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RESUMO
A gestão e accountability dos burocratas de nível de rua são um dos principais desafios
atuais da implementação de políticas públicas. O modelo de gestão e accountability
burocrático, mais comum na administração pública brasileira e focado no cumprimento
de regras, não se adequa à necessidade de atuação discricionária dos burocratas de
nível de rua, essencial para adaptar a política a situações locais, complexas e
imprevisíveis. Este desafio se torna ainda maior na medida que práticas do new public
management faz com que organizações do terceiro setor e do setor privado passassem
também a serem implementadoras de políticas junto aos usuários. A partir do Programa
Recomeço - política de Comunidades Terapêuticas do estado de São Paulo,
implementadas e supervisionadas por OSCs - este trabalho busca evoluir o modelo
atual de gestão e controle dos burocratas de nível de rua do Programa para um formato
que englobe os diferentes tipos de gestão e controle - o burocrático, focado em regras;
o gerencialista, focado em metas; e o experimentalista, focado em aprendizagem. O
embasamento teórico do trabalho aborda a política de álcool e drogas, especialmente a
brasileira, assim como a teoria sobre burocratas de nível de rua, contratualização por
resultados e accountability. Foram também utilizados métodos qualitativos de pesquisa,
a saber, entrevistas não-estruturadas e semi-estruturadas, visitas de campo, análise de
legislação e documentos internos e estudos de casos da educação pública - Jovem de
Futuro e Programa de Alfabetização na Idade Certa. A partir deles, o trabalho faz um
diagnóstico da gestão e controle atual do Recomeço, ainda extremamente focado em
conformidade, e propõe mudanças a este processo, desenvolvendo um instrumental
com foco na gestão e accountability experimentalista, e incluindo também elementos da
gestão e accountability gerencialista.

Palavras-chave: burocracia de nível de rua; accountability; discricionariedade;
contratualização por resultados; política nacional sobre drogas; Comunidades
Terapêuticas.

ABSTRACT
The management and accountability of street-level bureaucrats is one of the main
current challenges in the implementation of public policies. The bureaucratic
management and accountability model, more common in Brazilian public administration
and focused on compliance with rules, is not suited with the need of discretionary action
by street-level bureaucrats, essential for adapting the policy to local, complex and
unpredictable situations. This challenge becomes even greater as new public
management practices place third sector and private sector organizations as policy
implementers. Based on the “Recomeço” Program - policy of Therapeutic Communities
in the state of São Paulo, implemented and supervised by civil society organizations this work seeks to evolve the current model of management and control of the program's
street-level bureaucrats into a format that encompasses different types of management
and control - the bureaucratic, focused on rules; the managerial, focused on goals; and
the experimentalist, focused on learning. The theoretical basis of the work addresses
alcohol and drug policy, especially the Brazilian one, as well as the theory about
street-level bureaucrats, performance-based contracting and accountability. Qualitative
research methods were also used, namely, unstructured and semi-structured interviews,
field visits, analysis of legislation and internal documents and case studies of public
education - “Jovem de Futuro” and “Programa de Alfabetização na Idade Certa”. Based
on them, the work makes a diagnosis of the current management and control of
“Recomeço”, still extremely focused on compliance, and proposes changes to this
process, developing an instrument with a focus on experimentalist management and
accountability,

and

also

including

elements

of

managerial management and

accountability.

Keywords: street-level bureaucracy, accountability; discretion; performance-based
contracting; national drug policy; Therapeutic Communities.
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1. INTRODUÇÃO
O uso abusivo de álcool e drogas tem diversas consequências sociais e
econômicas. Segundo o United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2013), no
Brasil, este abuso leva a perdas de USD 28 bilhões – decorrentes da queda na
produtividade e mortes prematuras – e de USD 250 milhões – decorrentes do uso do
sistema de saúde. No mundo, calcula-se que 35,6 milhões de pessoas sofram com
esse problema.
Os estudos sobre o tema ainda são escassos e difíceis de realizar; mas, alguns
apontam que as políticas públicas focadas na resolução deste problema trazem
benefícios de redução da criminalidade e dos custos com saúde1 (UNODC, 2013).
Uma dessas políticas são as Comunidades Terapêuticas (CTs). Adotadas
mundialmente (estima-se que na Europa, por exemplo, existam 1.200 CTs), elas têm
foco na abstinência e se baseiam em três pilares: trabalho, disciplina e espiritualidade
(EMCDDA, 2014; IPEA, 2017), apesar das abordagens mais modernas e progressistas
serem hoje baseadas na aplicação de práticas terapêuticas amplamente validadas e
baseadas em evidências (PERRONE, 2019). No Brasil, nos últimos anos essa tem sido
a política priorizada paulatinamente em detrimento das políticas de redução de danos daí a importância de pesquisas focadas neste modelo (IPEA, 2017; NUNES, 2020;
NUNES; BRANDÃO, 2019).
O foco deste estudo é o Programa Recomeço. Ele é uma política intersetorial do
Governo do Estado de São Paulo, criada em 2013, e que tem cinco eixos de atuação:
prevenção, tratamento, reinserção social, requalificação das cenas de uso e acesso à
justiça e cidadania (SEDS, 2021). As CTs estão na frente de tratamento e são
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) conveniadas ao Programa, por intermédio da
Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT), também OSC. Desde
o início do Programa, a FEBRACT possui contratos de gestão com o governo do

1

“Every US$1 invested in treatment reduces the costs of drug-related crime, criminal justice costs and
theft by US$4-$7. When health-care savings are added in, total estimated savings can exceed costs by a
ratio of 12 to 1” (UNDCP, 2013, p. 10).
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estado renovados sucessivamente (hoje, encontram-se no 5º aditamento). Fundada em
1990, a FEBRACT é a organização ligada às CTs mais antiga do país e com a maior
rede (21,4% das CTs do país) (IPEA, 2017).
O cliente desta pesquisa, a Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas
(COED), é um órgão da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS). Ele
contratou a FEBRACT para, dentre outras funções, capacitar os funcionários das CTs e
realizar consultorias com objetivo de fiscalizar e melhorar os serviços prestados, por
meio de visitas periódicas. Os funcionários das CTs são o que a literatura chama de
burocratas de nível de rua, dado que seu trabalho consiste primordialmente na
interação direta com os cidadãos, no caso os acolhidos pelo programa, na entrega de
serviços públicos. No entanto, a estrutura atual de visitação possui foco central na
conformidade das CTs e destes burocratas de nível de rua para o cumprimento dos
requisitos mínimos definidos pelo Programa. Esse foco deixa de fora um fator
importante das políticas públicas mais complexas: as decisões discricionárias que
permitem que os burocratas de nível de rua adequem a política à sua realidade
específica.
A partir dessas informações, chegou-se a pergunta de pesquisa: “como inserir
no processo de visitação, promovido pela FEBRACT, um controle que leve em
consideração

diferentes

necessidades das Comunidades Terapêuticas e dos

burocratas de nível de rua a frente delas, materializadas nas decisões discricionárias
que precisam tomar?”.
O objetivo deste trabalho é a construção de um modelo de supervisão para as
Comunidades Terapêuticas do Programa Recomeço, de forma a evoluir o processo de
visitação já existente para uma estrutura que também busque a melhoria da
implementação da política com enfoque na aprendizagem e na obtenção de melhores
resultados pelas CTs e pelos burocratas de nível de rua a frente delas. Assim, o
controle exercido pela FEBRACT passa de meramente fiscalizatório para um processo
de aperfeiçoamento e aprendizagem, chamado de experimentalista, objetivando a
melhoria constante dos objetivos e resultados almejados pela política. Também são
incorporados elementos do controle gerencialista já existentes, em que as metas são
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mecanismos utilizados para verificar se as ações tomadas estão gerando resultados,
mas que ainda são pouco utilizados no nível dos burocratas de nível de rua do
Programa.
Dessa forma, entende-se que a accountability precisa se aproximar da gestão,
de forma que objetive não apenas a realização da política de acordo com as regras e
com foco em eficiência, mas também considerando as necessidades individuais de
cada espaço e cidadão e todas as complexidades inerentes a essas individualidades.
Ou seja, “induzir, fomentar ou mesmo produzir as condições objetivas para a
transformação das estruturas econômicas e sociais do país frente ao histórico de
heterogeneidades, desigualdades e injustiças que ainda marcam a nação brasileira”
(PIRES, 2011, p. 252).
Respeitando os processos de aprendizagem da própria política, visa-se que o
novo processo de supervisão seja uma mudança incremental da política, ou seja, que
as mudanças propostas contemplem os aprendizados anteriores e a estrutura atual, de
forma a seguir o processo já em curso. A proposta de supervisão considera a
necessidade de se dar o próximo passo de aperfeiçoamento, considerando as
estruturas existentes, os acordos firmados, as metas traçadas, os atores envolvidos,
etc.
Além disso, este trabalho não objetiva questionar ou discutir o modelo das
comunidades terapêuticas. Existe uma discussão dentro do campo da saúde e das
ciências sociais a respeito do tipo de abordagem mais efetiva no tratamento da
adicção. Esses debates são apenas rapidamente apresentados no trabalho.
Para a construção deste trabalho foram usadas metodologias qualitativas, a
saber, entrevistas não estruturadas e semiestruturadas, visitas de campo, estudo de
caso, revisão bibliográfica e análise de legislação e documentos internos.
Estabelecida a pergunta de pesquisa, os objetivos, as premissas e metodologia,
deste trabalho, ele foi dividido em seis capítulos que contemplam esta introdução.
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No segundo capítulo “Revisão Bibliográfica” foi feita uma revisão dos textos de
referência que abordam a (a) política de álcool e drogas, especialmente a brasileira,
uma vez que esta é a temática da política; (b) implementação de políticas públicas dado que o trabalho das CTs se encontra nesta “fase” do ciclo de políticas públicas - e
dos burocratas de nível de rua - dado que os funcionários das CTs se encontram nessa
posição e a discricionariedade desses atores é ponto crucial de

discussão neste

trabalho; e (c) contratualização por resultados e accountability, visto que a
implementação ocorre via contratos de gestão e que a temática de controle é o cerne
da solução apresentada.
O terceiro capítulo, Metodologia, tratamos do processo de pesquisa e dos
materiais e métodos empregados. No quarto capítulo foi feito um diagnóstico do
processo de visitação e de todos os elementos que o cercam, como a relação entre os
atores, as metas, os funcionários etc. A partir das referências bibliográficas e do
diagnóstico, o quinto capítulo apresenta a sugestão feita a partir da descrição dos
objetivos do modelo proposto, agenda de visitas, descrição das frentes de supervisão e
os instrumentais que irão guiar os encontros de supervisão. O trabalho é concluído no
sexto capítulo, seguido das referências bibliográficas, apêndices e anexos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Política de álcool e drogas
2.1.1. Adicção como um problema complexo
A adicção é considerada um problema complexo, na medida em que é um
fenômeno multidimensional e multideterminado de efeitos persistentes e sem solução
fácil (BICHIR; CANATO, 2019). O uso de álcool e drogas não é necessariamente ruim,
mas é prejudicial quando interfere em diversos contextos da vida humana, como a
saúde, as relações sociais, o trabalho etc.
Enquanto o uso de álcool e drogas é maior entre os países e as pessoas mais
ricas2, os efeitos nocivos se concentram nos países mais pobres e entre pessoas mais
vulneráveis - mulheres, LGBTs, indígenas, negros, imigrantes, entre outros (UNODC,
2020). Estima-se que no Brasil 90% das crianças que vivem na rua usam drogas
(UNODC, 2013). Existem inúmeros frameworks que mostram a relação entre os
diversos fatores relacionados ao vício, sendo o de Margaret Whitehead e Göran
Dahlgren um dos mais conhecidos (UNODC, 2020). Ele inclui fatores biológicos,
demográficos, econômicos, sociais e culturais, mostrando a complexidade do tema e a
necessidade de políticas intersetoriais para endereçá-lo.

2

Por exemplo, no Brasil 16,6% das pessoas com maior nível de escolaridade afirmaram que faziam uso
contínuo de drogas, enquanto 8,2% dos que não completaram o ensino básico responderam da mesma
forma (UNODC, 2020).

18

Figura 1 - Modelo dos impactos socioeconômicos na saúde de Dahlgren e Whitehead. Fonte: (UNODC,
2020, p. 10).

Assim, as políticas de álcool e drogas devem ser dotadas de soluções
intersetoriais, ou seja, soluções que envolvem “múltiplos atores (áreas ou serviços) nas
decisões e execução das atividades e também uma interação continuada entre eles”
(BRONZO; COSTA, 2012, p. 72-73). O processo de acolhimento, nesse sentido, deve
considerar todos os elementos que interferem no vício, assim como ser parte de uma
política mais ampla que precisa “tratar as doenças físicas e psíquicas do usuário de
drogas; garantir que ele ou ela tenha acesso a moradia, trabalho, dignidade e direitos;
e reintegrá-lo à família e ao círculo social” (LEITE, 2019).
2.1.2. Políticas de álcool e drogas no Brasil
A política brasileira de álcool e drogas é fruto de uma série de mudanças e
legislações que ocorreram ao longo de décadas e, em alguns casos, de forma paralela.
Pode-se dizer que ela teve início com a criação da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas (Senad), em 1998, e da Política Nacional sobre Drogas (PNAD) em 2002.
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Até esse período, o ordenamento jurídico não tratava de forma estruturada da política
de álcool e drogas, com exceção da parte criminal e de saúde mental.
Nos anos 80, a reforma psiquiátrica começou a impor mudanças aos
manicômios, o que culminou, em 2001, na aprovação da Lei nº 10.216. Nela foi
instituído um novo modelo de tratamento aos portadores de transtornos mentais,
trocando o enfoque da doença para o enfoque nas determinantes sociais, econômicas
e políticas - uma política de redução de danos que até então estava restrita aos
cuidados dos pacientes com HIV (BRANDÃO, 2019; NUNES, 2020; NUNES; PASSOS;
SOUZA, 2011).
Em sentido similar, a Lei nº 11.343/06 instituiu o Sistema Nacional de Política
sobre Drogas (SISNAD) e passou a pautar o tema da prevenção, do tratamento com
foco em saúde pública e reinserção social, além de abandonar as penas privativas de
liberdade aos adictos. Com um claro enfoque intersetorial, o SISNAD prevê a
articulação dos três poderes e dos três níveis da federação. Em 2010, foi lançado o
Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack e o programa “Crack, é possível vencer”
compostos por três eixos temáticos: prevenção, cuidado e autoridade (GENGHINI,
2014).
Hoje, a rede de cuidados é composta por uma série de serviços e equipamentos,
como os consultórios de rua, os CAPS AD (Centros de Assistência Psicossocial Álcool e Drogas), os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e os CREAS
(Centros de Referência Especializados em Assistência Social) - estes últimos
disponibilizam vagas para acolhimento em comunidades terapêuticas cadastradas na
Senad.
Os estados e municípios podem aderir aos programas federais e também
possuem programas próprios. O “De Braços Abertos”, da prefeitura de São Paulo, por
exemplo, deu-se a partir da adesão do município ao “Crack, é possível vencer”
(BICHIR; CANATO, 2019). Já o “Programa Recomeço - uma vida sem drogas”, é um
programa estadual de São Paulo que envolve os municípios do estado.
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Estes dois programas apresentam duas visões distintas. O “De Braços Abertos”
tem base na redução de danos ao passo que o Recomeço está fundamentado na
abstinência.
“Enquanto a abstinência está articulada com uma proposta de remissão do sintoma e a
cura do doente, a proposta de reduzir danos possui como direção a produção de saúde,
considerada como produção de regras autônomas de cuidado de si. No caso da RD, a
própria abstinência pode ser uma meta a ser alcançada, porém mesmo nesses casos
trata-se de uma meta pactuada, e não de uma regra imposta por uma instituição. As
regras da RD, mesmo a abstinência, são imanentes à própria experiência e não se
exercem de forma coercitiva, enquanto regras transcendentais” (PASSOS; SOUZA,
2011, p. 160).

