4. Para o cálculo dos recursos federais a serem repassados às Secretarias Estaduais e
Municipais, constantes do referido Anexo 1, foram considerados os seguintes critérios:
4.4.1. 52%, considerando as ações de promoção da saúde, prevenção e desenvolvimento
institucional, foram distribuídos segundo a população geral de estados, Distrito Federal
e municípios, velocidade de crescimento da epidemia de Aids, a prevalência estimada
do HIV, a incidência de Aids e o inverso da estrutura existente na sua área de
abrangência.
4.4.2. 38%, considerando as ações para a organização e o aprimoramento da assistência
aos portadores de HIV/Aids e outras DST, foram distribuídos de acordo com o número
de casos de Aids notificados no período de 1999 a 2001.
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4.4.3. Para o cálculo dos valores correspondentes a Estados,
municípios observa-se ainda:

Distrito Federal e

4.4.3.1. quanto ao número de casos de Aids, como base de cálculo para o ano de 2003,
foi utilizado o Sistema de Informação de Agravos de Notificação -- Sinan --,
considerando-se o número de casos de Aids, segundo o município de notificação,
registrados no período de 1999 a 2001. Para os anos subseqüentes, serão utilizados,
como forma de análise para eventuais adequações dos valores a serem repassados para
estados, Distrito Federal e municípios, os Sistemas de Controle e de Logística de
Medicamentos (Siclom) e o de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel), que deverão
estar implantados e em funcionamento no âmbito de estados, Distrito Federal e
municípios.
4.4.3.2. a capacidade instalada de serviços de atenção aos portadores de HIV/Aids nos
estados, Distrito Federal e municípios selecionados;
4.4.3.3. a manutenção dos valores médios repassados a estados, Distrito Federal e
municípios por convênio, durante os anos de 1999 a 2001, e a garantia do valor mínimo
de R$ 50 mil para o repasse aos municípios que não tiveram convênios celebrados com
o Ministério da Saúde durante este período;
4.4.3.4. a descentralização dos recursos do Incentivo destinados aos estados, para os
municípios propostos pelas respectivas CIB;
4.4.3.5. o Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Estado e os respectivos municípios
satélites, sede de módulo assistencial e pólo;
4.4.3.6. os mecanismos de referência e contra referência definidos pelo PDR.
4.4.4. 10% do total de recursos repassados à unidade federada devem ser destinados
para o desenvolvimento de projetos em parcerias das SES com Organizações não
Governamentais e Organizações da Sociedade Civil; os projetos deverão estar
direcionados às ações em HIV/Aids e outras DST.
4.4.4.1. Os recursos destinados às OSC serão colocados à disposição das SES e a
pactuação do repasse será de responsabilidade dos gestores estaduais, devendo a forma
de aplicação estar explicitada no Plano Estadual de Ações e Metas, que deverá ser
elaborado com a participação efetiva de representantes dos municípios e da sociedade
civil que atua em DST e Aids, conforme item 1.4.5. destas normas.
4.4.4.2. Os recursos referidos no item anterior, constantes do Plano Estadual de Ações e
Metas, deverão ser utilizados exclusivamente para financiar projetos em parceria com as
OSC, selecionados por processo público e analisados por uma comissão especialmente
constituída.
4.4.4.2.1. Os recursos que não forem repassados pelas SES às OSC durante o período
correspondente deverão ser devolvidos ao Ministério da Saúde ao final do período,
através de código específico orientado pelo FNS.
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4.5. O saldo dos recursos financeiros referentes a estados, Distrito Federal e municípios
selecionados não qualificados será objeto de proposta de plano de aplicação, por
unidade da federação, a ser pactuado na CIT. O plano de aplicação será apresentado
pela CN-DST/Aids/SPS/MS, a cada três meses, sempre que a utilização dos recursos for
inferior a 75% do valor global previsto para o Incentivo no trimestre, devendo
contemplar a diferença entre o efetivamente repassado no trimestre e o teto de 75% do
valor global de recursos previstos para o trimestre.
4.5.1. O Plano de Aplicação de que trata o item anterior, deverá ser apresentado à CIT
para pactuação, no mês subseqüente à finalização de cada trimestre.
5. Responsabilidades, requisitos e prerrogativas para a qualificação de estados,
Distrito Federal e municípios
5.1. Qualificação de municípios
5.1.1. A partir da publicação de Orientações Técnicas Específicas para a elaboração dos
Planos de Ações e Metas e para a aplicação dos recursos, os municípios poderão
solicitar o referido Incentivo observados as responsabilidades, os requisitos e as
prerrogativas indicadas a seguir.
5.1.2. Responsabilidades
5.1.2.1. Elaboração, com a efetiva participação da sociedade civil, conforme disposto no
item 1.4.5. precedente, de Plano de Ações e Metas em HIV/Aids e outras DST, a ser
submetido ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), contendo o diagnóstico da
epidemia no território do município, as formas de integração entre órgãos e setores
municipais e das ações programáticas em saúde no combate à epidemia e o
detalhamento das metas, ações e programação a serem implementadas no município,
referentes a:
5.1.2.1.1. desenvolvimento da capacitação institucional e modernização da gestão
visando a qualificação permanente das ações em HIV/Aids e outras DST;
5.1.2.1.2. desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção para o
HIV/Aids e outras DST, dirigidas à população em geral e aos grupos mais vulneráveis e
de risco, acrescido, por meio da realização de campanhas de massa, intervenções
educativas, ações de garantia de direitos humanos e propostas de redução de riscos,
voltadas especialmente para:
homens que fazem sexo com homens,
profissionais do sexo,
usuários de drogas,
pessoas vivendo com HIV/AIDS,
crianças e adolescentes em maior risco;
populações privadas de liberdade (exceto população prisional - sistema penitenciário,
cujas ações devem ser executadas em consonância à Portaria Interministerial 628 de 02
de abril de 2002 e à Portaria MS/GM 863 de 07 de maio de 2002).
mulheres; e
outros grupos específicos, de acordo com a realidade epidemiológica do estado.
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5.1.2.1.3. formação e capacitação de profissionais que atuam com HIV/Aids e outras
DST, das diversas redes de serviços, governamental e não governamental, priorizando:
diagnóstico, aconselhamento e encaminhamento para realização de testagem do HIV;
atenção à saúde dos indivíduos HIV positivos;
diagnóstico precoce e tratamento de DST e das complicações mais comuns em
DST/AIDS;
vigilância Epidemiológica de HIV, Aids e principais DST;
atendimento de Intercorrências, e
medidas de promoção à saúde e de prevenção em HIV/Aids e outras DST.
5.1.2.1.4. desenvolvimento de ações e atividades de promoção da saúde, prevenção e
assistência, observando as seguintes indicações:
Ações
Atividades
Diagnóstico e aconselhamento A. Atendimento individual e ou em grupo de populações com
de indivíduos expostos a HIV
risco acrescido para HIV/Aids e outras DST, como:
profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens,
UDI e população de rua
B. Aconselhamento pré e pós teste HIV
C. Encaminhamento para realização de teste HIV
D. Diagnóstico

precoce

do

HIV

acompanhado

de

aconselhamento para a população em geral, especialmente
para gestantes, crianças, pessoas com DST, UDI, portadores
de Tuberculose, portadores de Hepatites virais e populações
com exposição sexual de alto risco (profissionais do sexo,
homens que fazem sexo com homens, populações confinadas,
crianças e adolescentes em situações de risco, pessoas vivendo
com HIV/AIDS)
Atenção à saúde dos
indivíduos HIV +

E. Realização de consultas e encaminhamentos de acordo com
orientações e normas técnicas da CN-DST/Aids/SPS/MS
F. Busca de faltosos
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Diagnóstico
precoce
e G. Avaliação e exame de sintomáticos
tratamento das DST e das
complicações mais comuns H. Realização e encaminhamento para exames laboratoriais
em DTS/Aids
complementares
I. Instituição de tratamentos das DST e das complicações em
DST/Aids, de acordo com o nível de complexidade da rede
básica e considerando as abordagens sindrômica e etiológica
J. Encaminhamentos dos casos não passíveis de resolução nesse
nível
K. Aquisição e dispensação de medicamento de acordo com a
pactuação das instâncias do SUS
L. Acompanhamento dos tratamentos
Atendimento de
intercorrências

M. Atendimento de urgências e ou encaminhamento segundo
fluxos definidos entre municípios e estado
N. Atendimento e ou encaminhamento de acidentes ocupacionais
com material biológico

Medidas preventivas

O. Identificação de populações e/ou situações de risco para
DST/Aids, na área de abrangência da unidade
P. Distribuição de insumos de prevenção: preservativos, agulhas
e seringas e material de informação e comunicação
Q. Realização de ações educativas: grupos de sala de espera,
atividades extra-muros de prevenção e outras atividades
similares
R. Participação em campanhas educativas
S. Aconselhamento em DST/HIV/Aids
T. Prevenção de acidentes do trabalho com produtos biológicos
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U. Notificação de gestantes HIV+, crianças expostas ao HIV e
casos de sífilis congênita
V. Notificação dos casos de Aids e vigilância do HIV conforme
normatização e pactuação vigente
W. Alimentação de bancos de dados epidemiológicos acordados
pelos três níveis de governo

5.1.2.1.5. incorporação, estruturação e organização de novas tecnologias de serviços de
diagnóstico, assistência e tratamento para o HIV/Aids e infeções oportunistas, conforme
pactuação entre gestores;
5.1.2.1.6. desenvolvimento e apoio a projetos e ações para o HIV/Aids e outras DST em
parceria com as organizações da sociedade civil e setores produtivos, de acordo com a
sua capacidade institucional, pactuada com o respectivo gestor estadual;
5.1.2.1.7. criação de Grupos de Adesão para terapia ARV, quimioprofilaxia e de
infecções oportunistas;
5.1.2.1.8. aquisição, montagem e gerenciamento de logística de insumos para
prevenção, como preservativos, seringas, agulhas, entre outros, conforme pactuação
realizada.
5.1.2.2. Desenvolver ações de vigilância epidemiológica em HIV/AIDS e outras DST e
manter atualizado os bancos de dados, conforme pactuação entre os três níveis de
gestão.
5.1.2.3. Coordenar a Sub-rede Municipal de Laboratórios do Programa Nacional de
DST/Aids, quando pertinente, avaliando as atividades desenvolvidas pelos laboratórios
partícipes e controlando a execução das atividades pactuadas na Programação Pactuada
e Integrada (PPI).
5.1.2.4. Pactuação expressa com o gestor estadual, quando for o caso, referente aos
mecanismos de referência e contra-referência para atendimento de população de
municípios de sua região, em consonância com as diretrizes da NOAS/02.
5.1.2.5. Elaboração de relatório anual contendo avaliação das ações realizadas sobre a
epidemia de Aids, a infecção pelo HIV e a disseminação das outras DST no seu
território, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, SES/Coordenação Estadual de
DST/Aids e CN/DST/Aids/SPS/MS.
5.1.3. Requisitos
5.1.3.1. Comprovar a qualificação do município em uma das condições de gestão
previstas na NOB/96 ou NOAS/02, bem como a sua situação no Plano Diretor de
Regionalização do Estado.
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5.1.3.2. Apresentar o Plano de Ações e Metas aprovado pelo Conselho Municipal de
Saúde, em conformidade com a situação do município prevista no PDR Estadual,
contendo a programação físico-financeira dos recursos a serem aplicados no combate à
epidemia.
5.1.3.3. Comprovar a aquisição e a disponibilidade de medicamentos para processos
oportunistas e outras DST, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, de
acordo com o item 1.4.6. destas normas.
5.1.3.4. Comprovar a capacidade técnica e administrativa e condições materiais para o
exercício das responsabilidades assumidas, inclusive no que se refere à vigilância
epidemiológica.
5.1.3.5. Dispor de técnico, ou grupo técnico, oficialmente designado para
implementação das responsabilidades assumidas e do Plano de Ações e Metas
apresentado.
5.1.3.6. Submeter-se à avaliação da SES, no que diz respeito ao Plano de Ações e Metas
apresentado, bem como a capacidade de oferecer serviços especializados em HIV/Aids
e outras DST e vigilância epidemiológica.
5.1.3.7. Formalizar junto a SES, após aprovação do CMS e com vistas à apreciação pela
Comissão Intergestores Bipartite (CIB), o processo de recebimento do Incentivo às
ações de HIV/Aids e outras DST, atestando os requisitos indicados.
5.1.4. Prerrogativas
5.1.4.1. Transferência regular, Fundo a Fundo, dos recursos
correspondentes ao Incentivo às ações de HIV/Aids e outras DST.