As discussões em torno dessas visões, assim como as diferenças e críticas a
cada uma delas não são objeto deste estudo. No entanto, independentemente da visão
adotada, é importante que todas sejam pautadas pelo respeito aos Direitos Humanos e
que tenham os elementos considerados efetivos pela literatura especializada: (a)
continuidade do tratamento; (b) o endereçamento de questões múltiplas - de saúde,
psíquicas e sociais; e (c) a integração com a sociedade para facilitar o monitoramento
do progresso e a prevenção de recaídas (UNODC, 2013).
O governo federal adota políticas nos dois sentidos. Mas, há uma preferência
nos últimos anos pelo aumento do financiamento ao modelo de abstinência das
Comunidades Terapêuticas. As CTs passaram a integrar o PNAD, em 2006, e a serem
financiadas no âmbito federal, em 2011. Em 2019, a Lei 13.840/19 alterou a lei do
SISNAD (Lei 11.343/06), aumentando o financiamento para o modelo de Comunidades
Terapêuticas, ao mesmo tempo em que enfraqueceu as políticas de redução de danos
(IPEA, 2017; NUNES; BRANDÃO, 2019; NUNES, 2020). A Figura 2 abaixo mostra a
evolução da regulação das CTs ao longo dos anos.

21

Figura 2 - Evolução da regulação das CTs ao longo dos anos. Fonte: (NUNES; BRANDÃO, 2019).

Desde 2015, há uma Frente Parlamentar em defesa das Comunidades
Terapêuticas que hoje conta com cerca de duzentos parlamentares (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2021; IPEA, 2017).
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2.1.3. O modelo de Comunidades Terapêuticas
As Comunidades Terapêuticas datam de 1958, quando a primeira foi criada em
Santa Mônica, Estados Unidos. O modelo se espalhou por todo o mundo e,
geralmente, está ligado a grupos religiosos, por meio de iniciativas não governamentais
(EMCDDA, 2014). No Brasil, uma das primeiras CT foi criada em 1978, pelo padre
Haroldo Joseph Rahn, uma visão “ainda exerce grande influência na prática cotidiana
de diversas instituições” (NUNES, 2020, p. 132).
O modelo tem por fundamento a abstinência e está baseado em três pilares trabalho, disciplina e espiritualidade. Ele adota métodos de bases científicas (médicas,
psicológicas e socioassistenciais) e espirituais (de cunho religioso ou não) (EMCDDA,
2014), sendo que aquelas têm prevalecido nas organizações mais modernas
(PERRONE, 2019).
“Estas instituições se organizam em residências coletivas temporárias, onde ingressam
pessoas que fazem uso problemático de drogas, que ali permanecem, por certo tempo,
[...] com o propósito de renunciarem definitivamente ao uso de drogas e adotarem novos
estilos de vida, pautados na abstinência de SPAs (Substâncias Psicoativas). Durante
sua permanência nas CTs, estas pessoas submetem-se a uma rotina disciplinada, que
abrange atividades de trabalho e práticas espirituais e/ou religiosas, além de terapias
psicológicas, reuniões de grupo de ajuda mútua, entre outras, dependendo dos recursos
financeiros e humanos à disposição de cada CT” (IPEA, 2017, p. 8).

Outro ponto fundamental do modelo é a convivência entre os pares, que tem
diversas similaridades com outros programas de tratamento de adicção: como os
narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos (NUNES, 2020).
“Acredita-se que o compartilhamento das experiências individuais, e dos sofrimentos
delas decorrentes, constituam uma plataforma comum de aprendizado e reorientação
individual, em direção a uma vida sem drogas; e que o sucesso de uns estimule os
demais. A exemplaridade exercida por aqueles que, submetidos ao programa
terapêutico, tenham alcançado a abstinência, é parte essencial do modelo, funcionando
como evidência de sua viabilidade e confiabilidade. Para tanto, as CTs hierarquizam os
residentes segundo graduações, que são obtidas conforme se dê o alcance, por eles,
das metas de reabilitação propostas pela instituição; e assim, ex-residentes, bem como
residentes mais antigos, que tenham cumprido algumas das metas terapêuticas,
credenciam-se como monitores e coordenadores dos novos ingressantes, com funções
de suporte e vigilância sobre estes.” (IPEA, 2017, p. 8).

No entanto, nem todos os programas autoidentificados como comunidades
terapêuticas seguem a mesma teoria, modelo ou método, levando a uma
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heterogeneidade de casos que vão de projetos de referência a situações precárias de
violação de Direitos Humanos e lideranças carismáticas. Assim, a definição de padrões
e de diretrizes fundamentadas em evidências é importante para a manutenção da
qualidade e da melhoria dos serviços prestados pelas CTs. Esse é um dos maiores
desafios do modelo, uma vez que é uma atividade que depende do contexto de cada
comunidade e que, portanto, é mais difícil de ser padronizada. O caminho passa pelo
treinamento e capacitação dos funcionários e a fiscalização focada em padrões
mínimos (EMCDDA, 2014).
Estima-se que no Brasil existam por volta de 1.950 CTs concentradas
principalmente no Sul e Sudeste (67,34%). A maioria foi fundada a partir da década de
90 (79%) e tem orientação religiosa (82%) - sendo que 40% são pentecostais e 27%
católicas. Do total das CTs, apenas 18% não tem orientação religiosa, mas, “mesmo
assim, muitas destas CTs mencionaram que estimulam a fé dos internos em ‘um ser
superior’ (divino) por entendê-la como essencial ao processo de transformação dos
sujeitos, pretendido pelo modelo de tratamento” (IPEA, 2017, p. 20).
No Brasil a heterogeneidade também é um desafio. Mas, existe uma série de
métodos convergentes indicando que há uma certa padronização do modelo no país.
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Figura 3: Métodos e recursos terapêuticos no Brasil. Fonte: (IPEA, 2017, p. 21).

Algumas características contribuem para a padronização e profissionalização do
modelo: (1) cursos de capacitação a distância, como o “Fé na Prevenção” e o “Supera”,
ofertados pela Senad, e os cursos da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da
Universidade Federal de São Paulo, liderados pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira; (2) o
cadastramento das CTs em entidades nacionais ou locais, como a FEBRACT e a
Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas (Confenact); (3) o aumento da
contratação de profissionais com formação técnica; (4) a medicalização e instituição de
processos psicoterapêuticos com fundamento nos campos médico e psicológico; e (5)
o registro e coleta de dados internos, que permitem melhor prestação de contas e
justificação para o trabalho realizado (IPEA, 2017).
2.1.4. Sobre o Programa Recomeço
O “Programa Recomeço – Uma Vida Sem Drogas” é um programa do Estado de
São Paulo criado em 2013 (Decreto nº 59.164, de 9 de maio) que tem por objetivo
“proporcionar condições para uma vida saudável e digna à população, bem como
auxiliar os adictos, suas famílias e toda a comunidade à sua volta” (GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2019). O programa é intersetorial, com a participação das
Secretarias da Saúde, Justiça e Cidadania e Desenvolvimento Social; e possui cinco
eixos de atuação: (a) prevenção; (b) tratamento - as CTs estão aqui; (c) reinserção
social e recuperação; (d) controle e requalificação das cenas de uso; e (e) acesso à
justiça e à cidadania (FROMM, 2016; SEDS, 2021).
O Programa atua de maneira integrada com entidades públicas e privadas. As
Comunidades Terapêuticas são Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que podem
se conveniar ao programa. Desde o início do Programa, a OSC Federação Brasileira
de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT) faz a gestão das vagas das CTs, a
capacitação de seus profissionais e a realização de visitas e consultorias mensais
(PLANO DE TRABALHO…, 2020).
O Programa Recomeço conta hoje com 66 Comunidades Terapêuticas e
Repúblicas (neste trabalho, denominadas de forma conjunta como Comunidades
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Terapêuticas ou CTs). Disponível em 60 municípios do estado, as CTs são espaços
coletivos de acolhimento, localizados na zona urbana ou rural, em que os acolhidos
dormem em quartos coletivos com acomodações individualizadas. Elas recebem
R$1.350,00 mensais por usuário internado. Possuem espaços internos para convívio
coletivo composto por cozinha e salas, assim como área externa em que são
praticadas atividades ao ar livre e, em alguns casos, são mantidos animais
domesticados. No Programa Recomeço, as CTs podem ter no máximo 60 acolhidos;
mas, muitas delas são unidades pequenas com, por exemplo, 10 acolhidos. Até 30
acolhidos é necessário que haja uma equipe mínima composta por coordenador, dois
psicólogos, assistente social, auxiliar administrativo, socioeducadores, cozinheiro e
terapeuta ocupacional/ educador físico/ pegagogo/ oficineiro (COED, 2021).
Existem três tipos de unidades: (a) Casa de Passagem: acolhimento transitório
(7 a 30 dias); (b) Comunidade Terapêutica: acolhimento de até 180 dias podendo ser
prorrogado para mais 90 dias; e (c) República: destinada a pessoas adultas em fase de
reinserção social. Todas elas possuem tempo de permanência limitado, podendo ser
reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em conjunto com o
profissional de referência (SEDS, 2021).
Os adictos passam por uma avaliação médica que pode endereçá-los a uma
série de tratamentos, desde o ambulatorial, passando pelo acompanhamento pelo
CAPS, até o ingresso em uma CT. Apesar da existência de críticas à internação
forçada de alguns acolhidos (FROMM, 2016), o site do Programa reforça em diversos
momentos seu caráter de adesão exclusivamente voluntário:
“As pessoas com problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas que
desejam, voluntariamente, serem incluídas em uma CT devem procurar a unidade
básica de saúde mais próxima, solicitar avaliação médica por meio de atestado e
exames clínicos (sífilis, HIV, hepatite) para eventual tratamento na rede de atenção
básica. A unidade básica de saúde deverá entrar em contato com a FEBRACT, gestora
das vagas de acolhimento” (SEDS, 2021, grifos da autora).

Para o psiquiatra e ex-coordenador do Programa Recomeço, Ronaldo
Laranjeira, a dependência química é uma doença crônica e a internação compulsória é
estigmatizada. Segundo ele, “tecnicamente, contudo, garante bons resultados e é uma
das maneiras mais efetivas de lidar com a dependência” (FROMM, 2016, p. 17).
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Explica ainda que “a ideia [do Programa Recomeço] é iniciar um modelo social de
recuperação. As comunidades terapêuticas são unidades mais abertas que os
hospitais, nas quais o dependente vai reconstruir a vida dentro de uma estrutura social
nova. É como se fosse uma família substituta” (FROMM, 2016, p. 17).
Um dos desafios do modelo é adesão ao programa para fins diversos do
pretendido – como a fuga da sua situação de extrema vulnerabilidade:
“Muitas das vezes instrumentalizam os poucos recursos concedidos pelos serviços em
prol da sua sobrevivência e da continuidade do consumo e da vida na rua; em outras,
agenciam períodos curtos de internação para “dar um tempo” do crack, comer melhor,
ter uma cama quente para descansar, ou mesmo, para se proteger da violência policial,
de cobranças de dívidas ou, ainda, curar-se de alguma doença. Proteção, por vezes,
muito útil e desejável que, se por um lado garantem a continuidade da existência e
restabelecem certa qualidade de vida, por outro reafirma a condição permanente”
(FROMM, 2016, p. 3).

Outro desafio é sua implementação, especialmente pelos burocratas de nível de
rua que estão a frente das CTs e precisam lidar diariamente com situações complexas
para efetivar, junto aos adictos e suas famílias, as atividades e tratamentos previstos
pelo Recomeço.
2.2. Implementação de políticas públicas e burocratas de nível de rua
2.2.1. O ciclo de políticas públicas como aprendizado
O ciclo de políticas públicas é uma forma didática de pensar e separar
elementos importantes que compõem a construção da política. De forma clássica, é
representado por um círculo infinito que está dividido em quatro momentos: (1)
formação da agenda; (2) formulação da política; (3) implementação e (4) avaliação
(SILVA; MELO, 2000).
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Figura 4: visão clássica do ciclo de políticas públicas. Elaboração da autora.

Apesar de muito útil, em termos didáticos e para um primeiro contato com o
tema, ele não aborda todas as complexidades e a realidade da política pública.
Especialmente porque, sob essa perspectiva, a implementação é um mero
desdobramento do que foi decidido na formulação. No entanto, a implementação
também é um momento decisório, que influencia e muda a política em si (SILVA;
MELO, 2000).
Mais que entender essas questões, é importante que a interação entre as
diferentes fases seja vista como um processo de experimentação e aprendizagem, com
o entendimento de que eles não ocorrem de forma organizada e linear, mas sim
complexa e não sequencial. São processos decisórios simultâneos, contínuos,
altamente iterativos e formados por uma rede complexa de atores, que ensejam
aprendizados, adaptações e evoluções importantes para a política. Silva e Melo (2000)
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propõem assim que a implementação seja vista como um jogo que envolve redes,
aprendizado institucional e stakeholders3.

Figura 5: O ciclo de políticas públicas como aprendizado. Fonte: (SILVA; MELO, 2000, p. 14).

O conjunto destes processos ao longo de um determinado espaço temporal
ensejam mudanças incrementais que são testadas, abandonadas, corroboradas,
solidificando-se e se acumulando ao longo do tempo.
“Os problemas enfrentados durante a implementação de determinada política pública
num dado momento (t1) ensejam mudanças nas regras institucionais (t2), produzindo
um jogo político distinto do anteriormente vigente (t3) e, finalizada a implementação
(bem ou malsucedida), abrirão espaço para a formulação de novas diretrizes (t4), que
levarão a uma nova fase da política pública, com suas próprias diretrizes prioritárias
(t0)” (DE OLIVEIRA; COUTO, 2019, p. 68).

Na maioria das vezes, esse processo é preferível do que mudanças drásticas,
tanto sob o ponto de vista da dificuldade de operar essas mudanças, quanto do tempo
3

O policy cycle “é melhor representado por redes complexas de formuladores, implementadores,
stakeholders e beneficiários que dão sustentação a política; e por “nós” críticos. Esses “nós” ou “elos
críticos” representam os pontos no tempo onde questões referidas ao processo de sustentação política
dos programas, de coordenação interinstitucional e de capacidade de mobilizar recursos institucionais se
conjugam. Nesse momento de conjugação se produz uma espécie de “crise”, concretizada no processo
de tomada de uma decisão crítica por uma ator estratégico, cujo desenlace impele o programa em uma
direção nova” (SILVA; MELO, 2000, p. 13-14).

29

que demoram para se consolidarem, voltando a um estágio quase inicial de iterações e
novos aprendizados. Mudanças incrementais também levam a mudanças ou evoluções
significativas da política, ainda que seja em uma direção e visando um objetivo macro
mais constante (SIGNE, 2017a).
2.2.2. Burocracia de nível de rua e discricionariedade
Os burocratas de nível de rua são os trabalhadores que interagem de forma
direta com os cidadãos na entrega de serviços públicos - são tipicamente os
professores, assistentes sociais, policiais, etc. As organizações que empregam um
número significativo destes burocratas são chamadas de burocracias de nível de rua
(LIPSKY, 2019). Os burocratas de nível de rua não são atores exclusivamente estatais,
visto que as práticas do new public management fizeram das organizações do terceiro
setor e do setor privado também implementadoras de políticas junto aos usuários. Isso
fez com que alguns burocratas que antes estavam na linha de frente da política
passassem a exercer o papel de supervisores das organizações agora contratadas
(CAVALCANTI; LOTTA; PIRES, 2018).
Os principais desafios desses atores estão ligados ao papel intermediário entre
os cidadãos e o Estado. Eles sofrem pressões contraditórias e muitas vezes
conflitantes: entre a entrega do serviço de qualidade de um lado (que demanda um
tratamento individualizado e efetivo) e as pressões por produtividade e metas
quantitativas por outro (que demandam um atendimento mais rápido e padronizado).
Em muitos casos, os fatores de maior produtividade se sobrepõem aos de qualidade
em que “cada vez mais, os burocratas de nível de rua são reduzidos a unidades de
produção cujo trabalho é acelerado e cujos gestores parecem satisfeitos em sacrificar a
qualidade a fim de manter o volume” (LIPSKY, 2019, p. 330).
Diante desta situação, muitas vezes desenvolvem mecanismos de coping, ou
seja, “esforços comportamentais que os burocratas utilizam na interação com usuários
para tolerarem, enfrentarem ou reduzirem demandas e conflitos internos ou externos
que encontram no cotidiano” (CAVALCANTI; LOTTA; PIRES, 2018, p. 238). São três
tipos de ações, que aproximam, afastam ou colocam contra burocratas e clientes, como
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o contorno às regras, priorização de usuários mais fáceis e despersonalização do
atendimento (CAVALCANTI; LOTTA; PIRES, 2018; LOTTA, 2019). Pelo grande poder
que esses atores têm sobre o acesso dos usuários da política, seu papel é
determinante para a sua efetividade.
Outro ponto importante da atuação desses burocratas é a discricionariedade
com a qual exercem e precisam exercer suas funções. As políticas públicas são
compostas por uma série de objetivos e desenhos pensados pelos formuladores que
definem diretrizes e direcionam o trabalho daqueles responsáveis pela sua
implementação. Essas diretrizes não conseguem prever e endereçar todas as
situações que os burocratas precisam enfrentar e as diferenças locais que serão
submetidos, de forma que é essencial que esses direcionadores deem espaço para
que os mais diversos stakeholders possam adaptar a política à sua realidade.
“Em primeiro lugar, os formuladores de política – mas também os próprios especialistas
e estudiosos - enfrentam grandes limitações cognitivas sobre os fenômenos sobre os
quais intervêm. Tais limitações derivam, em última instância, da complexidade dos
fenômenos sociais com os quais lidam e das próprias limitações dos conhecimentos das
disciplinas sociais sobre a sociedade. Em um nível mais operacional, tais limitações são
produto dos constrangimentos de tempo e recursos com que operam os formuladores
[..] em segundo lugar, os formuladores de política não controlam nem muito menos tem
condições de prever as contingências que podem afetar o policy environment no futuro”
(SILVA; MELO, 2000, p. 9).