federais,

5.2. Qualificação de estados e Distrito Federal
5.2.1. A partir da publicação de Orientações Técnicas Específicas para a elaboração dos
Planos de Ações e Metas e para a aplicação dos recursos, todos os Estados e Distrito
Federal poderão solicitar o referido Incentivo, observadas as responsabilidades, os
requisitos e as prerrogativas indicados a seguir:
5.2.2. Responsabilidades
5.2.2.1. Elaboração, com a efetiva participação da sociedade civil, conforme disposto no
item 1.4.5. destas normas, de Plano de Ações e Metas em HIV/Aids e outras DST do
estado ou do Distrito Federal, a ser submetido ao respectivo Conselho de Saúde,
contendo o diagnóstico da epidemia no território do estado ou Distrito Federal, as
formas de integração entre órgãos e setores estaduais ou do Distrito Federal e das ações
programáticas em saúde no combate à epidemia e detalhamento das metas, ações e
programações a serem implementadas na unidade da federação, referentes a:
5.2.2.1.1. desenvolvimento da capacitação institucional e modernização da gestão
visando a qualificação permanente das ações em HIV/Aids e outras DST;
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5.2.2.1.2. desenvolver mecanismos e processos envolvidos com a realização de seleção
pública de projetos e assinatura de contratos e convênios com OSC;
5.2.2.1.3. desenvolvimento de planos e propostas de descentralização das ações de
promoção à saúde e prevenção ao HIV/AIDS e outras DST, de forma integrada aos
municípios, no caso dos estados, e dirigidas à população em geral, aos grupos mais
vulneráveis e de risco acrescido, por meio da realização de campanhas de comunicação
de massa, intervenções educativas, ações de garantia de direitos humanos e propostas de
redução de riscos, especialmente para:
homens que fazem sexo com homens,
profissionais do sexo,
usuários de drogas,
pessoas vivendo com HIV/AIDS,
crianças e adolescentes em maior risco;
populações privadas de liberdade (exceto população prisional - sistema penitenciário,
cujas ações devem ser executadas em consonância à Portaria Interministerial 628 de 02
de abril de 2002 e à Portaria MS/GM 863 de 07 de maio de 2002).
mulheres; e
outros grupos específicos, de acordo com a realidade epidemiológica do estado ou
Distrito Federal.
5.2.2.1.4. formação e capacitação de profissionais que atuam com HIV/Aids e outras
DST, das diversas redes de serviços, governamental e não governamental, priorizando:
diagnóstico, aconselhamento e encaminhamento para realização de testagem do HIV;
atenção à saúde dos indivíduos HIV positivos;
diagnóstico precoce e tratamento de DST e das complicações mais comuns em
DST/Aids;
vigilância epidemiológica de HIV, Aids e principais DST;
atendimento de Intercorrências, e
medidas de promoção da saúde e de prevenção em HIV/Aids e outras DST.
5.2.2.1.5. assistência técnica -- e incorporação, quando pertinente -- e financiamento,
estruturação e organização de novas tecnologias de serviços de diagnóstico, assistência
e tratamento em HIV/Aids e outras DST e infeções oportunistas, conforme pactuação
entre gestores;
5.2.2.1.6. desenvolvimento e apoio a projetos e ações de HIV/Aids e outras DST, em
parceria com municípios (no caso dos estados), organizações da sociedade civil e
setores produtivos;
5.2.2.1.7. aquisição, montagem e gerenciamento de logística de insumos para
prevenção, como preservativos, seringas, agulhas, entre outros, conforme pactuação
realizada;
5.2.2.2.1.8. identificação das demandas interestaduais e indicação da capacidade do
estado ou Distrito Federal para atendê-las.
5.2.2.2. Desenvolvimento de ações de vigilância epidemiológica em HIV/Aids e outras
DST e, no caso dos estados, de propostas de descentralização destas ações aos
municípios integrantes do Incentivo às ações em HIV/Aids e outras DST.
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5.2.2.3. Alimentação de bancos de dados, conforme pactuação entre os três níveis de
governo.
5.2.2.4. Coordenação da Sub-rede estadual ou do Distrito Federal de Laboratórios do
Programa Nacional de DST e Aids, avaliando as atividades desenvolvidas pelos
laboratórios partícipes e controlando as atividades pactuadas na PPI.
5.2.2.5. Coordenação do sistema de referências intermunicipal, de garantia de acesso
aos serviços especializados em HIV/Aids e outras DST, em consonância com as
diretrizes da NOAS/02;
5.2.2.6. Atuação nos municípios não qualificados para o recebimento do Incentivo no
que se refere às ações de HIV/AIDS e outras DST.
5.2.2.7. Avaliação e encaminhamento ao MS (CN/DST/Aids/SPS), após apreciação pela
CIB, dos pedidos de qualificação dos municípios do seu território para o recebimento do
Incentivo às ações de HIV/Aids e outras DST.
5.2.2.8. Avaliação e encaminhamento ao MS dos relatórios anuais dos municípios
incluídos no Incentivo às ações de HIV/Aids e outras DST.
5.2.2.9. Elaboração de relatório anual contendo avaliação do impacto das ações
realizadas para o controle da epidemia de Aids e da infecção pelo HIV, bem como da
disseminação das outras DST no seu território, aprovado pelo respectivo Conselho de
Saúde e com vistas à apreciação da CN-DST/Aids/SPS/MS.
5.2.2.10. O disposto nos itens 5.2.2.5. a 5.2.2.8. não se aplicam ao Distrito Federal.
5.2.3. Requisitos
5.2.3.1. Apresentar o Plano de Ações e Metas aprovado pelo respectivo Conselho de
Saúde, contendo a programação físico-financeira dos recursos a serem aplicados no
combate à epidemia.
5.2.3.2. Comprovar a aquisição e disponibilidade de medicamentos para processos
oportunistas e outras DST, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, de
acordo com o item 1.4.6. destas normas.
5.2.3.3. Comprovar a disponibilidade de serviços especializados no estado para a
atenção às pessoas vivendo com HIV/Aids e outras DST.
5.2.3.4. Comprovar a capacidade técnica e administrativa e condições materiais para o
exercício das responsabilidades assumidas, inclusive no que se refere à vigilância
epidemiológica.
5.2.3.5. Dispor de grupo técnico, oficialmente designado, para implementação de
medidas decorrentes das responsabilidades assumidas e do Plano de Ações e Metas
apresentado, especialmente no que se refere a:
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5.2.3.6. Gerenciamento e acompanhamento da implantação da proposta de Incentivo no
Estado, no que diz respeito a elaboração, aprovação e implementação dos Planos de
Ações e Metas propostos pelos municípios;
5.2.3.7. Avaliação, em primeira instância, das solicitações e da capacidade gerencial e
técnica dos municípios que pleitearem o Incentivo às ações de HIV/Aids e outras DST.
5.2.3.8. Assistência técnica na implementação das ações decorrentes das
responsabilidades dos municípios, estabelecidas para o recebimento do Incentivo às
ações de HIV/Aids e outras DST.
5.2.3.9. Avaliação e proposição de novas alternativas de descentralização das ações
estratégicas em relação ao HIV/Aids e outras DST aos municípios do respectivo
Estado.
5.2.3.10. Elaboração de propostas e projetos para o respectivo Estado, relativos à
capacitação de recursos humanos para a área de HIV/Aids e outras DST; organização e
implementação de sistemas e fluxos de referência para média e alta complexidade
ambulatoriais e hospitalares; parcerias com organizações da sociedade civil; logística de
insumos e prevenção.
5.2.3.11. Avaliação do desenvolvimento das ações em HIV/Aids e outras DST, no
âmbito do estado ou Distrito Federal, incluindo o seu impacto epidemiológico e de
assistência à população.
5.2.3.12. Submeter à avaliação do Ministério da Saúde, no que diz respeito ao Plano de
Ações e Metas apresentado, a capacidade de oferta de serviços especializados em
HIV/Aids e outras DST e vigilância epidemiológica.
5.2.3.13. Formalizar junto ao Ministério da Saúde, após aprovação do respectivo
Conselho de Saúde e com vistas à apreciação da Comissão Intergestores Tripartite
(CIT), o processo de recebimento do Incentivo às ações de HIV/Aids e outras DST,
atestando os requisitos indicados.
5.2.4. Prerrogativas
5.2.4.1. Transferência regular, Fundo a Fundo, dos recursos federais,
correspondentes ao Incentivo às ações de HIV/Aids e outras DST.
6. Responsabilidades do MS, por intermédio da Coordenação Nacional de DST e
Aids/SPS
6.1. Considerando que o Incentivo às ações em HIV/Aids e outras DST caracteriza-se
como uma estratégia de descentralização, busca de sustentabilidade para a Política
Nacional de DST e Aids e de sua integração aos atuais mecanismos gerenciais do SUS,
o MS deverá responsabilizar-se por um conjunto de planos, projetos, ações e recursos de
suporte e retaguarda aos estados, Distrito Federal e municípios, buscando capacitá-los
para o enfrentamento da epidemia, bem como pela definição de diretrizes e estratégias,
coordenação e avaliação nacionais, possibilitando o alcance de resultados efetivos e a
ação conjunta.
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6.2. Além disso, no cumprimento de suas responsabilidades, o MS deverá observar as
políticas e diretrizes resultantes de pactuações entre os três níveis de governo, de modo
a possibilitar maior integração do Programa Nacional de DST e Aids com o
desenvolvimento do SUS.
6.3. Nesse sentido, o MS, por intermédio da Coordenação Nacional de DST e Aids/SPS
deverá responsabilizar-se por ações que dizem respeito a:
6.3.1. promoção da saúde, prevenção e proteção
6.3.1.1. formular diretrizes, estratégias e programas de promoção da saúde, prevenção e
proteção em HIV/Aids e outras DST a serem implementadas em conjunto com estados,
Distrito Federal e municípios, visando o controle da epidemia no território nacional;
6.3.1.2. estimular e apoiar o desenvolvimento e implementação de projetos que visem a
adoção de práticas mais seguras, especialmente para populações de risco acrescido;
6.3.1.3. desenvolver, estimular e apoiar as ações educativas e as campanhas de
comunicação dirigidas à população em geral, populações de risco acrescido e
populações vulneráveis;
6.3.1.4. formular e implementar estratégias de apoio às redes de pessoas vivendo com
HIV/Aids e outras DST e organizações da sociedade civil que atuam junto às
populações mais vulneráveis e de risco acrescido, objetivando a sustentabilidade de suas
ações no âmbito do SUS;
6.3.1.5. desenvolver estratégias, estimular e apoiar propostas e ações que buscam o
fortalecimento e a organização dos segmentos populacionais mais vulneráveis,
objetivando garantir, para essas populações, o acesso às ações educativas, preventivas e
de assistência à saúde;
6.3.1.6. desenvolver projetos e mecanismos que possibilitem maior acesso aos insumos
básicos de prevenção, como preservativos masculinos e femininos, seringas, agulhas,
entre outros;
6.3.1.7. implantar e implementar a vigilância epidemiológica do HIV, que permita o
levantamento de indicadores para a avaliação do impacto das ações e o
redirecionamento de investimentos relacionados a HIV/Aids e outras DST.
6.3.2. diagnóstico, assistência e tratamento
6.3.2.1. formular estratégias e apoiar o desenvolvimento de projetos que visem ampliar
o diagnóstico precoce do HIV, acompanhado de aconselhamento, especialmente para as
populações de risco acrescido ou mais vulneráveis;
6.3.2.2. desenvolver diretrizes e critérios técnicos de suporte à organização de serviços,
com base na integralidade da abordagem preventiva e assistencial e na
multiprofissionalidade das equipes de saúde;
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6.3.2.3.. desenvolver e implementar estratégias de ampliação da assistência
especializada em HIV/Aids e outras DST, tanto nas modalidades mais tradicionais
quanto de alternativas assistenciais, especialmente para as regiões Norte, Nordeste e
Centro Oeste;
6.3.2.4. formular e implementar estratégias de fortalecimento e estruturação das redes
laboratoriais, permitindo a ampliação da oferta de testes HIV, ampliação do acesso aos
exames necessários ao acompanhamento das pessoas vivendo com HIV/Aids e
realização de diagnóstico etiológico das DST;
6.3.2.5. coordenar, normalizar e supervisionar as atividades da Sub-rede de Laboratórios
do Programa Nacional de DST e Aids, estabelecendo critérios específicos de
qualificação e de avaliação, participando e controlando a execução das ações de
laboratório definidas pelas respectivas PPI e habilitando os laboratórios integrantes;
6.3.2.6. formular e implementar estratégias de ampliação do acesso a medicamentos
anti-retrovirais, contagem de células T-CD4+, quantificação da carga viral do HIV,
entre outros insumos, observadas as pactuações entre as três instâncias de governo,
incluindo a aquisição e a disponibilização.
6.3.3. gestão da política nacional de HIV/Aids e outras DST
6.3.3.1. coordenar, em nível nacional, a política de HIV/Aids e outras DST;
6.3.3.2. elaborar e implementar o Plano Estratégico Nacional para HIV/AIDS e outras
DST;
6.3.3.3. desenvolver e implementar propostas de Cooperação Internacional com outros
países e Organismos de cooperação bilateral e/ou multilateral em HIV/Aids e outras
DST;
6.3.3.4. formular e implementar propostas de integração entre os diferentes órgãos
federais, envolvidos com o propósito da melhoria da qualidade e a ampliação do acesso
às ações de HIV/Aids e outras DST, envolvendo, principalmente, os Ministérios que já