Discricionariedade é um termo que pode ser entendido como a análise do
espaço e da ação. Como espaço ele analisa as regras e o contexto organizacional em
que estão inseridos os burocratas e seus superiores. Nesse caso ela pode ter graus
diversos – a depender do desenho das regras formais e informais que definem o
espaço: abrangência, ambiguidade, conflitos, sobreposições e lacunas. Como ação,
discricionariedade analisa a forma como os indivíduos se comportam e os aspectos
que influenciam esse comportamento. Essa influência é determinada por uma série de
fatores bastante variados: o sistema, as organizações e características individuais4
(LOTTA, 2019).
4

“Há na literatura evidências sobre fatores relacionados ao sistema (modelo de estado, modelo de
democracia, de federalismo, cultura nacional etc.); fatores relacionados às organizações (regras, graus
de controle, sistemas de gestão, incentivos, sanções, programas de formação etc.); e fatores individuais
(atributos dos indivíduos como gênero, raça, classe social, além de trajetórias, relações sociais, profissão
etc.)” (LOTTA, 2019, p. 27).
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Alguns autores afirmam que a discricionariedade leva os implementadores a
perseguirem seus próprios objetivos ao invés daqueles da política, gerando
discriminações e tratamentos diferentes (SIGNE, 2017b). Essa visão está fundada na
ideia ainda comum de que os implementadores são meros executores da política
formulada, ideia essa ruim para a obtenção de bons resultados e irreal (ARRETCHE,
2001).
A discricionariedade permite não só uma adaptação às necessidades de cada
pessoa e local, como também que existam inovações dentro da política. Ou seja, as
variações dentro da implementação não são apenas uma realidade com a qual temos
que lidar, mas também um ponto positivo que deve ser estimulado (HONIG, 2006). A
maioria das políticas (especialmente as que lidam com problemas complexos) são
pouco padronizáveis, imprevisíveis, possuem recursos escassos e, assim, dependem
de adaptações a serem feitas pelos burocratas de nível de rua de acordo com os
contextos e condições locais que se deparam (BICHIR; SIMONI JR.; PEREIRA, 2019;
HONIG, 2006; JACCOUD, 2019; LOTTA, 2019).
A discricionariedade não significa, no entanto, permitir que os burocratas de
nível de rua façam o que desejam, sem qualquer direcionamento. As regras são um
fator importante que pode facilitar ou impedir a tradução das políticas em ações. Buscar
que a política atinja seus objetivos e que evite a ocorrência de discriminações são
elementos desejáveis; mas o caminho não está no reforço de regras rígidas que são
impossíveis de serem implementadas ou ineficientes. A grande quantidade de regras,
ao contrário do que comumente se entende, não limita a discricionariedade dos
burocratas5, e pode ser inclusive o motivo para uma maior discricionariedade, dado que
o excesso de regulamentações faz com que elas sejam potencialmente contraditórias e
impossíveis de serem seguidas na sua totalidade (LOTTA, 2012; CAVALCANTI;
LOTTA; PIRES, 2018; LIPSKY, 2019; SIGNE, 2017a).

5

“There is little research on whether or not the effects of high levels of discretion among front-line
bureaucrats can be mitigated or reshaped through a top-down approach/management” (SIGNE, 2017a,
p. 20).
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Por exemplo, no caso do Sistema Único de Assistência Social (uma política
nacional de assistência social que envolve uma série de atores estatais e não estatais
que têm uma ampla gama de responsabilidades definidas por normativos), o fato de
haver espaço para divergências, interpretações e inovações dentro da política não
significou necessariamente que ela não estivesse seguindo padrões:
“As iniciativas de coordenação estaduais e municipais nos casos investigados
dialogaram diretamente com as orientações e o padrão de financiamento
instituído pelo MDS aos serviços do SUAS, mesmo quando introduzem
inovações e interpretações divergentes relacionadas às ofertas e suas
finalidades e às metodologias e instrumentos técnicos” (JACCOUD, 2019, p.
286).

Os burocratas de nível de rua devem seguir regras que estabeleçam um
determinado grau de padronização. A questão está no equilíbrio entre “compaixão e
flexibilidade, por um lado, e imparcialidade e aplicação rígida das regras, por outro”
(LIPSKY, 2019 p. 60), que não possui fórmula previamente definida. Em estudo feito
sobre os agentes comunitários de saúde, por exemplo, constatou-se que, em média,
das práticas por eles desempenhadas 36% tinham fundamento na legislação (portarias
e leis federais) e que apenas 5% delas eram comuns a todos os agentes (LOTTA;
PAVEZ, 2009). Em uma série de estudos realizados sobre o tema, poucos encontraram
um nível de fidelidade superior a 80% (SIGNE, 2017b).
Assim, para se chegar ao equilíbrio ótimo, uma série de fatores precisam de
ponderação: (1) quanto mais aderente às regras formais, maior legitimidade tem a
decisão; (2) ganhos de efetividade decorrentes da adaptação da política; (3) igualdade
versus equidade; (4) equilíbrio entre a coerência e direcionamento da política e sua
materialização face a situações complexas e imprevisíveis; (5) o nível de alinhamento
entre formulação e implementação6; e (6) o nível de complexidade organizacional e das
tarefas a serem desempenhadas pelos burocratas de nível de rua (LOTTA, 2012,
2019; SIGNE, 2017a).

6

“Flexibility and autonomy might be appropriate when the goals of the policy formulators and
implementers are the same, but if they differ greatly, flexibility and autonomy may lead to policies which
result in lower performance on official goals” (MATLAND, 1995, apud SIGNE, 2017a, p. 20).

33

Para além de um bom desenho de regras e padronizações, é importante que o
conhecimento e objetivos da política cheguem a todos os burocratas, circulando entre
eles e desenvolvendo habilidades para que esses possam lidar com essas
informações. A literatura (CAVALCANTI; LOTTA; PIRES, 2018; DE OLIVEIRA; COUTO,
2019; HONIG, 2006; JACCOUD, 2019; SIGNE, 2017a, 2017b; SILVA et al., 1999) tem
apontado a importância de dois fatores:
(a) Conhecer as regras: processos estruturados, claros e consistentes de
comunicação, treinamento e cooperação entre os diversos stakeholders
envolvidos na política7. Eles podem envolver a existência de bons materiais e
interações com o objetivo de alinhamento entre as partes. É importante que os
materiais sejam user friendly e acessíveis, fugindo de formatos acadêmicos e
burocráticos.
(b) Habilidade de traduzir e adaptar as regras: treinamentos para os diversos atores
envolvidos na política, de forma a que todos desenvolvam habilidades e
conhecimentos básicos para adaptar a política à sua realidade8, assim como
específicos de suas funções. Também a existência de fóruns mais horizontais
onde são estimuladas as trocas de experiências e o surgimento de práticas
inovadoras.
Por fim, um último desafio é o controle desses atores. O trabalho dos burocratas
de nível de rua é desenvolvido longe da supervisão direta, assim como a própria
assimetria de informações também é um desafio (CAVALCANTI; LOTTA; PIRES, 2018,
LOTTA, 2012). O processo se torna ainda mais desafiador na medida em que atores

7

Segundo Meyers; Durlak; Wandersman (2012 apud SIGNE, 2017a), em uma análise de 27 estudos
sobre implementação, o chamado effective pre-innovation staff training foi considerado um dos
elementos mais importantes. Esse processo está ligado ao alinhamento e treinamento dos atores a
respeito dos principais elementos que compõem a política e as habilidades mínimas necessárias para
sua execução (“Can we provide sufficient training to teach the why, what, when, where, and how
regarding the intended innovation? How can we ensure that the training covers the theory, philosophy,
values of the innovation, and the skill-based competencies needed for practitioners to achieve
self-efficacy, proficiency, and correct application of the innovation?”) (p. 8).
8
“leaders should look to research not for prescriptions or to light a direct path to improvement in their own
local communities. Rather, they should mine the research for ideas, evidence, and other guides to inform
their deliberations and decisions about how lessons from implementation research may apply to their own
policies, people, and places” (HONIG, 2006, p. 23).
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não estatais passam a exercer essa função. Assim, a análise da contratualização por
resultados e os tipos de gestão e controle são essenciais para entender um formato de
controle que considere a realidade dos burocratas de nível de rua e o desafio de
equilíbrio entre a existência de padrões e as situações complexas que exigem decisões
discricionárias.
2.3. Contratualização por resultados e accountability
2.3.1. Flexibilidade em troca de resultados
A

redemocratização

brasileira

e

as

mudanças

ocorridas

nos

países

anglo-saxões nos anos 80 e 90 deram origem, no Brasil, a uma nova agenda de
reformas com enfoque gerencial. As mudanças propostas envolviam o controle de
gastos, orientação para resultados, flexibilização das estruturas estatais, etc. (VAZ,
2006).
Um dos principais instrumentos da reforma gerencial brasileira foram os
contratos de gestão. Em troca de resultados, o Estado passou a implementação das
políticas que formula para entidades públicas (estatais ou não-estatais), organizações
sem fins lucrativos ou organizações privadas. A provisão de serviços públicos deixa de
ser feita exclusivamente pelo Estado que passa a se concentrar em financiar, regular e
induzi-los. No entanto, segue sendo o último encarregado pelas políticas públicas,
garantindo a sua qualidade e se responsabilizando perante o cidadão (ABRUCIO,
2006; PACHECO, 2004).
O principal objetivo dos contratos de gestão é dar mais eficiência, eficácia e
efetividade às políticas públicas por meio de mais autonomia e flexibilidade na
obtenção de resultados (PACHECO, 2009; PACHECO; PEDROSA OLIVEIRA, 2012).
São flexibilidades que podem englobar a estruturação da organização, a contratação
dos servidores, os processos de compras, etc. No entanto, o que se observa no Brasil
é que as flexibilidades ainda são pouco abrangentes e contemplam aspectos
meramente operacionais, deixando de fora a gestão em si. Isso ocorre porque o país
possui

uma

forte

cultura

de

desconfiança,

probidade,

controle,

rigidez

e
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homogeneidade que vão de encontro com as prerrogativas do modelo. Quando usado,
tem enfoque na mera flexibilização das regras e redução de custos, deixando de fora o
aspecto ligado à busca de melhores resultados. Os órgãos de controle também
dificultam o processo, dado que aplicam ao modelo as mesmas concepções
burocráticas que aplicam à administração pública. Ainda assim, é uma ferramenta
comum, especialmente na esfera estadual (ABRUCIO, 2006; PACHECO, 2006;
PACHECO; PEDROSA OLIVEIRA, 2012).
Outro elemento crucial do modelo é o controle via acompanhamento e
atingimento de metas pré-definidas, substituindo os controles hierárquicos e
burocráticos focados no cumprimento de normas. Dá-se maior flexibilidade nas
atividades meio em troca da obtenção de mais e melhores resultados fim - daí o nome
de contratualização por resultados (PACHECO, 2004; PACHECO; PEDROSA
OLIVEIRA, 2012).
Assim, a definição do que deve ser entregue e mensurado e, portanto, definido
no contrato, torna-se uma discussão importante do modelo. Discute-se a medição de
outputs (a prestação em si do serviço) ou de outcomes (resultados decorrentes da
prestação do serviço). Os formatos apresentam prós e contras. Enquanto os outputs
podem levar a uma mensuração que não avalia de fato os resultados e focam
excessivamente no curto prazo; os outcomes têm dificuldade em estabelecer
causalidade entre as ações e os resultados, além da interferência de diversos fatores
externos à política9. É importante sempre lembrar que o new public management usa
as metas das políticas como elemento que direciona o olhar e avaliação dos
burocratas; Brodkin (2008) aponta que o desenho das metas podem ter efeitos
distorcivos sobre os incentivos dos burocratas de nível de rua e esconder elementos
importantes de suas performances.

“Isso remete ao tema da avaliação de políticas públicas, muito mais amplo e complexo do que a
contratualização de resultados. A avaliação requer esforços mais custosos e substantivos, tempos de
maturação adequados, equipes e técnicas multidisciplinares - não sendo portanto factível sua realização
sistemática e uniforme para todas as ações governamentais; a mensuração do desempenho
organizacional, de menor complexidade e custo, tem objetivos e utilidade específicos” (PACHECO, 2004,
p. 7).
9
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De forma pragmática, o que tem sido recomendado é iniciar com a contratação
de outputs e ir aprendendo e construindo de forma conjunta o melhor formato e o que
pode ser demandado como outcomes. Nesse sentido, as metas são preferencialmente
negociadas e debatidas pelas partes, em uma relação de confiança, ao invés de
meramente impostas10. Também é interessante a abordagem mista, dado que cada tipo
de resultado responde a uma pergunta diferente: os outputs revelam o que é produzido
e os outcomes a eficácia e utilidade do que é produzido (PACHECO, 2006, 2009).
A definição das metas passa por diversos outros desafios como (a) a excessiva
concentração e reducionismo em torno de poucos objetivos; (b) a “maquiagem” de
dados; (c) as metas pouco ou muito ambiciosas; (d) a existência de objetivos múltiplos
e conflitantes; (e) a falta de clareza sobre os objetivos e resultados que se busca; (f) as
distorções que podem provocar no comportamento dos funcionários; (g) a definição de
metas homogêneas e focadas em eficiência que desconsideram as realidades de cada
política e local; e (h) a dificuldade de mensuração de qualidade do que é entregue
(ABRUCIO, 2006; LIPSKY, 2019; PACHECO, 2004, 2006; PACHECO; PEDROSA
OLIVEIRA, 2012).
2.3.2. Accountability: conformidade, resultado e aprendizagem
Na contratualização por resultados o Estado segue sendo o responsável pelos
serviços públicos contratualizados, de forma que precisa regulá-los e garantir sua
entrega e qualidade. O termo accountability tem múltiplos sentidos (ALVES; HOMERIN,
2016; KOPPELL, 2015; ROCHA, 2011), mas, neste trabalho o entenderemos como “a
obrigação permanente de prestar contas sobre o uso de recursos públicos, os
resultados alcançados, e os critérios de decisão utilizados” (PACHECO, 2004, p. 4).
Além disso, o que tem sido observado nas experiências nacionais é que os
procedimentos do controle burocrático foram adotados para a contratualização,
10

“O modelo neozelandês, paradigmático das reformas, também suscitou críticas. Para Schick (1996), o
modelo teve como pressuposto a desconfiança nos funcionários, resultando em um grande detalhamento
dos processos de compras e prestação de contas [..] Um dos exemplos emblemáticos dessa rigidez é o
caso dos hospitais que suspendiam suas atividades logo que as metas eram atingidas (PACHECO;
PEDROSA OLIVEIRA, 2012, p. 4).
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retirando grande parte da flexibilidade inerente ao modelo. No Brasil, a contratualização
exige também uma forte mudança institucional e cultural dos diversos stakeholders
(ABRUCIO, 2006; ALVES; HOMERIN, 2016). O foco extremo no controle burocrático
vai além dos órgãos de controle e também está espelhado nas principais atividades
exercidas pelos burocratas. Segundo Koga et. al. (2019) na Administração Federal o
uso da capacidade analítica dos servidores é focada em atividades de accountability
em detrimento da produção de subsídios para a melhoria da política pública. Quando o
controle é focado exclusivamente no cumprimento das regras há uma redução dos
níveis de discricionariedade, tornando os processos administrativos complexos e
lentos, tomando um tempo que poderia e deveria ser gasto em outras atividades
(PIRES, 2009).
“Movidos por desconfiança (dos grupos à frente das OSs) ou insegurança (frente aos
órgãos de controle), governos tentaram impor as mesmas regras da administração
pública às organizações sociais [...] Também a questão dos órgãos de controle
permanece em debate. Ou mais amplamente a questão do controle das organizações
sociais. A tendência a estender às OSs os controles procedimentais e burocráticos é
bastante forte; segundo um representante de um Tribunal de Contas estadual, “agora
elas não têm por onde escapar”, comemorando a ampliação de medidas de controle de
procedimentos para as OSs em seu estado. Desconhecimento, desconfiança, aversão
ao risco, apego às regras, uniformização e padronização de procedimentos misturam-se
ao excesso de zelo e conformam o universo em que estão imersos boa parte dos
controladores” (PACHECO, 2013, p. 9).