têm interface com o desenvolvimento dessas ações, tais como os Ministérios da
Educação, da Ciência e Tecnologia, da Justiça, da Previdência Social,entre outros;
6.3.3.5. oferecer assistência técnica a estados, Distrito Federal e municípios para a
elaboração e implantação de seus planos estratégicos e operativos para o HIV/Aids e
outras DST;
6.3.3.6. acompanhar, monitorar, supervisionar e avaliar a execução dos planos
estratégicos e operacionais, nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais;
6.3.3.7. desenvolver estratégias e apoiar projetos e propostas de formação, capacitação e
desenvolvimento de recursos humanos para a promoção da saúde, prevenção e atenção
às pessoas vivendo com HIV/Aids e outras DST, principalmente mediante parcerias
com instituições de ensino superior, centros de treinamento e outras entidades
formadoras, públicas, privadas ou da sociedade civil;
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6.3.3.8. formular e implementar estratégias e projetos voltados aos direitos humanos e
ao fortalecimento das organizações da sociedade civil que atuam em HIV/Aids e outras
DST, incluindo as organizações dos setores produtivos;
6.3.3.9. promover, estimular e apoiar projetos e iniciativas de desenvolvimento
científico e tecnológico que visam a busca de alternativas para a prevenção, controle e
cura da AIDS, através da integração de esforços de centros de excelência,
universidades, centros de pesquisas e serviços de saúde;
6.3.3.10. promover, estimular e apoiar projetos e iniciativas de desenvolvimento
científico e tecnológico que visam a busca de alternativas para a prevenção, controle e
cura das DST;
6..3.3.11. qualificar os atuais sistemas de informação e desenvolver e implementar
novos sistemas de informação para o aprimoramento da avaliação do comportamento da
epidemia, vigilância do HIV, bem como para apoiar a tomada de decisões, o
planejamento de ações e o controle da epidemia e de seus diversos aspectos;
6.3.3.12. desenvolver e implementar projetos estratégicos para a capacitação de gestores
estaduais, municipais e do Distrito Federal, considerados importantes pela magnitude da
epidemia da Aids em seus territórios, objetivando o seu ingresso no Incentivo às ações
em HIV/AIDS e outras DST.
6.3.4. incentivo às ações em HIV/Aids e outras DST
Com relação especificamente ao Incentivo às ações em HIV/Aids e
outras DST, o MS, por intermédio da Coordenação Nacional de DST e Aids/SPS,
deverá assumir as seguintes responsabilidades:
6.3.4.1. analisar os processos e solicitações de estados, Distrito Federal e municípios
com relação ao Incentivo, observando os seguintes quesitos:
6.3.4.1.1. viabilidade técnica, organizacional e financeira dos Planos de Ações e Metas
apresentados;
6.3.4.1.2. coerência dos planos apresentados frente a habilitação do estado, Distrito
Federal ou município, de acordo com a NOB/96 ou NOAS/02;
6.3.4.2. efetiva participação da sociedade civil na elaboração do Plano de Ações e
Metas, conforme o disposto no item 1.4.5. destas normas;
6.3.4.2.1. cumprimento dos requisitos exigidos para cada nível de governo;
6.3.4.3. indicação do montante de recursos a serem repassados Fundo a Fundo, para os
respectivos pleiteantes, e os códigos orçamentários a serem onerados;
6.3.4.4. encaminhamento do pleito, devidamente aprovado, à CIT para avaliação final e
publicação no Diário Oficial;
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6.3.4.5. devolução, em caso de não aprovação do pleito, do processo à CIB do estado
correspondente ou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para as providências
necessárias;
6.3.4.6. orientar e prover assistência técnica aos participantes do Incentivo quanto a:
6.3.4.6.1. sistemas de informações que devem ser alimentados, bem como aos seus
instrumentos e relatórios;
6.3.4.6.2. processos de acompanhamento, monitoramento, supervisão e avaliação;
6.3.4.6.3. elaboração de avaliação anual de impacto das ações nos respectivos
territórios;
6.3.4.6.4. divulgação de experiências bem sucedidas e de novas alternativas de impacto,
desenvolvidas por estados, Distrito Federal, municípios ou outros países.
6.3.4.7. desenvolver e implementar mecanismos de acompanhamento, monitoramento,
supervisão e avaliação dos Planos Estaduais de Ações e Metas, bem como do Distrito
Federal e dos estados com seus respectivos municípios;
6.3.4.8. conduzir e coordenar o desenvolvimento do Incentivo no território nacional,
propondo novas estratégias e o ingresso de novos municípios, em consonância com a
avaliação do comportamento da epidemia da Aids;
6.3.4.9. desenvolver ações e procedimentos que objetivem a ação integrada entre as três
instâncias governamentais.
7. Prerrogativas
7.1. Comunicação, quando necessária, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para o
bloqueio ou a suspensão da transferência de recursos do Incentivo, em observação á
cronograma previamente definido.
7.2. Desqualificação dos estados, Distrito Federal e municípios para o recebimento do
Incentivo, nos casos de comprovação do não cumprimento de suas responsabilidades.
8. Disposições Finais
8.1. O não cumprimento do Plano de Ações e Metas pelos estados, Distrito Federal e
municípios deverá ser por estes justificado, avaliado em primeira instância pelos
respectivos Conselhos de Saúde e, em seguida, pelos demais níveis governamentais.
8.2. Em quaisquer circunstâncias, os estados, Distrito Federal e municípios avaliados
por não cumprimento do Plano de Ações e Metas deverão apresentar plano suplementar
de ações corretivas aos respectivos Conselhos de Saúde, objetivando a recomposição
dos compromissos assumidos. Este plano suplementar de ações corretivas, após
aprovação pelo respectivo Conselho de Saúde, deverá ser enviado imediatamente à CNDST e Aids/SPS/MS para possibilitar o devido monitoramento da sua execução.
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8.4. Independente do Incentivo às ações em HIV/Aids, estados, Distrito Federal e
municípios continuam responsáveis pelo controle da infecção pelo HIV, da epidemia de
Aids e da disseminação das outras DST, em seus respectivos territórios, de acordo com
a condição de gestão assumida a partir da NOB/96 ou da NOAS/02.
8.5. As regulamentações complementares necessárias ao controle da infecção pelo HIV,
da epidemia de Aids e da disseminação das outras DST, bem como, à operacionalização
do Incentivo serão objeto de discussão e negociação na CIT, com posterior
formalização, mediante portaria do Ministério da Saúde.
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Ministério da Saúde
Secretaria de Políticas de Saúde