Lipsky (2019) e Brodkin (2008), quando analisam as dificuldades de
accountability dos burocratas de nível de rua, verificam que o desafio é que o controle
leve em conta as necessidades de flexibilidade e discricionariedade, assim como
considera a ambiguidade e os objetivos conflituosos comuns nas políticas públicas.
“Não pode haver accountability se a organização não sabe qual resposta é preferível, e
não pode impor uma resposta exata, se cada trabalhador estiver aberto para a
possibilidade de que respostas únicas e novas sejam adequadas. É mais útil sugerir
que os burocratas de nível de rua devem, normalmente, ter uma atitude responsiva para
com as duas origens da influência – as preferências da organização e as reclamações
do cliente” (LIPSKY, 2019, p. 303).

Os burocratas de nível de rua estão sujeitos a uma série de regimes de
accountability e incentivos, aos quais podem ocorrer ao mesmo tempo, sendo alguns
deles informais. Sager, Thomann e Hupe (2019) identificam quatro deles: (1) o Estado,
via pressão pelo seguimento de regras; (2) os profissionais, via pressão vocacional; (3)
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a sociedade, via pressão social; e (4) o mercado - para as organizações com fins
lucrativos e que também podem ser adaptados para as OSCs - via pressão por
incentivos de custo e competição. Além disso, a existência de accountabilities diversas
pode levar ao que Koppel (2015) denomina de multiple accountabilities disorder. Na
tentativa de responder a controles diversos, a organização pode se tornar disfuncional
e não responder a nenhum deles de forma satisfatória. Quando há alinhamento entre
as diversas accountabilities, esse não é um problema; mas quando há divergências, é
recomendável que uma dimensão prevaleça para evitar que a organização fique em
estado de paralisia das suas decisões.
Para além de identificar os incentivos existentes aos burocratas de nível de rua,
a questão é como realizar a accountability sem limitar a discricionariedade inerente e
necessária à atividade destes atores. Diante dessa realidade, “o controle não pode ser
um fim em si mesmo, mas sim um elemento do processo de aperfeiçoamento contínuo
da atuação do Estado” (PIRES; CARDOSO JR, 2011, p. 248). A visão meramente
legalista deve ser substituída ou complementada pelo controle e avaliação como
aprendizado. “A implementação e avaliação de políticas devem ser entendidas como
testes de modelos causais sujeitos à corroboração ou ao abandono” (SILVA; MELO,
2000, p. 11). Assim, deve haver um tipo de controle interno da política que proporcione
ao burocrata de nível de rua ter informações relevantes para a melhoria do serviço
público prestado e dando subsídios a ele para correções e aperfeiçoamentos com foco
nos objetivos e resultados almejados, o que a literatura tem chamado de abordagem
experimentalista (PACHECO, 2006; PIRES, 2009). Este tipo de abordagem foca na
detecção e correção permanente dos erros e acertos da implementação da política
pública, gerando informação e melhorias para o nível operacional e para as estruturas
superiores que formulam e propagam a política. (CENEVIVA; FARAH, 2012;
PACHECO, 2009). A accontability dentro da gestão experimentalista é mensurada e
verificada via avaliação de pares e superiores (PIRES, 2009).
“Atualmente, observa-se no Brasil a evolução de mecanismos e procedimentos
preventivos e educativo-capacitadores que complementam (ou gradualmente
substituem) as tradicionais práticas fiscalizatório-repressoras. Estas novas práticas têm
apontado para resultados positivos no sentido da produção de informações e
conhecimento, por parte da atividade do controle, que sejam úteis e diretamente
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aplicáveis ao aprimoramento do planejamento, gestão e implementação de políticas
públicas. Trata-se de uma percepção sobre o controle que o distancia da mera noção de
“verificar”, ou “confrontar com o rol”, e o aproxima da condição de instrumento para o
processo decisório, avaliação e aperfeiçoamento de ações governamentais” (PIRES;
CARDOSO JR, 2011, p. 251-252).

Assim cada um dos diferentes tipos de accountabilities têm vantagens e déficits.
A burocrática verifica de forma impessoal o passo a passo da política e sua
conformidade com regras e procedimentos, no entanto, não apresenta previsibilidade
quanto à consecução de objetivos e obtenção de resultados. A gerencial permite o foco
em resultados e atingimento de metas, deixando espaço para maior flexibilidade e
discricionariedade dos implementadores, no entanto, deixa a desejar pela sua falta de
conformidade e controle social, especialmente sobre as decisões discricionárias
(ROCHA,

2011).
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aperfeiçoamento da atuação do Estado, no entanto, deixa a desejar no que toca à
responsabilização dos burocratas e controle social (CENEVIVA; FARAH, 2012).
Assim, é relevante que os diferentes tipos de gestão e sua accountability - a
burocrática,

focado

em

regras;

a

gerencialista,

focada

em

metas;

e

a

experimentalista, focado em aprendizagem - sejam aplicadas considerando suas
fortalezas e fraquezas, em um processo complementar e experimental, com foco
sempre na melhoria das políticas públicas e de seus resultados.

3. METODOLOGIA
Os métodos empregados neste trabalho foram todos qualitativos, a saber,
entrevistas não estruturadas e semiestruturadas11, visitas de campo, estudo de casos,
revisão bibliográfica e análise de legislação e documentos internos. O trabalho teve
11

As questões estão na seção de Anexos.
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início em março de 2020, a partir da revisão bibliográfica e fichamento de textos sobre
implementação de políticas públicas, linha de pesquisa que norteou a escolha da
orientadora.
Ao todo, foram realizadas nove entrevistas não estruturadas e semiestruturadas.
Aquelas foram realizadas no início do trabalho, e objetivavam entender de forma mais
ampla o desafio da COED e Comunidades Terapêuticas para fins de definição do
objeto do trabalho, totalizando duas entrevistas nesse molde. As entrevistas
semiestruturadas foram realizadas após a definição do objeto do trabalho com três
funcionários de CTs e três visitadores da FEBRACT (seis entrevistados, ao todo) - a
escolha desses entrevistados foi baseada na necessidade de compreender os desafios
do processo de visitação por seus principais atores, os gestores das CTs (aqueles que
recebem a visita) e os visitadores (aqueles que realizam as visitas).
A escolha das CTs teve como principal critério a qualidade dos serviços
prestados por elas. Buscou-se CTs nas proximidades da cidade de São Paulo que
foram bem e mal avaliadas, de acordo com as indicações solicitadas para a COED,
com base nas informações internas do órgão. Também foi realizada uma entrevista
semiestruturada com um pesquisador da política de educação do Instituto Unibanco,
para fins de estudo de caso e colheita de documentos, dado que os casos utilizados
como referência para a construção da Proposta são da área de educação.
Em 14 outubro de 2020 foi realizada a primeira entrevista não estruturada com a
Coordenadora da COED - que havia solicitado o trabalho. Neste momento, o foco do
que seria realizado ainda estava em aberto e a conversa teve como objetivo o primeiro
contato entre as partes e a compreensão dos principais problemas da COED,
especialmente no que se tratava da implementação da política. Dentre os diversos
pontos levantados, a Coordenadora citou a vontade de alterar o formato do processo
de visitação, dado que ainda estava extremamente focado em discutir as “não
conformidades”. Expressou, então, que gostaria que esse processo tivesse elementos
de supervisão. Por este ponto ter relação com a área de pesquisa de implementação
de políticas públicas, ele foi definido como objeto do trabalho.
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No dia 16 de outubro de 2020, uma nova entrevista não estruturada foi realizada
com uma mestranda da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, orientada
pela professora Renata Bichir, que estava estudando as interações das CTs com a rede
e os arranjos institucionais da política. Ela também trouxe desafios relacionados ao
processo de fiscalização, o que reforçou a importância do objeto selecionado. A partir
de então expandimos a pesquisa bibliográfica e os fichamentos de textos para abarcar
também as temáticas da política de álcool e drogas, contratualização por resultados e
accountability.
Nos dias 31 de outubro e 05 de novembro de 2020 foram realizadas visitas de
campo em duas Comunidades Terapêuticas e uma República. Nas comunidades, o
nosso objetivo foi conhecer os espaços e entender a percepção dos seus gestores a
respeito do processo de visitação, via entrevistas semiestruturadas. A visita de campo
à República teve por objetivo conhecer o espaço e acompanhar um processo de visita,
que estava sendo conduzido por dois visitadores. Na ocasião também foi possível fazer
algumas perguntas do questionário semiestruturado, mas com pouca profundidade.
Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas por vídeo com dois visitadores
(dias 04 e 23 de novembro de 2020), utilizando o roteiro semiestruturado, no qual foi
possível realizar conversas mais profundas e que tocaram a maioria dos pontos.
Apesar do convite, não foi possível entrevistar a Coordenadora das ações da
FEBRACT no Programa Recomeço.
Ao longo deste processo também foi realizada uma análise documental do
Programa, por meio de documentos internos e públicos disponíveis, sendo os
principais: (a) Plano de Trabalho - 5º Aditamento do Termo de Colaboração 1938/2016
– abril/2020-março/2021 - firmado entre SEDS e FEBRACT; (b) Manual de aplicação
Roteiro de Visita - FEBRACT; e (c) Marco referencial técnico de atendimento e
intervenção nos serviços de acolhimento ofertados em Comunidades Terapêuticas do
Programa Recomeço (MRAI) - COED. Também foram analisados os textos legislativos
relativos ao Programa e à política de álcool e drogas no Brasil, citados ao longo do
texto, bem como um estudo de caso dos projetos de gestão escolar realizados pelo
estado do Ceará - Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) - e pelo Instituto
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Unibanco - Jovem de Futuro. Chegou-se aos casos da educação por meio da leitura do
texto de Bonamino et. al. (2019) que trata do arranjo institucional de implementação do
PAIC. Os autores citam um instrumento de monitoramento das escolas com base em
indicadores “como alternativa aos modelos clássicos de controle por supervisão. [...]
Técnicos

estaduais

assessoram

os

técnicos

municipais,

mobilizando

ações

estruturadas para a implantação de um modelo de gestão com base em resultados. A
intenção é fortalecer institucionalmente as secretarias municipais, reestruturando seus
processos internos, por meio da substituição de modelos centralizados com base na
supervisão e na inspeção, por formas de trabalho baseadas no monitoramento
periódico de indicadores sistêmicos e no estabelecimento de metas que visem a
melhoria da qualidade dos processos pedagógicos” (Bonamino et. al., 2019, p. 210). O
texto também citava a iniciativa de aproximação das escolas para troca de
experiências.
A partir dessa leitura, realizamos em 11 de novembro de 2020 uma entrevista
semiestruturada com um pesquisador da política de educação do Instituto Unibanco,
com o objetivo de aprofundar a experiência cearense. O pesquisador também forneceu
os documentos do Ciclo de Gestão do Jovem de Futuro, que se tornou o benchmark
para o desenho dos instrumentais, dado que estão muito bem documentados e que o
Programa é hoje considerado um sucesso e bem estabelecido. Por fim, foram feitas
leituras mais aprofundadas de papers e teses de mestrado a respeito do PAIC.
Assim, fichadas e consolidadas as referências bibliográficas, elas foram
incluídas, em sua maioria, no Capítulo 2 deste trabalho, junto com a análise da
legislação e documentos do Programa. As entrevistas, por sua vez, foram consolidadas
e organizadas no Capítulo 4, de diagnóstico, a seguir; e os benchmarks foram incluídos
no Capítulo 5, referente a proposta.
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4. DIAGNÓSTICO
4.1. Relação Estado, FEBRACT e Comunidades Terapêuticas
Um dos pontos abordados nas entrevistas foram as relações entre a Secretaria
de Desenvolvimento Social (Estado), a FEBRACT e as Comunidades Terapêuticas do
programa. A relação da Secretaria com a FEBRACT é regida por um Termo de
Colaboração (cf. Anexos), fundamentado no Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (MROSC). Por sua vez, cada CT firma com a FEBRACT um Termo de
Atuação em Rede.
O Termo de Colaboração, que hoje se encontra no 5º aditamento, define uma
série de objetivos e metas que são acompanhadas por um sistema virtual. Para
monitorar essa atividade, a fim de “garantir o cumprimento das metas e o padrão do
atendimento ao acolhido” (PLANO DE TRABALHO…, 2020, p. 10), a FEBRACT tem
como parte de suas atribuições a promoção de visitas regulares nas CTs, feitas por
uma equipe de quatro visitadores multidisciplinares12 e registradas em um Instrumental
de Monitoramento e Gestão. Em 2019, o Programa Recomeço aprovou o “Marco
Referencial Técnico de Atendimento e Intervenção nos Serviços de Acolhimento
Ofertados em Comunidades Terapêuticas do Programa Recomeço” (MRAI) que
padroniza o formato mínimo exigido nos requerimentos de atendimento dos acolhidos.
Todos os seis entrevistados que se relacionam diretamente com o Programa
(visitadores e gestores das CTs) trouxeram a percepção de que o Recomeço
profissionalizou o trabalho das comunidades. Foram citadas especialmente a definição
da quantidade mínima e do perfil dos profissionais e a conexão do Programa com os
serviços públicos. Também foi levantado que o Programa traz mais segurança e
credibilidade para o trabalho das CTs, dado que elas ainda são muito mal vistas e
estigmatizadas.
Nesse sentido, a própria visão de fiscalização associada às visitas, ou seja, de
que é um processo majoritariamente voltado à verificação da conformidade e que
12

Com formação nas áreas de Administração, Psicologia e Ciências Sociais.
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contém elementos de desconfiança (como o fato de que elas ocorrem sem aviso, “de
surpresa”, como se verá adiante), não é visto pelas CTs como algo necessariamente
ruim, dado que auxilia a confirmar a narrativa de seriedade do trabalho e diferenciação
em relação aos casos mal vistos. A visão de fiscalização também é atenuada com o
passar do tempo, dado que as CTs tinham maior desconfiança e medo das visitas no
início do processo, mas que essa percepção foi melhorando conforme as visitas e as
relações com os visitadores passaram a ser construídas.
Por outro lado, foram dados relatos negativos de situações em que envolveram
membros políticos do estado, com a presença in loco do alto escalão da Secretaria,
que demonstraram a desconexão entre a visão dos formuladores e a realidade das
CTs. Também foi levantado o fato de que alguns funcionários das CTs também são
membros da FEBRACT, o que gera desconforto nos visitadores ao realizar
apontamentos13.
4.2. Visitação - processo e questionário
As visitas são mensais, sem aviso prévio, e registradas em um Instrumental de
Monitoramento e Gestão “o qual produzirá um relatório com plano de providências,
quando necessário, em que a organização terá tempo adequado para melhorar o que
foi apontado no mesmo” (FEBRACT; COED, 2018, p. 10). A equipe que aplica o
questionário “realizará o processo de supervisão das organizações executantes [...]
para discutir e implementar os programas executados, como também construir
processos para solucionar eventuais planos de providências apontados no relatório do
Instrumental” (FEBRACT; COED, 2018 p.10).
O Instrumental das visitas possui 123 perguntas no qual são avaliadas 8
dimensões das CTs: (1) dados iniciais, (2) documentos de funcionamento, (3) avaliação
e monitoramento, (4) estrutura física existente, (5) estrutura física característica, (6)
alimentação, (7) trabalho desenvolvido e (8) equipe permanente (FEBRACT; COED,
2018). Cada uma delas possui uma pontuação com pesos diferentes.
13

Este ponto não será objeto deste trabalho, no entanto é uma questão importante a ser endereçada.
Uma das alternativas, que não necessariamente é a mais simples, seria a Secretaria reassumir o
processo de fiscalização, evitando tal conflito de interesses.
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Figura 6: Composição do score final do Roteiro de visita técnica do Programa Recomeço (FEBRACT;
COED, 2018, p. 9).