Portaria N.º 2314, de 20 de dezembro de 2002

O Ministro de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde, no uso das
suas atribuições, considerando:
a Portaria nº 2313/GM, de 19 de dezembro de 2002, que institui o
Incentivo para estados, Distrito Federal e municípios no âmbito do Programa Nacional
de HIV/Aids e outras DST e aprova as normas relativas a este;
a necessidade de padronizar os instrumentos para a elaboração dos
Planos de Ações e metas, principal documento para o pleito ao Incentivo para estados,
Distrito Federal e municípios no âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids e outras
DST, de modo a permitir monitoramento e acompanhamento sistematizados, dada a
diversidade no perfil da epidemia e dos atores envolvidos na resposta a essa epidemia
no país;
os itens 5.1.1. e 5.2.1. e o Anexo 04 das normas supra citadas, que
tratam da definição e publicação de Orientações Técnicas Específicas para a elaboração
dos Planos de Ações e Metas e para a aplicação dos recursos relativos ao Incentivo,
resolve:
Art. 1º Aprovar a Norma Técnica Incentivo HIV/Aids e outras DST
nº 01/2002, constantes do ANEXO desta Portaria e que dela é parte integrante.
Parágrafo único A Norma Técnica, aprovada no caput deste artigo,
contem os instrumentos e as Orientações Técnicas Específicas para a elaboração dos
Planos de Ações e Metas, para a aplicação dos recursos relativos ao Incentivo, para o
estabelecimento de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil (OSC) e as
recomendações para a pactuação sobre a política de disponibilização de preservativos
masculinos e medicamentos para o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e
infecções oportunistas relacionadas à Aids, a ser realizada pelas Comissões
Intergestores Bipartite de cada estado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

BARJAS NEGRI
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PORTARIA Nº 1.679, DE 13 DE AGOSTO DE 2004
Aprova normas relativas ao Sistema de
Monitoramento da Política de Incentivo no
Âmbito do Programa Nacional de DST e Aids,
e dá outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria nº 2313/GM, de 19 de dezembro de 2002, que
institui o Incentivo para estados, Distrito Federal e municípios no âmbito do
Programa Nacional de HIV/Aids e outras DST e versa sobre a responsabilidade
das três esferas do governo em implementar o acompanhamento e o
monitoramento das ações programadas no Plano de Ações e Metas;
Considerando a necessidade de garantir a transparência no uso dos
recursos financeiros e de verificação da capacidade de gasto dos gestores de
saúde, sempre associada à qualidade da resposta local para o enfrentamento
da epidemia;
Considerando a necessidade de acompanhamento do cumprimento das
pactuações realizadas nas Comissões Intergestores Bipartites (CIB), como
requisitos para a qualificação de Estados e municípios ao Incentivo no Âmbito
do Programa Nacional de HIV/Aids e outras DST, referentes à disponibilização
de medicamentos para tratamento das Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST) e das Infecções Oportunistas (I.O.), relacionadas à Aids e ao
fornecimento de preservativos masculinos; e
Considerando a necessidade de gerar subsídios à retroalimentação do
processo de programação dos Planos de Ações e Metas (PAM) e à tomada de
decisões pelos gestores de saúde federal, estadual e municipal, resolve:
Art. 1º Aprovar normas relativas ao Sistema de Monitoramento da
Política de Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de DST e Aids,
constantes do anexo desta Portaria e que dela é parte integrante.
Parágrafo único. O Sistema de Monitoramento, aprovado no caput deste
artigo, compõe-se de instrumentos que devem ser preenchidos pelas
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios
qualificados para o Incentivo no âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids e
outras DST. No anexo desta Portaria encontram-se as orientações técnicas
específicas para o preenchimento dos instrumentos, os fluxos da informação,
os prazos para preenchimento e encaminhamento dos instrumentos e
respectivas sanções, em caso do não-cumprimento das normas estabelecidas.
Art. 2º Determinar que, no primeiro trimestre de cada ano, o Programa
Nacional de DST e Aids, da Secretaria de Vigilância em Saúde, proceda,
juntamente com o Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde (GT-VS), da
Câmara Técnica da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), à revisão dos
indicadores, constantes do item 2 do anexo 1 desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HUMBERTO COSTA
ANEXO
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NORMAS RELATIVAS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA
DE INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E
OUTRAS DST.
1. Acompanhamento da Evolução das Metas Programadas no Plano de
Ações e Metas (PAM)
As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
município, qualificados para o recebimento do Incentivo no Âmbito do
Programa Nacional de HIV/Aids e outras DST deverão preencher
quadrimestralmente o instrumento de acompanhamento de metas, de acordo
com as metas programadas no respectivo Plano de Ações e Metas (PAM), e
encaminhar ao PN-DST/Aids/SVS/MS até 30 dias após o encerramento do
quadrimestre em questão.
As informações prestadas em relação ao cumprimento das metas
programadas serão analisadas pelo PN-DST/Aids/SVS/MS e, ao final do
período de 12 meses, os Estados, do Distrito Federal e dos municípios que não
alcançarem as metas previstas no PAM e não apresentarem nenhuma
justificativa para o não-atingimento, seja através do sistema de monitoramento,
seja no momento do encerramento do período, estarão sujeitos às penalidades
previstas, ou seja, bloqueio do repasse de recursos e desqualificação para o
recebimento do Incentivo. Entende-se por bloqueio a interrupção do repasse
da(s) parcela(s) do incentivo, em caráter temporário, determinado por uma
situação específica, em que, regularizada a situação determinante, o respectivo
gestor de saúde fará jus ao recebimento dos recursos retroativos ao período
em que ficou bloqueado.
2. Acompanhamento da Evolução dos Indicadores e Índice Composto de
DST
Os Estados, o Distrito Federal e os municípios qualificados na Política de
Incentivo deverão preencher as planilhas dos indicadores e o índice composto
de DST e encaminhá-los ao PNDST/ Aids/SVS/MS até 30 dias após a
periodicidade definida para cada indicador.
3. Acompanhamento da Evolução da Execução dos Recursos
Financeiros
A evolução da execução dos recursos financeiros será verificada por
meio de dois instrumentos:
3.1. Planilha de demonstrativo financeiro:
As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios devem encaminhar planilha de demonstrativo financeiro para o PNDST/Aids/SVS/MS, a cada seis meses. Esse demonstrativo deverá conter as
seguintes informações:
- nome do Estado/município e da UF;
- data da elaboração do demonstrativo;
- valor de recursos próprios aplicados;
- valor empenhado e não pago com recursos do incentivo;
- valor pago com recursos do incentivo e;
- valor do recurso do incentivo repassado para a Organização da
Sociedade Civil (OSC) (para as Secretarias de Saúde dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios indicados para receber o recurso
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destinado às OSC, pela respectiva Comissão Intergestores Bipartite CIB).
No caso do preenchimento do instrumento on-line, o nome do
Estado/município e a data de elaboração do demonstrativo serão preenchidos
automaticamente pelo sistema informatizado.
3.2. Espelho da conta bancária:
O Fundo Nacional de Saúde (FNS) deverá encaminhar à SVS, que por
sua vez o encaminhará ao PN-DST/Aids/SVS/MS, espelho da conta bancária
dos Estados/municípios qualificados. Caso seja verificado que o
Estado/município ficou seis meses sem movimentar a conta e não exista
nenhuma justificativa explicitada na planilha de demonstrativo financeiro ou no
acompanhamento das metas, o PN-DST/Aids/SVS/MS enviará carta de
solicitação de justificativa para o respectivo gestor de saúde, cuja resposta não
deverá ultrapassar 15 dias da data de recebimento. Caso o PNDST/
Aids/SVS/MS não receba justificativa após a data limite, será utilizada somente
a informação recebida do FNS para tomar a decisão
sobre o bloqueio do recurso.
4. Acompanhamento do Estabelecimento de Parceria com
Organização(ões) da Sociedade Civil (OSC):
Os Estados, o Distrito Federal e os municípios indicados para receber o
recurso destinado às OSC, pela respectiva CIB, devem encaminhar
quadrimestralmente para o PN-DST/Aids/SVS/MS planilha que demonstre a
situação das parcerias com as OSC. Nos casos onde houver parcerias
estabelecidas, essa planilha deverá conter, basicamente, as seguintes
informações: nome da OSC, CNPJ, título do projeto, população abrangida,
valor do projeto, período de vigência e um texto contendo a análise da
execução no quadrimestre. Caso o Estado, o Distrito Federal ou o município
não tenha formalizado nenhuma parceria com OSC até o quadrimestre em
questão, essa planilha deverá conter a análise da situação de execução da
parceria com as OSC, explicitando a situação atual do processo. Se o gestor
estadual/municipal de saúde não encaminhar a planilha até 30 dias após a
periodicidade definida, o PN-DST/AIDS/SVS/MS encaminhará carta de