Caso algum ponto do Instrumental não esteja de acordo com os requisitos
definidos, a Comunidade Terapêutica recebe uma anotação para melhoria. Ao final da
visita, a CT recebe uma cópia do questionário e das anotações. Nas visitas seguintes
os pontos objeto da anotação são retomados até que sejam resolvidos. Ainda que as
CTs não se sintam ameaçadas pelas anotações, elas afirmaram se sentirem
pressionadas pela melhoria dos apontamentos até a próxima visita, mesmo quando tais
anotações demandam mais tempo para serem solucionadas.
O Instrumental contém perguntas bastante objetivas - por exemplo, quantidade
de profissionais e sua formação - e outras mais subjetivas - por exemplo, sobre a
“construção do processo de desligamento do serviço com a conquista da autonomia e
reinserção familiar quando possível” (FEBRACT; COED, 2018, p. 7). Os visitadores
afirmaram que não têm dificuldades em aplicar o questionário ou de responder a todas
as perguntas, mesmo as mais subjetivas. Foi observado tanto nas entrevistas como
nas visitas in loco que o Instrumental é utilizado como mecanismo de fiscalização e
direcionamento a respeito dos objetivos e regras do programa, especialmente o que
está disposto no MRAI.
Os visitadores e as CTs afirmaram que o questionário é bastante longo e que o
uso do mesmo Instrumental em todas as visitas torna o processo repetitivo. Alguns
entrevistados também levantaram que o foco das visitas é extenso em questões
estruturais e que, apesar de reconhecerem a relevância de uma boa estrutura, existem
problemas mais complexos que não recebem a mesma atenção. Por exemplo, uma
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anotação referente à estrutura associada à necessidade de rápida resolução acaba
mobilizando recursos escassos e retira o foco da CT de problemas que entendem ser
mais complexos. Isso leva à dificuldade de priorização e planejamento, que alguns
chamam de um constante “apagar incêndio”.
Também foi levantado a desconexão entre alguns apontamentos estruturais e
decisões tomadas pelos acolhidos dentro do programa terapêutico, o que mostra certa
oposição entre dois elementos essenciais do modelo das CTs. É importante ressaltar
que o Instrumental abarca questões sobre esses dois elementos nas dimensões de
estrutura física e trabalho desenvolvido; no entanto, a percepção é que a primeira
recebe muito mais atenção.
Em sentido contrário, um dos entrevistados reconheceu a importância de focar
primeiro em questões mais estruturais. Primeiro, pelos efeitos que um espaço
acolhedor tem no processo terapêutico e, segundo, pelo controle exercido por outros
órgãos (como o Ministério Público), que acabam por focar também nas questões mais
visíveis aos olhos, especialmente as estruturais. Esse entrevistado entende que, uma
vez que a maior parte das CTs tenham se adaptado a esses requisitos, seria
interessante uma segunda fase com enfoque no aprimoramento das metodologias de
tratamento. Os visitadores levantaram que cada Comunidade Terapêutica possui uma
metodologia distinta de tratamento, dado que esse é um elemento que elas podem
escolher livremente, desde que dentro dos parâmetros definidos pelo MRAI. A maioria
usa metodologias já conhecidas, como os 12 passos, e alguns pontos específicos
acabam definidos pela Secretaria com base no alinhamento de princípios definidos pelo
MRAI - é o caso do uso de celulares pelos acolhidos, no qual as CTs passaram a ser
pressionadas a permitir com base no direcionador do MRAI de “fortalecimento de
vínculos”.
Quando se trata do momento de “discutir e implementar os programas
executados, como também construir processos para solucionar eventuais planos de
providências apontados no relatório do Instrumental” (PLANO DE TRABALHO…, 2020,
p. 10), os entrevistados revelaram que não existe um processo estruturado para
promover melhorias em outros pontos das CTs. Esses processos às vezes ocorrem;
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mas, acabam dependendo da vontade e perfil do visitador. Alguns deles trazem
sugestões que estão fora dos questionários, outros contam a respeito de experiências
interessantes de outras comunidades. Os próprios visitadores não gostam de serem
vistos como meros fiscais e entendem que as CTs também são suas “chefes”. As
Comunidades trouxeram a informação de que essa interação gera muito valor e
gostariam que esse processo de “agregar no dia a dia” seja mais constante e que haja
mais tempo para “discutir as pessoas”, em algo que chamaram de relação de “maior
parceria”.
No que toca aos desafios, as CTs trouxeram que o maior é o financiamento das
suas atividades. Além de receberem recursos do estado e de outros programas
públicos da União e municípios, elas realizam outras formas de captação de recursos.
Segundo pesquisa do IPEA “em todas as CTs pesquisadas segue-se a diversificação
de formas de angariar recursos, compondo um quadro em que os pedidos e
financiamentos oficiais são combinados ao recebimento de doações de alimentos,
roupas e cestas básicas; realização de atividades beneficentes; e vendas de produtos
fabricados em seu interior14, dentre outras estratégias” (2017, p. 30). Alguns
entrevistados entendem que a gestão de recursos ainda é feita de forma simples e que
as CTs precisam de maior suporte técnico para otimizar a utilização de recursos e
realizar planos consistentes de captação.
A variabilidade de perfis dos visitadores foi apontada como algo positivo por
alguns, mas que também pode gerar certa confusão, dado que “cada um que chega
aponta algo diferente”. Todos os entrevistados revelaram a vontade de trocar mais
entre si e com especialistas. A troca de informações entre Comunidades ocorre
somente nos treinamentos feitos pelo Recomeço e FEBRACT e em algumas reuniões
organizadas para projetos específicos - como a de desenho do MRAI.

14

A venda de produtos fabricados dentro das CTs não é uma regra. No Recomeço, por exemplo, essa
prática é proibida.
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4.3. Funcionários
Outro ponto comum nas entrevistas foi a questão da capacitação. Todos
afirmaram entender que esse é um ponto importante para seu trabalho e que buscam
formas de constantemente se capacitarem. Foram citados cursos do DENARC e da
própria FEBRACT relacionados ao tema das drogas, assim como a iniciativa recente da
FEBRACT de parceria com o Senac. A FEBRACT possui uma meta de capacitação
definida no Termo de Colaboração15. Os visitadores também entendem que hoje a
rotina - que demanda uma grande quantidade de deslocamentos por todo o estado dificulta a produção de outros materiais, a sugestão de melhorias no processo e a sua
capacitação individual.
No que toca às visitas, apesar da maioria dos comentários ser elogiosa ao
trabalho dos visitadores, as CTs levantaram que em algumas situações eles não estão
devidamente treinados para este processo. Pontos relativos à inconsistência dos
feedbacks, a falta de preparação para aplicação dos instrumentais e alguns erros
ocorridos no processo foram apontados como falhas graves. Por outro lado, os
visitadores relataram que é preciso um olhar treinado e experiência para identificar
problemas e “maquiagens” feitos pelas CTs.
Por fim, todos os entrevistados mostraram grande conexão com a causa do
programa. A motivação pessoal, a vontade de gerar impacto, ser útil nesse processo e
mudar a vida dos acolhidos é muito forte: todos tinham alguma ligação com o tema,
seja por histórico pessoal, seja por ser objeto de estudo há muito tempo. Segundo o
IPEA 32,6% dos dirigentes de CTs “dizem ter sido, eles mesmos, beneficiários de
tratamentos em CTs; enquanto 30% informam trabalhar em CTs por motivação
profissional” (2017, p. 33). Esse ponto também é condizente com o encontrado em
outras áreas da administração pública. Em pesquisa ampla realizada na Administração
Federal, constatou-se que a maior parte dos servidores eram mais motivados por
questões pessoais do que de benefícios da função - estes definidos como
remuneração, cargo ou estabilidade. Do total dos entrevistados, 53% se sentiam
15

No último aditivo ao termo a meta é descrita como “04 ações de capacitação e aprimoramento
profissional, realizadas ao longo de 12 (doze) meses” (PLANO DE TRABALHO…, 2020, p. 9).
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motivados ao saber que seu trabalho tinha impacto nas pessoas e na sociedade;
26,7% se sentiam motivados pelo fato de se sentirem bem aproveitados e se
desenvolverem no trabalho; 24,7% por se sentirem bem aproveitados pelo fato do
trabalho estar associado aos seus conhecimentos e habilidades (KOGA et al., 2019).
4.4. Metas e indicadores da política
De acordo com o último Termo de Colaboração firmado, as seguintes metas são
definidas em relação às CTs, separadas neste trabalho entre outputs e outcomes:
Outputs

Outcomes

1. Média de 80% de ocupação das vagas 9. Taxa de alta solicitada ou evasão
ao longo de 06 meses

inferior a 50%, para permanência de até
90 dias

2. 90% dos acolhidos com permanência 10. Pelo menos 50% de desligamentos
superior a 30 dias, inseridos nos serviços qualificados
da

rede

pública

assistência

social,

regional
justiça,

(saúde,
educação,

dentre outros)
3. 15% das atividades ofertadas pelas
organizações executoras deverão ser de
convívio

social fora da unidade de

atendimento

(atividades

culturais,

esportivas ou de lazer)
4. 20% dos acolhidos com desligamentos
solicitados

(alta

solicitada),
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acompanhados por período de 06 meses
após a saída do serviço
5. 80% dos acolhidos com desligamentos
qualificados

(alta

terapêutica),

acompanhados por período de 6 meses
após a saída do serviço
6. 70% dos acolhidos, com permanência
superior

a

30

dias

e

com

perfil,

cadastrados no CadÚnico
7. 90% dos acolhidos com permanência
superior a 30 dias, referenciados no
CRAS ou CREAS da região
8. 30% das famílias referenciadas em
serviços específicos (CRAS, CREAS),
com permanência superior a 30 dias
Quadro 1 - Metas do Programa Recomeço definidas pelo Termo de Colaboração. Fonte: PLANO DE
TRABALHO…, 2020. Elaboração da autora.

As questões referentes à taxa de ocupação, articulação com a rede pública e
atividades externas (pontos 1, 2 e 3 acima) foram avaliadas no Instrumental. A
pontuação de cada CT no processo de fiscalização - descritas na Figura 6 - não faz
parte das metas das CTs ou da FEBRACT descritas no Termo.
Nas entrevistas, as CTs também revelaram desconhecer suas metas e a forma
de acompanhamento. Os outros atores entrevistados levantaram a possibilidade de
que, na entrevista, tenham sido usados termos que não são os usados pela CTs16,
16

No roteiro de perguntas: “Que estímulos você possui hoje para exercer um bom trabalho? Você tem
metas?”.
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indicando que podem não ter compreendido que a pergunta se referia às metas
compactuadas com a FEBRACT.
Assim, ainda que existam metas na relação contratual entre as CTs e a
FEBRACT, observa-se um descompasso entre elas e o processo de fiscalização atual.
Além das barreiras culturais da administração pública brasileira em relação à
accountability gerencial levantadas no capítulo teórico, no caso das CTs há ainda um
problema de oferta de instituições qualificadas. Segundo alguns entrevistados, as
metas e pontuações são utilizadas pela FEBRACT para análise das CTs, podendo levar
ao desligamento dessas do Programa. No entanto, a maioria dos entrevistados
desconhecia o processo de desligamento. Um deles afirmou que para que o
desligamento ocorra, a comunidade precisa “errar muito”, dado a dificuldade de se
encontrar CTs substitutas. Já nas regiões que existe mais oferta, o desligamento com
base em desempenho tem maiores chances de ocorrer.
4.5. Análise final do diagnóstico
Assim, a partir da análise documental, das entrevistas e visitas realizadas, as
principais questões do processo de visitação consideradas neste trabalho são as
seguintes:
1. Fiscalização como elemento importante da política, dado que ela confere
maior credibilidade ao trabalho e dialoga com a accountability da gestão
burocrática dos órgãos de controle, trazendo alinhamento e melhorias em
relação aos pontos mínimos que devem ser observados pelos burocratas
de nível de rua.
2. Fiscalização

como

elemento

extremamente

focado em questões

estruturais que deixam de fora outros problemas mais complexos que não
recebem a mesma atenção. A supervisão de alguma forma está prevista
no Termo e as visitas têm elementos que enfocam em outras questões
não abordadas pelo Instrumental. No entanto, este processo é pouco
estruturado e informal. Tanto os visitadores, quanto os gestores das CTs
sentem falta de momentos para debater problemas mais profundos e
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complexos da operação – como as metodologias de tratamento e formas
de financiamento das atividades. Eles também sentem falta de mais
oportunidades de troca de experiências com outras CTs.
3. A capacitação dos visitadores e das CTs é apontado como um item
fundamental, mas que o Programa ainda deixa a desejar – prejudicando
o trabalho dos burocratas de nível de rua das CTs: suas tomadas de
decisões discricionárias e, em consequência, a qualidade das visitas
recebidas.
4. As metas definidas pelo Termo que são pouco utilizadas no processo de
fiscalização e as CTs parecem desconhecê-las. Além disso, ainda há
dificuldade de uso das metas como fator de desligamento das CTs, dado
que existem poucas instituições qualificadas que atendem aos requisitos
do Programa.
A partir dos pontos acima, mapeamos oportunidades de melhorias incrementais
para o processo de visitação realizado pela FEBRACT. O Ponto 1, referente à
importância da fiscalização como processo que define e alinha as regras de
padronização das atividades dos burocratas de nível de rua levou a sugestões para
manter o processo da gestão burocrática atual e seu modelo de accountability. Os
pontos 2 e 3 levam à construção da proposta que apresentaremos no próximo capítulo,
e que considera a importância de um processo de accountability da gestão
experimental focada na aprendizagem e capacitação dos burocratas de nível de rua
para que esses exerçam sua discricionariedade da melhor forma possível. O ponto 4
sugere a inclusão nos processos de fiscalização e supervisão de um acompanhamento
junto aos burocratas de nível de rua com os resultados e metas das CTs definidas pelo
Programa como forma de acompanhamento da evolução dos serviços prestados, em
um modelo de accountability da gestão gerencialista 17.
17

A inclusão e organização desses diferentes tipos de accountabilities, considerando a sua
complementaridade de fraquezas e fortalezas, não necessariamente irá levar ao multiple accountabilities
disorder descrito por Koppel (2015). No caso do Recomeço não há aparente contradição entre as
diferentes accountabilities, de modo que elas podem conviver. No entanto, caso ela venha a existir e haja
paralisia das decisões, entende-se que irá prevalecer a burocrática, seja pela cultura do controle
brasileiro focada na conformidade com regras e procedimentos, inclusive nos contratos de gestão; seja
pelo modelo de fiscalização da política ser o mais robusto, antigo e estruturado.
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Desta forma, a solução apresentada busca endereçar a dificuldade do Programa
em utilizar o controle já realizado pela FEBRACT como instrumento que equilibre, de
um lado, os elementos de padronização e produtividade que são exigidos dos
burocratas de nível de rua, e de outro a necessidade de qualidade dos serviços
prestados a partir da adaptação e discricionariedade exigidas para tanto.
Não será abordado neste trabalho o processo de capacitação por meio de
cursos – ponto que também é importante para o desenvolvimento das organizações e
incremento dos serviços. O processo de supervisão, objeto deste trabalho, também tem
a função de capacitação das CTs; mas, ele por si só não supre por completo esta
necessidade.
Por fim, é importante destacar que as expressões fiscalização e supervisão
foram utilizadas de forma variada nos documentos e na fala dos entrevistados. Esta
seção buscou manter o uso das expressões conforme utilizadas; porém, a partir do
próximo capítulo elas serão empregadas de forma delimitada: fiscalização para as
atividades de averiguação e conformidade e supervisão para as atividades de
aprendizagem e colaboração para o desenvolvimento de soluções.
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5. PROPOSTA
A partir da solicitação do cliente e do diagnóstico realizado, a recomendação é
de divisão do processo de visitas em duas frentes: fiscalização e supervisão. A frente
de fiscalização mantém o atual processo, mas, agora em menor quantidade - de 12
visitas anuais por CT para de três a quatro visitas -, e mantém como principal objetivo a
conformidade das comunidades e do trabalho dos burocratas de nível de rua com os
padrões definidos pelo Recomeço, ou seja, com foco na accountability da gestão
burocrática.
A frente de supervisão, por sua vez, será uma maneira estruturada de
aprendizagem e capacitação das CTs e dos burocratas de nível de rua, com foco no
exercício da sua discricionariedade, que já era realizada pelos visitadores, mas de
maneira informal e secundária. Serão três frentes de atuação, em temas levantados a
partir das entrevistas e da bibliografia, cada uma com cinco encontros - quatro
individuais e um coletivo. Todas as 66 CTs passarão pelas três frentes em um período
médio total de 18 meses (calcula-se uma média de seis meses por frente). Também foi
elaborada uma sugestão de agenda e instrumental para cada uma das cinco visitas
que servirá de suporte para os supervisores na condução dos encontros, assim como
para que tenham uma base para a criação de instrumentais específicos de cada uma
das três frentes. A criação de agendas e instrumentais mais padronizados e coerentes
entre si ajudam no gradual entendimento das CTs e dos burocratas de nível de rua a
respeito do processo de supervisão.
Assim, nos moldes da accountability da gestão experimentalista, espera-se que
haja um controle que proporcione ao burocrata de nível de rua informações relevantes
para direcionar sua discricionariedade com foco na constante melhoria do serviço
público prestado, dando subsídios para correções e aperfeiçoamentos, ou seja, que
haja espaço para a aprendizagem e melhorias constantes.
As frentes de fiscalização e supervisão terão como norte os objetivos do
Programa e suas metas. Assim, os supervisores e fiscalizadores terão indicadores e
metas que serão acompanhadas junto às CTs e os burocratas de nível de rua, de forma
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que seja instituída uma cultura de avaliação e de gestão baseada em resultados - a
accountability da gestão gerencialista. A avaliação e sugestão de melhoria das metas
não é objeto deste trabalho, de forma que será utilizada a estrutura atual de metas.
Por fim, enquanto essa proposta estava em construção, a FEBRACT estava no
meio de um processo de diagnóstico (SWOT18) e plano de ação (5W2H19) junto a cada
uma das CTs. Os resultados obtidos a partir destas atividades devem ser incorporados
aos processos de fiscalização e supervisão, no que for cabível.
5.1. Objetivos dos processos de fiscalização e supervisão
O processo fiscalizatório é polêmico entre os gestores de políticas públicas. Ele
pressupõe uma relação de hierarquia entre as partes e, em muitos casos, envolve
também a desconfiança entre elas (em que uma organização precisa confirmar se
outra organização está de fato cumprindo o que se comprometeu). No entanto,
entendemos que ele deve permanecer no Recomeço.
Muitos entrevistados revelaram que a fiscalização é positiva, na medida em que
ajuda na legitimidade e confiança externa em relação ao trabalho das CTs. Em razão
do estigma já descrito, as CTs entendem que é positivo um processo de “surpresa” e
que tenha a função de verificar se elas estão cumprindo os itens básicos. Sendo assim,
o objetivo do processo de fiscalização segue em linha com o que já era
majoritariamente realizado nas visitas: verificar a conformidade da CTs com as
diretrizes mínimas do Programa, ou seja, a função de padronização para direcionar as
atividades dos burocratas de nível de rua - a accountability da gestão burocrática. No
entanto, ainda que esse seja um processo mais hierarquizado, não significa que ele
não possa ser humanizado e, em certa medida, colaborativo e experimental. Assim, a
atividade do fiscalizador é, além de apontar as desconformidades, criar um plano de
ação conjunto para que possa em conjunto e em um período razoável resolver

18

Técnica de planejamento utilizada para identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de
um determinado projeto.
19
Checklist para criação de um plano de ação na qual são respondidas perguntas sobre o que será feito,
por que, onde, quando, por quem, como e quanto vai custar.
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questões e ações não bem executadas. Alterações no instrumental e no processo de
fiscalização não são os objetos deste trabalho.
Já o processo de supervisão terá como objetivo gerar melhorias constantes nos
serviços prestados e capacitar as CTs em três frentes de trabalho: gestão, metodologia
e programa terapêutico. Para, além disso, capacitar as CTs e os burocratas de nível de
rua para que exerçam sua autonomia, discricionariedade e capacidade decisória,
dentro de um processo de accountability da gestão experimental, a partir: (a) do maior
conhecimento a respeito dos pilares que influem na qualidade dos serviços prestados;
(b) da maior capacidade de identificação e resolução de problemas; (c) do
direcionamento e acompanhamento da evolução do trabalho e seus resultados com
base em indicadores e metas; e (d) das trocas com outras CTs e burocratas de nível de
rua.
Este processo, que tem como principal benchmark as supervisões de gestão da
política de educação do Jovem de Futuro, foi usado como inspiração o Programa de
Alfabetização na Idade Certa (PAIC), do estado do Ceará, em que o processo formativo
do estado e municípios junto às escolas tem sido apontado como um dos grandes
responsáveis pelo sucesso do Programa. Nas palavras de um gestor municipal da
cidade de Limoeiro do Norte, Ceará:
“Agora o que eu acho assim, o positivo do PAIC não foi só política de dizer o que fazer,
mas ela veio recheada de todo o suporte para que se conseguisse isso. Normalmente,
as políticas federais e estaduais anteriores à minha gestão, elas estabeleciam olha você
tem que fazer isso, atingir isso, tem que melhorar isso, mas eles não eram bem
específicos, o que tinha que melhorar, não tínhamos referências sobre o que tínhamos
que melhorar, não sabíamos como fazer isso e nem dava suporte para fazer isso. Eu
acho que o PAIC ele veio com um suporte de capacitação, de metodologia, de material
que permitisse, para ninguém ter a desculpa de não alcançar” (MAIA, 2016, p. 89).

Também é importante que os encontros e instrumentais, ainda que previamente
estabelecidos e padronizados, abram espaço para adaptações de acordo com os
desafios e características de cada CT. Os encontros devem ser mais horizontais e
colaborativos, de forma que o supervisor ajude a CT e os burocratas de nível de rua a
pensarem os caminhos, ao invés de apenas impor soluções. Sendo assim, as visitas de
supervisão devem ser agendadas com antecedência.
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É interessante notar como os processos de fiscalização e supervisão propostos
se aproximam das discussões da literatura - tratadas no Capítulo 2 - a respeito das
pressões opostas e da necessidade de equilíbrio entre a definição de objetivos e
diretivas gerais pelos formuladores, ao mesmo tempo em que os burocratas de nível de
rua têm certa autonomia para adaptar a política à sua realidade particular.
Nesse sentido, o processo de fiscalização busca alinhar todas as CTs a respeito
de pontos mínimos e padronizados que todas devem seguir. Aqui, ele tem a função não
apenas de verificar esse alinhamento, mas também de comunicar, de forma clara,
quais são esses pontos - endereçando o desalinhamento de objetivos, que é um dos
maiores problemas da conexão entre formulação e implementação.
Já a supervisão tem como foco a capacitação e aprendizagem das CTs e os
burocratas de nível de rua para que exerçam da melhor forma a sua discricionariedade.
Ele também busca incorporar uma análise de indicadores e metas ao processo, de
forma que as CTs e os burocratas de nível de rua possam avaliar como a sua tomada
de decisão afeta o bem estar dos acolhidos e fazer escolhas e testes com base na
observância desses resultados.
“A tomada de decisão acerca dos programas sejam dotadas de maior racionalidade
técnica e gerencial, pois quase sempre, sobretudo no Brasil, as tomadas de decisão
sobre programas e políticas são realizadas sem o adequado conhecimento de como o
programa funciona em sua realidade no plano da implementação [...] cada vez mais das
organizações do setor público é exigido uma orientação por resultados, foco no cliente,
e sobretudo uma maior performance na implementação dos programas e políticas
públicas” (SILVA et al., 1999, p. 146).

5.2. Agenda das visitas de supervisão
Recomenda-se que a agenda das visitas de supervisão tenham por base
critérios regionais. Essa decisão parte de um comentário trazido pelos visitadores de
que a rotina de viagem é cansativa e atrapalha a dedicação a outras atividades dentro
do Programa. Também considera o objetivo de criar vínculos e estimular trocas entre as
CTs e os burocratas de nível de rua - e a proximidade física é elemento importante para
esse quesito.
Hoje o Recomeço possui 66 CTs divididas em 3 regiões com 22 Comunidades
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cada. Quatro dos cinco encontros sugeridos são individuais e têm duração de um dia,
de forma que cada região terá 88 encontros individuais por frente. Para que os
supervisores tenham tempo de se prepararem para as reuniões, capacitarem-se e
pensar nas constantes melhorias para os instrumentais e encontros, recomenda-se que
realizem quatro encontros por semana e tenham um dia para realizar as demais
atividades. Calcula-se que, em média, dos 22 dias úteis de cada mês, 17 sejam
utilizados para realização dos encontros e 5 para outras atividades. Isso significa que,
entre cada encontro, as CTs terão uma média de 5 semanas de intervalo. Entre o fim
das visitas do terceiro encontro e o início das visitas para o quinto encontro, há um
intervalo de 2 semanas para preparação e encaminhamentos do quarto encontro. Cada
frente terá, portanto, uma média de duração de seis meses em cada região.
Abaixo uma estimativa do cronograma de encontros, em semanas. O quarto
encontro, por ser coletivo, pode ocorrer entre as semanas 12 e 17, a depender da CT.

Figura 7: Cronograma dos encontros por frente de supervisão, em semanas. Elaboração da autora.

5.3. Frentes de supervisão
As três frentes de supervisão são sugestões que partem da combinação da
literatura sobre comunidades terapêuticas, das entrevistas realizadas e do perfil atual
multidisciplinar dos visitadores. Cada frente terá um visitador como responsável, que
será sempre o mesmo. Isso permite que o visitador se aprofunde cada vez mais na sua
temática e nos problemas comuns das CTs e dos burocratas de nível de rua.
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Todos os burocratas de nível de rua considerados no corpo técnico mínimo
definido no MRAI20 participam de, pelo menos, uma frente. O coordenador da CT
participa de todas as frentes e encontros, dado que é parte de todas as atividades e
precisa ter uma visão completa sobre elas; os psicólogos, assistentes sociais,
socioeducadores, pedagogos e oficineiros participam da frente de metodologia; os
psicólogos que fazem atendimentos individuais participam da frente de programa
terapêutico; e o auxiliar administrativo da frente de gestão. Recomenda-se que, caso a
CT tenha interesse, que as frentes contem com a participação de todos os funcionários
para que conheçam a respeito do trabalho dos demais e tenham uma visão global das
atividades. O mesmo em relação aos acolhidos, clientes das CTs. Este trabalho não
trata da participação deles, dado que o foco primordial é o aprendizado dos burocratas
de nível de rua. Mas encorajamos a inclusão deles dentro do modelo proposto, como
forma de obter uma visão ainda mais plural a respeito dos problemas e soluções das
CTs.
5.3.1. Frente 1: Metodologia
Por metodologia, entendemos os processos coletivos de tratamento que fazem
parte do cerne do modelo das Comunidades Terapêuticas. Nelas o “principal
instrumento terapêutico é a convivência entre os pares” e deverá ser oferecido “uma
rede de apoio no processo de recuperação das pessoas, resgatando a cidadania e a
autonomia, e buscando encontrar novas possibilidades de reinserção social” (COED,
2021, p. 2). Segundo o European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA, 2014) “a CT é essencialmente baseada nos aprendizados de vivência, o
que significa que os residentes estão totalmente imersos no ambiente de tratamento,
de modo que todo o seu comportamento diário e seu estado emocional e físico podem
20

“(a) 1 (um) Coordenador (nível superior, especialista em dependência química ou pós-graduação em
área correlata com o serviço e com carga horária de 40 horas); (b) 2 (dois) psicólogos (totalizando 60
horas/semanais); (c) 1 (um) Assistentes Sociais (com carga horária 30h/s); (d) 1 (um) Auxiliar
Administrativo (com carga horária de 44h/s); (e) 4 (quatro) Socioeducadores - ensino médio, com carga
horária de 44h/s; (f) 1 (um) Cozinheiro com carga horária de 44 h/s; (g) Contratação de, no mínimo, mais
1 (um) profissional de nível superior (terapeuta ocupacional, educador físico e/ou pedagogo), podendo
ser na categoria horista; e (h) Conforme a demanda da instituição pode ser contratados oficineiros para
desenvolvimento de projetos” (COED, 2021, p. 10-11).
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ser observados e desafiados por meio de experiências intensivas em grupo” (p. 18,
tradução livre).
Mandell et. al. (2008) identificaram que os elementos da metodologia (social
process) estão associados ao aumento dos níveis de retenção e resultado dos
programas. São eles: community responsibility; resident sharing, support and
enthusiasm; group process; e clarity and safety. O tema também foi levantado nas
entrevistas quando os burocratas de nível de rua relataram que sentem falta de
“discutir as pessoas” e compreender melhor as metodologias que auxiliam os acolhidos
no seu processo.
O MRAI estabelece a convivência entre os pares como uma metodologia comum
a todas as CTs. Inclusive, esse é um ponto avaliado, em parte, no processo de
fiscalização21. No entanto, dentro do conceito de vivência comunitária existem diversas
metodologias que podem ser adotadas pelas CTs22, sendo as atividades de
espiritualidade as mais usadas, a psicoterapia em grupo e os 12 passos (IPEA, 2017).
Assim, há espaço para que os visitadores auxiliem as CTs na construção e melhoria
das suas metodologias.
Considerando o corpo técnico mínimo que a CT precisa disponibilizar, seria
interessante que todos os burocratas de nível de rua que tenham conexão direta com
essa atividade participassem dos cinco encontros sobre metodologia, a saber: (a) o
coordenador da CT; (b) os psicólogos envolvidos nas atividades coletivas; (c) o
assistente social; e (d) os sócioeducadores.
5.3.2. Frente 2: Programa terapêutico
Por programa terapêutico entendemos os processos individualizados de
21

Por exemplo, a pergunta 95: “Os acolhidos têm acesso a todos os recursos disponíveis na comunidade
local que representem fatores de proteção para sua recuperação, vivência social e comunitária, incluindo
grupos de mútua ajuda e atividades religiosas, culturais e de lazer” (COED, 2021, p. 6); e a pergunta
103: “assistência psicossocial em atendimentos individuais e em grupos” (COED, 2021, p. 3, 4 e 6). A
fiscalização também avalia a existência de materiais que definem a metodologia, como o Plano de
Trabalho e Cronograma de atividades, no entanto, com pouca profundidade a respeito do seu conteúdo.
22
Isso é algo comum neste universo. Segundo o EMCDDA (2014) “despite a number of common
elements, however, substantial heterogeneity can be observed between European TC programmes” (p.
9).
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tratamento. Ainda que os processos coletivos sejam a principal forma de tratamento
das CTs, é importante que as individualidades dos acolhidos sejam respeitadas e
tratadas. O MRAI estabelece que o suporte e acolhimento devem ser adaptados às
necessidades de cada caso e que “a organização do serviço deverá garantir
privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida,
arranjos familiares, raça, etnia, religião, gênero e orientação sexual” (COED, 2021, p.
3).
Mandell et al. (2008) identificaram elementos do programa terapêutico
(personal-development process) que estão associados diretamente ao aumento dos
níveis de retenção e resultado dos programas. São eles: positive self-attitude e
commitment to abstinence. Quando acompanhado in loco a visita a uma das CTs, um
dos pontos discutidos foi a forma de registro dos prontuários médicos no sistema - essa
pode ser uma questão tratada com maior profundidade nessa frente. A necessidade
dos burocratas de nível de rua de “discutirem as pessoas” também se encaixa nesse
ponto.
Assim como no caso da metodologia, é obrigatório a existência de um programa
terapêutico individualizado para todas as CTs. É o caso, por exemplo, da
obrigatoriedade de todas elas elaborarem o Plano de Atendimento Singular (PAS) e o
atendimento psicoterápico individual e a avaliação pós-acolhimento para todos os
acolhidos. Esses são pontos avaliados, em parte, no processo de fiscalização23. No
entanto, existem pontos em aberto que podem ser trabalhados dentro na supervisão,
de forma a auxiliar as CTs e os burocratas de nível de rua na construção e melhoria
desses atendimentos.
Considerando o corpo técnico mínimo que a CT precisa disponibilizar, torna-se
interessante que todos os burocratas de nível de rua que tenham conexão direta com