solicitação de justificativa para o respectivo gestor. Nos casos onde se verificar
o não-atendimento ao solicitado no item 6 dessa norma, os recursos
destinados ao financiamento de ações desenvolvidas por OSC, não utilizados,
orçamentária e/ou financeiramente, para este fim específico, deverão ser
devolvidos ao Ministério da Saúde, por meio de código específico orientado
pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).
5. Acompanhamento do Cumprimento das Pactuações para a
disponibilização de insumos estratégicos realizadas em CIB:
5.1. Medicamentos para o tratamento de Infecções Oportunistas (I.O.)
relacionadas à Aids:
As Comissões Intergestores Bipartites devem encaminhar ao PNDST/AIDS-SVS/MS, a cada seis meses, um relatório qualitativo, elaborado
pelas SES e o DF, contendo uma análise da situação da disponibilização dos
medicamentos para tratamento de I.O. no seu território, informando se a SES e
o conjunto de SMS de seus municípios estão cumprindo o estabelecido na
pactuação realizada na respectiva CIB como requisito ao processo de
qualificação ao Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids e outras
DST, destacando principais problemas e possíveis soluções. Esse relatório
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deverá conter uma análise global de situação do percentual da disponibilização
da relação de medicamentos, bem como, quando for o caso, explicitar
eventuais problemas de abastecimento da rede verificados para um ou mais
medicamentos específicos.
As Secretarias Municipais de Saúde (SMS), deverão fornecer às
Secretarias Estaduais de Saúde (SES) as informações necessárias para
elaboração do relatório qualitativo.
Caso seja relatado que o Estado, o Distrito Federal ou o município(s)
não esteja(m) cumprindo a pactuação, total ou parcialmente, o PNDST/Aids/SVS/MS realizará supervisão local e, nos casos onde se comprovar o
não-cumprimento, recomendará à CIB o estabelecimento de Termo de
Compromisso com o respectivo gestor para a superação conjunta do(s)
problema(s) determinante(s). Quando do estabelecimento do Termo de
Compromisso, a CIB deverá encaminhar
cópia desse ao PN-DST/Aids/SVS/MS.
Se o relatório citado não for enviado ao PNDST/Aids/SVS/MS até
30(trinta) dias após a periodicidade definida para seu envio, o PNDST/Aids/SVS/MS encaminhará carta de solicitação de justificativa à respectiva
CIB ou ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, que terá um período
máximo de 15 dias, a contar da data do recebimento da solicitação, para
resposta ou envio do relatório em questão. Se, ainda assim, a justificativa ou o
envio do relatório não ocorrer, a questão será encaminhada à CIT para
resolução.
5.2. Medicamentos para o tratamento de Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST):
As Comissões Intergestores Bipartites devem encaminhar, a cada seis
meses, um relatório qualitativo, elaborado pelas SES e o DF, contendo uma
análise da situação da disponibilização dos medicamentos para tratamento de
DST no seu território, informando se a SES e o conjunto de SMS de seus
municípios estão cumprindo o estabelecido na pactuação realizada na
respectiva CIB como requisito ao processo de qualificação ao Incentivo no
Âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids e outras DST, destacando principais
problemas e possíveis soluções. Esse relatório deverá conter uma análise
global de situação do percentual de disponibilização da relação de
medicamentos, bem como, quando for o caso, explicitar eventuais problemas
de abastecimento da rede verificados para um ou mais medicamentos
específicos.
As Secretarias Municipais de Saúde (SMS), deverão fornecer às
Secretarias Estaduais de Saúde (SES) as informações necessárias para
elaboração do relatório qualitativo.
Caso seja relatado que o Estado, o Distrito Federal ou o município(s)
não esteja(m) cumprindo a pactuação, total ou parcialmente, o PNDST/Aids/SVS/MS realizará supervisão local e, nos casos onde se comprovar o
não-cumprimento, recomendará à CIB o estabelecimento de Termo de
Compromisso com o respectivo gestor para a superação conjunta do(s)
problema(s) determinante(s). Quando do estabelecimento do Termo de
Compromisso, a CIB deverá encaminhar
cópia desse ao PN-DST/Aids/SVS/MS.
Se o relatório citado não for enviado ao PNDST/Aids/SVS/MS até 30
(trinta) dias após a periodicidade definida para seu envio, o PN-
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DST/Aids/SVS/MS encaminhará carta de solicitação de justificativa à respectiva
CIB ou ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, que terá um período
máximo de 15 dias, a contar da data do recebimento da solicitação, para
resposta ou envio do relatório em questão. Se, ainda assim, a justificativa ou o
envio do relatório não ocorrer, a questão será encaminhada à CIT para
resolução.
5.3. Preservativos masculinos:
Para o acompanhamento do cumprimento da pactuação de
preservativos serão utilizadas as informações do Sistema de Logística e
Monitoramento de Insumos de Prevenção do Programa Nacional de DST e
Aids, da Secretaria de Vigilância em Saúde, já em utilização, com periodicidade
mensal, pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal que,
para tanto, passa a ser de preenchimento obrigatório.
6. Disposições Finais:
Das Justificativas e Penalidades: Em todas as circunstâncias citadas nos
itens 1, 2, 3.1., 4 e 5.3. dessa norma, 30 (trinta) dias após a periodicidade
definida para o envio dos respectivos instrumentos devidamente preenchidos, o
PN-DST/Aids/SVS/MS encaminhará carta de solicitação de justificativa ao
respectivo gestor, que terá um período máximo de 15 dias, a contar da data do
recebimento da solicitação, para resposta ou preenchimento do instrumento em
questão. Se, ainda assim, a justificativa ou o preenchimento do instrumento
não ocorrer, o repasse de recursos do incentivo será bloqueado até a
regularização da situação pelo respectivo gestor de saúde. Caso os recursos
do incentivo fiquem bloqueados por 3 meses consecutivos, devido à nãoregularização por parte do gestor, o Estado, o Distrito Federal ou o município
será desqualificado do Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids
e outras DST. Entendesse por bloqueio a interrupção do repasse da(s)
parcela(s) do incentivo, em caráter temporário, determinado por uma situação
específica, em que, regularizada a situação determinante, o respectivo gestor
de saúde fará jus ao recebimento dos recursos retroativos ao período em que
ficou bloqueado.
Dos Instrumentos: Os instrumentos que compõem o sistema de
monitoramento do Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/Aids e
outras DST, descritos nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 acima, bem como as orientações
para seu correto preenchimento e a periodicidade com que cada um deve ser
enviado ao PN-DST/Aids/SVS/MS encontram-se disponíveis na internet, no
endereço:
http://www.aids.gov.br/incentivo/monitoramento.htm.
O
preenchimento deverá ser feito, preferencialmente, diretamente na internet. Os
Estados e os municípios que não possuem acesso à internet devem solicitar
planilhas específicas ao PN-DST/Aids/SVS/MS e encaminhá-las devidamente
preenchidas nos prazos estabelecidos.
Todas as informações preenchidas pelos gestores estaduais e
municipais e a informação recebida do Fundo Nacional de Saúde serão
disponibilizadas na internet, na página do PNDST/Aids/SVS/MS:
www.aids.gov.br/incentivo, no link Monitoramento.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