23

As perguntas de 30 a 40 se referem ao PAS, e a pergunta 103 se refere à existência de “assistência
psicossocial em atendimentos individuais e em grupos” (FEBRACT, 2008, p. 3, 4 e 6). A fiscalização
também avalia a existência de materiais que acompanham o programa terapêutico, como as análises de
prontuários e os cronogramas de psico-terapia.
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essa atividade participem dos cinco encontros de supervisão de programa terapêutico,
a saber: (a) coordenador da CT e (b) psicólogos envolvidos nas atividades individuais.
5.3.3. Frente 3: Gestão
Melhorias

na

gestão

estão

ligadas

a

melhores processos das CTs,

especialmente relativos a questões financeiras, administrativas e de recursos humanos.
Diferente das demais frentes de supervisão, a maior parte dos processos de gestão
não é abarcada pelas diretrizes obrigatórias do programa. Com exceção de casos
referentes à documentação e arquivo, descritivo da equipe fixa e verificação
documental (alvarás e manuais), muitos pontos importantes do processo de gestão não
aparecem na listagem. Isto não é necessariamente um problema, dado que a gestão
pode ser algo desenvolvido e adaptado às necessidades de cada CT.
Assim como nas demais frentes, a supervisão da gestão pode servir como
instrumento de criação ou melhoria de processos: como apoio ao conteúdo da
fiscalização referente à documentação, equipe, processos burocráticos junto à rede
pública, capacitação de funcionários, entre outros. Além disso, questões relativas à
gestão financeira (como fluxo de caixa, captação de recursos, etc), de pessoas e de
processos são importantes para a melhoria da prestação de serviços pelas CTs.
O PAIC e o Jovem de Futuro, programas educacionais usados como
benchmarks para este trabalho, focam as visitas de supervisão em melhorias na gestão
das escolas, apontando este elemento como crucial para a melhoria dos resultados de
aprendizagem dos alunos.
Já a literatura especializada, associa os processos de treinamento dos
funcionários como de relevância média e alta sobre a melhoria dos resultados das CTs
(EMCDDA, 2014). A literatura de políticas públicas têm apontado a mesma coisa para o
sucesso da implementação (DE OLIVEIRA; COUTO, 2019, JACCOUD, 2019; HONIG,
2006; MEYERS; DURLAK; WANDERSMAN, 2012; SIGNE, 2017a e 2017b; SILVA et
al., 1999). Estes pontos podem entrar nas discussões de recursos humanos, que
podem ser objeto desta frente.
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Já a gestão financeira apareceu em mais de uma ocasião nas entrevistas
realizadas. A falta de recursos foi uma questão constante levantada pelos burocratas
de nível de rua. Considerando o corpo técnico mínimo que a CT precisa disponibilizar,
a participação dos burocratas de nível de rua que tenham conexão direta com essa
atividade nos cinco encontros de supervisão de gestão é de relevância ao
desenvolvimento dessas melhorias, a saber, a participação do (a) coordenador da CT e
(b) auxiliar administrativo.
5.4. Encontros e instrumentais de supervisão
O processo completo de supervisão foi baseado na metodologia PDCA e na
experiência de dois programas educacionais - o PAIC, do Ceará; e o Jovem de Futuro,
do Instituto Unibanco. O objetivo do processo de supervisão é que os burocratas de
nível de rua consigam elaborar, executar e acompanhar um Plano de Ação efetivo,
realista e, ao mesmo tempo, transformador, melhorando os serviços prestados e seus
resultados.
O ciclo PDCA é uma metodologia de gestão que foca em quatro fases: plan, do,
check, act (planejar, fazer, checar e agir). A iteração é a base dessa metodologia que
tem como objetivo o constante aprendizado e melhoria com foco na obtenção de
melhores resultados. Criado nos anos 1930 por Walter Shewart e popularizado nos
anos 1950 por William Edward Deming, é hoje utilizado em diversas áreas de
conhecimento (MOEN; NORMAN, 2009).
O PAIC é um programa do estado do Ceará que tem como objetivo garantir a
alfabetização de todos os alunos da rede pública do estado. O programa conta com um
gestor municipal que tem como principal atribuição a formação para a gestão das
secretarias de educação municipais e o acompanhamento de ações dos diretores e
professores nos municípios. Um dos focos dessa relação é a criação de um clima de
confiança e apoio. O PAIC adota um modelo baseado no acompanhamento e na
ênfase de melhoria de resultados (BONAMINO et. al., 2019).
“A intenção é fortalecer institucionalmente as secretarias municipais, reestruturando
seus processos internos, por meio da substituição de modelos centralizados com base
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na supervisão24 e na inspeção, por formas de trabalho baseadas no monitoramento
periódico de indicadores sistêmicos e no estabelecimento de metas que visem a
melhoria da qualidade dos processos pedagógicos” (BONAMINO et al., 2019, p. 210).

O Jovem de Futuro é um programa do Instituto Unibanco criado em 2007 que
atua na melhoria da educação pública brasileira. O foco do programa é o
aprimoramento contínuo da gestão das escolas e, para que isso ocorra, “apresenta um
método que orienta, organiza e sistematiza os principais processos e procedimentos de
gestão, denominado Circuito de Gestão” (HENRIQUES et. al., 2019, p.5). O circuito
apoia os gestores escolares estimulando-os “a manter um olhar reflexivo sobre suas
práticas cotidianas, oferecendo subsídios para que possam avançar e aprimorar a
qualidade e a eficiência do trabalho educativo” (HENRIQUES et. al., 2019, p.5).
As reuniões propostas neste documento foram inteiramente baseadas no Ciclo
de Gestão do Jovem de Futuro, com as devidas adaptações e simplificações
necessárias para o Programa Recomeço. Um dos documentos do Jovem de Futuro, o
“Percurso Formativo de Gestão Escolar para Resultados de Aprendizagem”, descreve
de forma detalhada o passo-a-passo de todo o processo do Ciclo de Gestão, assim
como contém os protocolos detalhados de cada reunião. Recomenda-se a leitura deste
documento caso sejam necessários aprofundamentos.
As principais adaptações realizadas para as finalidades do Programa Recomeço
foram a quantidade de reuniões e a diversificação de frentes de supervisão. O
Recomeço terá menos reuniões, dado que é um programa menor e mais simples que o
Jovem de Futuro. Além disso, a supervisão do Recomeço está na fase inicial, de forma
que é prudente começar com um processo mais simplificado e aberto a aprendizagens
e melhorias. A criação de três frentes de supervisão também é uma adaptação
importante, na medida em que o foco da supervisão do Recomeço vai além da gestão
em si.
O desenho de cada frente de supervisão e de seus indicadores específicos está
fora do escopo deste trabalho e do ramo da gestão de políticas públicas, de forma que
24

Aqui o uso da expressão supervisão é diferente do uso adotado por este trabalho. Neste usa-se o
sentido adotado pelos funcionários e servidores do Recomeço e tem o viés de aprendizagem; naquele
como sinônimo do processo fiscalizatório, que é mais hierárquico e quem tem foco na conformidade.
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deverá ser desenvolvido posteriormente pelas organizações e profissionais do
Recomeço. O foco desta seção é apresentar um desenho de reuniões genérico e
padronizado, de forma a ser a base para as três frentes de supervisão. Assim, os
rituais são seguidos de forma similar, o que também é importante para a compreensão
e melhor aproveitamento deste processo pelas CTs.
Apesar de todo início de Frente conter um momento dedicado à explicação do
novo processo de supervisão, recomenda-se que todas as CTs sejam comunicadas
antes do início do projeto sobre as mudanças propostas, seus objetivos e fundamentos;
assim como tenham espaço para tirarem dúvidas antes do início do trabalho e das
reuniões de cada frente.
Recomenda-se que os resultados e informações colhidos ao longo do processo
sejam documentados - online ou offline - e compartilhados com a FEBRACT e
Secretaria. Também se sugere que haja integração do acompanhamento das metas
realizado pelos supervisores com os demais acompanhamentos realizados pela
FEBRACT e Secretaria - como já explicado, as metas não são objeto deste estudo, de
forma que os protocolos sugeridos contêm apenas as metas definidas no Termo de
Colaboração. No Jovem de Futuro todas as informações são registradas no sistema e,
ao final, são realizadas quatro reuniões25 que envolvem diversos níveis do projeto:
escolas, supervisores, gestores regionais, coordenação de Ensino Médio, gestores
regionais e secretário de educação.
Cada frente de supervisão terá cinco encontros, todos com duração de um dia
inteiro. Com exceção da reunião de boas práticas (que é coletiva e deverá ser realizada
em local dentro da região das CTs, a ser definido pelo supervisor), todos os encontros
são individuais e na sede da CT. Os cinco encontros são os seguintes:
1. Apresentação, metas e diagnóstico;
2. Planejamento do plano de ação;

25

Reunião 1 – supervisor e grupo gestor da escola; Reunião 2 - gestor regional e supervisores; Reunião
3 - coordenação de Ensino Médio, gestores regionais e supervisores; Reunião 4 - coordenação de
Ensino Médio, secretário de Educação e gestores regionais.
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3. Acompanhamento da execução plano de ação;
4. Reunião de boas práticas; e
5. Avaliação de resultados e correção de rotas.
Todas as reuniões precisam seguir um processo padrão pelo supervisor antes,
durante e depois da sua realização:
● Antes: (a) análise do tipo de reunião a ser realizada e seu objetivo; (b)
levantamento e estudo das informações para a reunião, como sobre a CT (perfil,
localização, metas, etc.) e seus processos anteriores (resultados nas outras
frentes de supervisão, das reuniões anteriores, etc.); (c) definição dos pontos
que serão discutidos e divisão do tempo necessário a discussão de cada um; e
(d) organização da logística da visita, como agendamento e organização dos
materiais a serem utilizados.
● Durante: (a) preparação para a reunião, chegando ao local com antecedência,
verificação dos presentes e da sala onde será feito o encontro; (b) início da
reunião com a retomada da discussão anterior e explicando o que acontecerá no
encontro presente e seu objetivo (pauta); (c) preenchimento dos documentos e
da ata de reunião; (d) conclusão do encontro verificando a compreensão do
conteúdo da visita e dúvidas finais; e (e) confirmação da data da próxima
reunião.
● Após: (a) registro dos documentos e ata da reunião; e (b) quando necessário,
preenchimento de análises mais profundas sobre a visita e a CT como, por
exemplo, potencialidades e dificuldades identificadas e encaminhamentos
necessários junto à FEBRACT e/ou Secretaria.
5.4.1. Primeiro encontro: Apresentação, metas e diagnóstico.
No primeiro encontro serão apresentados o projeto de supervisão, as metas e
indicadores de acompanhamento e o diagnóstico da CT dentro da frente em questão.
Ao final deste encontro é esperado que os burocratas de nível de rua: (a) conheçam o
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projeto de supervisão; (b) entendam as metas e os indicadores, o desempenho da CT
neles e a relação deles com a melhoria dos serviços prestados aos acolhidos; e (c)
consigam aprofundar o conhecimento sobre a realidade da CT e os desafios que
enfrentados dentro da frente de supervisão.
Parte 1: Apresentação do projeto e da frente de supervisão.
Como já dito anteriormente, é recomendável que haja uma reunião prévia de
alinhamento com todas as CTs, para que elas conheçam o novo projeto. No entanto,
esse tema deve ser sempre retomado no início de cada frente de trabalho, dando a
oportunidade para a CT e dos burocratas de nível de rua de tirarem suas dúvidas e
sempre relembrarem as fases e objetivos do projeto. É provável que a cada início de
nova frente os burocratas de nível de rua já estejam mais familiarizados com o tema,
de forma que essa parte pode ficar mais enxuta ou mais profunda.
É importante explicar: (a) o que é o projeto de supervisão; (b) o que é a
fiscalização e como ela será feita dentro do novo projeto; (c) quais são as frentes que
compõem o projeto de supervisão; (d) em que consistem os cinco encontros e qual o
objetivo de cada um; (e) o que é o Plano de Ação; e (f) qual o papel de cada um dos
atores: supervisor, CT, FEBRACT e Secretaria.
Também é importante que a CT seja informada a respeito das datas marcadas
para todas as visitas e, caso tenha alguma restrição, reagendar o encontro para nova
data que não comprometa o calendário geral dos encontros.
Parte 2: Alinhamento de metas e indicadores
Neste momento o supervisor abre o arquivo com os dados das CTs já
preenchidos e explica as metas que o Recomeço acompanha em relação a elas e que
estão definidas no Termo de Colaboração firmado pela FEBRACT e a Secretaria.
Também deverá apresentar a pontuação da fiscalização. Essas metas e os indicadores
serão um termômetro para que a CT e os burocratas de nível de rua verifiquem se
existem condições básicas para a prestação do serviço - caso não existam, essa
informação deve ser levada para a FEBRACT e Secretaria, para que possam avaliar
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medidas junto à CT para saneá-la. Também é importante realizar uma explicação a
respeito da relação entre a frente em questão e o atingimento dessas metas - é preciso
tomar cuidado nesse processo, dado que nem sempre elas possuem correlação direta.
É importante que haja uma explicação de como cada um desses fatores afeta a
permanência da CT no programa e a importância do uso dessas metas para melhoria
dos serviços, e não apenas como instrumento de punição.
Em seguida, os indicadores de produtos e processos de cada frente serão
apresentados. Eles devem ser desenvolvidos por seus respectivos supervisores e ser
comuns a todas as CTs. Os indicadores podem envolver: (a) uma avaliação do
supervisor e/ou de pares, baseada em alguns critérios pré-definidos; (b) o atingimento
dos objetivos estabelecidos no Plano de Ação; e (c) a conclusão e qualidade das
atividades definidas no Plano.
Por fim, é definida a periodicidade com que serão acompanhadas e preenchidas
as metas e indicadores. As metas devem ser atualizadas na data de conclusão da
frente e os indicadores de supervisão acompanhados dentro da periodicidade definida
pelo supervisor. Como o programa de supervisão ainda será experimental, não é
necessário definir um ponto de chegada em relação às metas, mas, uma vez verificado
que o programa contribui para a sua melhoria, essa definição pode ser um instrumento
importante de estímulo para as CTs e os burocratas de nível de rua. É importante que
este processo leve em consideração os incentivos e desafios da definição de metas, de
forma que elas possam também ser objeto de testes e evoluções.
Abaixo uma sugestão simples de como esse documento pode ser apresentado e
do modelo utilizado pelo Jovem de Futuro:
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Figura 8 - Sugestão de instrumental de acompanhamento de dados, metas e indicadores. Elaboração da
autora.
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Figura 9: Instrumental de análise de metas e indicadores de uma escola pertencente ao Jovem de
Futuro. Fonte: (HENRIQUES et al., 2019, p.71).

Parte 3: Diagnóstico da frente
Na última parte da reunião é feito o diagnóstico da CT naquele tema. Com base
em pontos importantes, pré-definidos pelo supervisor, é realizado um mapeamento e
análise destes pontos. Recomenda-se que os supervisores definam para o instrumental
de 5 a 10 pontos que serão utilizados para todas as CTs, assim como o mínimo de
capacidade instalada para a consecução de cada um deles. Também é possível dar
espaço para que os burocratas de nível de rua possam sugerir a inclusão de um a dois
pontos próprios.
Para cada ponto, o mapeamento contém a descrição e análise dos: (a)
processos e produtos já existentes; (b) profissionais envolvidos; (c) capacidade
instalada da CT e, se for o caso, quais novos recursos precisam ser providenciados
para a boa implementação daquela frente ou, se não possível adquiri-los, uma
avaliação do quanto essa falta pode impactar o desempenho da CT naquele tema; (d)
elementos positivos e negativos; e (e) avaliação geral - excelente, bom, médio ou ruim.
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Abaixo (Figura 10) uma sugestão simples de como esse documento pode ser
apresentado.

Figura 10: Sugestão de instrumental de diagnóstico. Elaboração da autora.

5.4.2. Segundo encontro: Planejamento do Plano de Ação
No segundo encontro será elaborado o Plano de Ação da Frente, onde os
burocratas de nível de rua identificam os pontos do diagnóstico que serão trabalhados,
elaboram o Plano e definem o cronograma de execução.
Parte 1: Planejamento
Com base no diagnóstico realizado na reunião anterior, é feito um filtro de quais
pontos serão trabalhados no Plano de Ação. A escolha será baseada na união de três
elementos: (a) avaliação recebida pelo ponto - priorização dos pontos classificados
como ruins e médios; (b) urgência e impacto da melhoria do ponto - priorização
daqueles que tiverem maior impacto na operação da CT e/ou que forem mais urgentes;
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e (c) pontos que mais se beneficiam do apoio do projeto de supervisão - aqueles que a
supervisão terá maior capacidade de auxiliar a CT a resolver.
Ao final, os burocratas de nível de rua e o supervisor irão priorizar os itens e
enumerá-los. Recomenda-se que sejam priorizados de 3 a 5 itens, no entanto, essa
escolha pode variar para mais ou menos e deverá ficar a cargo do supervisor e dos
burocratas de nível de rua de acordo com a complexidade de cada ponto escolhido.
Uma vez escolhidos os itens que serão trabalhados, elabora-se um mapa de
ação. Nele, define-se a ação corretiva necessária, os produtos e processos que serão
criados ou alterados, o dono da ação, os funcionários que serão envolvidos, o resultado
esperado e o prazo final. Abaixo (Figura 11) uma sugestão simples de como esse
documento pode ser apresentado.

Figura 11: Sugestão de instrumental de planejamento. Elaboração da autora.

Parte 2: Cronograma
Em seguida, deverá ser elaborado um cronograma de ações semanais. O
cronograma deverá considerar que a fase de execução dura 10 semanas e que todas
elas deverão estar abarcadas no primeiro cronograma:
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Figura 12: Semanas contempladas no primeiro cronograma. Elaboração da autora.

● De 1ª a 5ª semana: planejamento.
● De 6ª a 10ª semana: o cronograma de execução contempla os primeiros passos
da implementação das ações. É recomendável que os burocratas de nível de rua
iniciem a execução de todos os pontos nesse período, dado que a reunião
seguinte tem o objetivo de discutir a execução e as dificuldades encontradas.
● De 11ª até 15ª semana: o cronograma contempla a execução até o final das
ações. Nesse período os burocratas de nível de rua irão receber a reunião de
acompanhamento que, se necessário, modificará o cronograma original.
● Entre 12ª e 17ª semana: como já dito, a reunião de boas práticas irá cair em
momentos diferentes para cada CT, dado que ela é um encontro único. Algumas
CTs terão finalizado o seu plano de execução, enquanto outras estarão no
período

de finalização a partir dos ajustes oriundos da reunião de

acompanhamento. O cronograma da CT deve considerar o momento em que
será realizado o encontro de boas práticas e como ele pode ser utilizado pela
CT.
● 18ª semana: reunião de avaliação de resultados e correção de rotas. O
cronograma inicial não precisa ter ações programadas para este momento; mas
é importante que os burocratas de nível de rua saibam que terão este momento
final com foco na correção de rotas e finalização do projeto.
Também deverá ser definida uma data semanal de acompanhamento do Plano,
em que o progresso das ações será registrado. Todas se iniciam como planejadas e,
conforme as semanas passam, elas são registradas como realizadas no prazo,
realizadas com atraso ou não realizadas. Abaixo (Figura 13) uma sugestão simples de
como esse documento pode ser apresentado.
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Figura 13: Sugestão de cronograma e acompanhamento de ações. Elaboração da autora

5.4.3. Terceiro encontro: Acompanhamento do Plano de Ação
No terceiro encontro o supervisor verificará junto com os burocratas de nível de
rua como foi as cinco primeiras semanas de execução do Plano, tirará as dúvidas que
surgiram no período e fazer os ajustes necessários para as próximas semanas de
execução, até o quinto e último encontro.
Parte 1: Aprofundamento da análise sobre o status das ações e tarefas já
iniciadas, dúvidas e dificuldades.
Analisando o cronograma de ações preenchido e atualizado, o supervisor
avaliará com os burocratas de nível de rua o seu andamento. Neste momento, cada
ponto e cada ação serão apresentados pelos burocratas de nível de rua, que fazem
suas avaliações sobre o que foi feito, o prazo de execução e a qualidade das entregas.
O supervisor auxiliará nas análises, tirando dúvidas, trazendo questionamentos e
dando sugestões. Ao final, o supervisor e os burocratas de nível de rua preencherão
juntos a uma avaliação do primeiro mês das ações planejadas. Abaixo (Figura 14) uma
sugestão simples de como esse documento pode ser apresentado.
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Figura 14: Sugestão de instrumental de acompanhamento do Plano de Ação. Elaboração da autora.

Parte 2: Feedbacks
Em seguida, o supervisor alinhará com os burocratas de nível de rua os
feedbacks de cada ação mal avaliada e que irão sofrer ajustes. Juntos, eles
estruturarão os feedbacks por meio da análise das ações com foco em três pontos: (a)
favorece a ação: o que você precisa continuar fazendo? (b) prejudica a ação: o que
você precisa parar de fazer?; e (c) falta na ação: o que você precisa passar a fazer?

76

Parte 3: Ajustes no Plano e cronograma
Ao final do processo, o Plano e o cronograma são ajustados para refletir os
novos alinhamentos feitos na reunião. O cronograma deverá prever que todas as ações
sejam finalizadas até a data da quinta reunião, conforme Figura 15. O supervisor
deverá registrar o Plano e cronograma iniciais e ajustá-los no sistema, de forma a
manter um histórico deste processo.

Figura 15: Semanas contempladas no cronograma ajustado. Elaboração da autora.

Parte 4: Preparação para o encontro de boas práticas
Por fim, o supervisor explicará o que é o encontro de boas práticas e sua
dinâmica de funcionamento. Cada CT deverá preparar para o encontro um ou dois
pontos que são seus desafios e um ou dois pontos que realizou bem. É importante
deixar claro que esse mapeamento é extremamente importante, dado que os
burocratas de nível de rua terão a oportunidade de usar suas experiências para ajudar
outros burocratas e vice-versa. A partir do mapeamento, o supervisor escolherá de
duas a três CTs que se destacaram naquela frente para apresentarem suas
experiências. A recomendação é que a escolha seja baseada na combinação dos
problemas mais comuns encontrados nas CTs e boas experiências relacionadas a eles.
As CTs escolhidas precisam ser avisadas com antecedência e serem orientadas a
respeito do formato e tempo estimado da apresentação.
Como o encontro de boas práticas é uma reunião única, as CTs chegarão para
ele em momentos diferentes do processo. Enquanto as que receberam primeiro as
visitas estarão finalizando a execução do cronograma ajustado, as últimas estarão no
início deste processo. Assim, é importante alinhar com cada CT como o encontro de
boas práticas poderá ajudá-la, de acordo com os desafios e momentos em que ela se
encontre.
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5.4.4. Quarto encontro: Reunião de Boas Práticas
O encontro de boas práticas busca aproximar todas as 22 CTs da região e
promover a troca de experiências. A ideia é que o encontro seja um momento de
conexão, no qual os burocratas de nível de rua enxerguem a possibilidade de
aprendizado entre os pares e estabeleçam laços para seguir trocando e aprendendo
entre si.
Antes do encontro: Preparação
Além de todos os procedimentos padrão listados no início deste capítulo, o
encontro de boas práticas exige uma preparação distinta e mais longa. O cronograma
prevê duas semanas sem visitas para o supervisor preparar o encontro, orientar as CTs
que irão se apresentar, auxiliar nos encontros dos demais supervisores, fazer os
encaminhamentos e registros finais. É recomendável que o supervisor tenha quatro
outras pessoas para auxiliá-lo no encontro: outros supervisores, fiscalizador, membros
da FEBRACT e/ou da Secretaria. Também é importante planejar pontos referentes à
logística do encontro, como os intervalos dedicados à alimentação e outras pausas.
Parte 1: Introdução
O supervisor deve iniciar a reunião explicando seu objetivo e destacando alguns
pontos a respeito do encontro: (a) postura aberta e respeito são essenciais para
compartilhar aprendizados e sugerir boas práticas entre os colegas; (b) a realidade de
cada CT e burocrata de nível de rua é distinta, de forma que as boas práticas
dependem do contexto de cada um e precisam ser adaptadas - nem tudo que funciona
em uma CT funcionará da mesma forma em outra; (c) recomendar que os burocratas
de nível de rua anotem as ideias que podem ser aplicadas ao seu caso; e (d) estimular
aos burocratas de nível de rua a troca de contato para marcar visitas uns aos outros
visando aprofundarem boas práticas e auxílio mútuo, assim como para manterem uma
forma de conexão coletiva (como um grupo de Whatsapp das CTs da região, etc.). Ao
final, o supervisor compartilhará a agenda do dia, pedindo que cada CT se apresente
rapidamente.
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Parte 2: Apresentação de boas práticas para o grupo
Na segunda parte da reunião, de duas a três CTs apresentam sua experiência
no processo de supervisão e suas boas práticas. O tempo conjunto dessas
apresentações não deve passar de 60 minutos, sendo 40 deles para as apresentações
e 20 para discussões e dúvidas.
Parte 3: Mesas de discussão
Após as apresentações, os burocratas de nível de rua serão divididos em quatro
grupos, com quatro a cinco CTs cada. Cada grupo terá um desafio previamente
identificado e que tem por base os principais pontos identificados na região pelo
supervisor. Cada tema será discutido por 20 minutos e, na sequência, os burocratas
trocarão de mesa até passarem por todos os temas. Para facilitar o cumprimento do
tempo, uma metodologia de controle que não cause desordem na atividade poderá ser
utilizada, como um sinal sonoro de início, de meio (ao atingir 10 minutos) e de fim da
atividade (ao atingir 20 minutos).
Se possível, recomenda-se que os quatro profissionais de apoio deem suporte
às mesas. Cada um deles ficará fixo nas mesas de discussão e será responsável por
mediar e fazer um relatório das discussões. Além disso, essa pessoa sistematizará os
pontos levantados pelos burocratas de nível de rua para apresentá-los ao final das
discussões das mesas. Depois que os grupos passarem por todos os temas, os
profissionais de cada mesa apresentam, em 5 minutos, uma síntese da discussão que
acompanharam. Na sequência, é aberto espaço para comentários e perguntas.
Parte 4: Encerramento
Além dos pontos identificados como encerramento de todas as reuniões, o
supervisor encerra a reunião reforçando a importância da troca de contato entre os
burocratas de nível de rua e da criação de uma forma de conexão coletiva entre o
grupo. Por fim, pede para que cada pessoa presente resuma em uma palavra o
principal aprendizado do dia.
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5.4.5. Quinto encontro: Avaliação de resultados e correção de rotas.
O último encontro é o encerramento do processo de supervisão em que serão
analisados o percurso dos burocratas de nível de rua naquela frente, seus resultados e
impactos nas metas. Também será realizada uma discussão a respeito dos pontos que
ainda precisarão de melhorias e como manter as conquistas realizadas.
Parte 1: Análise do Plano de Ação
Na primeira parte da reunião o Plano de Ação e o cronograma passarão por uma
última análise, onde são compreendidas as ações que foram realizadas, seu prazo e
qualidade das entregas.
Parte 2: Análise de impacto das ações, indicadores e metas
Em seguida, o supervisor atualizará a planilha de dados das CTs, no campo
destinado ao final daquela frente. A evolução ou o retrocesso das metas e indicadores
será discutido com os burocratas de nível de rua, assim como os reflexos do trabalho
de supervisão e as ações realizadas no período. Ao final, esses comentários serão
inseridos no sistema, que avaliará a execução das ações planejadas e o possível
impacto delas nos serviços, indicadores e metas da CT. Abaixo (Figura 16) uma
sugestão simples de como a parte 1 e 2 podem ser apresentadas.
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Figura 16: Sugestão de instrumental de avaliação final. Elaboração da autora.

Parte 3: Correção de rotas e planejamento final
Um último planejamento será realizado com base nas discussões do encontro
de boas práticas e nas análises das ações e indicadores, agora considerando a
manutenção do que já foi construído, assim como as últimas ações que podem ser
realizadas pelos burocratas de nível de rua daquela frente. É importante que esse
planejamento não seja extenso ou trabalhoso, dado que a CT iniciará em breve uma
nova frente de supervisão e poderá não ter tempo para manter tantas iniciativas
simultâneas. Também deve ser considerado que nessa nova fase os burocratas de
nível de rua não terão o acompanhamento oficial do supervisor da frente que se
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encerrou - no entanto, é recomendável que este se coloque disponível para contato, no
caso de dúvidas, assim como reforce a troca entre os demais burocratas da região.
Por fim, o supervisor deve realizar um momento de encerramento, onde recorde
junto dos burocratas de nível de rua todo o caminho percorrido, dificuldades
enfrentadas, obstáculos superados e aprendizagens. E que também estimule os
burocratas de nível de rua para que utilizem os aprendizados nas decisões
discricionárias dos dilemas do seu dia a dia, de forma a constantemente detectar
problemas e entender formas de analisá-los e corrigi-los, dentro do que se propõe a
accountability e gestão experimentalista.
5.5. Quadro Resumo das abordagens de visita
Para tornar mais clara essa nova divisão das visitas, o quadro abaixo traz um
resumo dos principais elementos. Apesar da fiscalização não ser objeto deste trabalho,
recomendamos que o indicador de pontuação passe a ser acompanhado, inclusive
junto às CTs nas visitas fiscalizadoras; a mesma recomendação é feita em relação às
metas. O instrumental de acompanhamento de dados, metas e indicadores sugerido
neste trabalho, pode ser adaptado para também incluir dados de fiscalização, unindo
as visões complementares das duas abordagens de visitas.

Objetivo

Fiscalização

Supervisão

Alinhar e verificar a conformidade
dos burocratas de nível de rua
com as diretrizes mínimas do
programa. Foco no modelo de
gestão
e
accountability
burocrático.

Apoio aos burocratas de nível de
rua para criarem planos e
estratégias de melhorias em
áreas selecionadas, assim como
o aprendizado e capacitação
para que possam realizar
análises e encontrar soluções
para as situações complexas
que se deparam. Foco no
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modelo
de
gestão
e
accountability experimentalista.

Estilo do
processo

Hierárquico

Horizontal

Agendamento

Surpresa

Marcada

Periodicidade

De três a quatro por ano, A cada cinco semanas, em
distribuídos de acordo com a média, sendo cinco encontros
estratégia da FEBRACT.
por frente de trabalho, com
duração de seis meses cada.

Visitadores

Instrumentais

Indicador
específico

Um funcionário alocado.

Três
funcionários
sendo um por frente.

alocados,

Roteiro de Visitas elaborado pela Instrumental
de
supervisão
FEBRACT.
sugerido
neste
trabalho,
adaptado a cada uma das três
frentes de supervisão.

Pontuação da fiscalização.

Indicadores de cada uma das
frentes - a serem construídos.

Outputs e outcomes já definidos no Termo de Colaboração firmado
Metas atreladas entre FEBRACT e Secretaria. Utilização de elementos da gestão e
accountability gerencialista.

Quadro 2: Resumo dos principais elementos da fiscalização e supervisão. Elaboração da autora.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O serviço público deve ter como finalidade máxima a melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos, em especial aqueles mais vulneráveis, levando em conta a imensa
heterogeneidade do país e a necessidade de melhor uso dos recursos públicos. A
provocação trazida pela COED para a realização deste trabalho mostra que ainda
existe um campo vasto para estudos e melhorias nas políticas públicas brasileiras e a
necessidade da troca entre a academia e o Estado.
Este trabalho mostra a importância de se evoluírem os mecanismos de controle
para além do seu perfil burocrático e legalista. Existe uma lacuna dentro do serviço
público que pede por maior capacitação e subsídios para a tomada de decisão pelos
burocratas de nível de rua e para a constante evolução das políticas públicas. Hoje há
um desequilíbrio entre a quantidade de recursos públicos que está voltada para as
atividades de verificação de conformidade e a quantidade voltada para a capacitação,
experimentação e aprendizado. Esse desequilíbrio, ao final, prejudica o cidadão, que
recebe serviços públicos piores e que custam mais ao Estado.
No mesmo sentido, é importante desmistificar a ainda presente cultura de que o
burocrata de nível de rua precisa seguir as regras de forma rígida. Essa visão é irreal e
prejudica a obtenção de bons resultados. Em maior ou menor medida, todo serviço
público precisa de tomadas de decisões que não podem ser previamente previstas e
desenhadas pelos formuladores. Por isso a discricionariedade não pode ser vista como
algo ruim, mas sim como uma tomada de decisão que precisa de burocratas
capacitados e treinados para resolverem problemas e experimentarem soluções.
É importante destacar que este trabalho não se opõe ao controle e a gestão
burocrática. Pelo contrário, entende a sua extrema importância e relevância,
especialmente quando se trata de alinhar requisitos mínimos da política e comunicá-los
de forma clara para os burocratas de nível de rua. No entanto, a prevalência dessa
única visão é prejudicial à administração pública. Assim, os modelos de gestão e
controles experimentalista e gerencialista precisam ser cada vez mais incorporados nas
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políticas, especialmente as que contam com grande quantidade de burocratas de nível
de rua e sua discricionariedade.
Por isso, o Programa Recomeço é uma chance de avançar e evoluir nesta
agenda, pois amplia a oportunidade de discutir esses pontos dentro de uma política de
álcool e drogas extremamente complexa e desafiadora. Além de gerar mudanças
dentro do Programa, este trabalho visa melhorar a qualidade de vida dos acolhidos,
buscando melhores resultados, e também abrindo caminho para uma cultura com foco
em resultados e aprendizagem, mais flexível, parceira e baseada em relações de
confiança que possam se desenvolver dentro da administração pública.
O fato de este trabalho conter um modelo suficientemente genérico de
supervisão permite que ele seja reproduzido, com as devidas adaptações necessárias,
em outros contextos e políticas, de forma que não só as políticas possam evoluir, mas
também o próprio modelo de gestão, supervisão e controle aqui apresentado. Dentro
do Recomeço, ele certamente precisará de ajustes ao longo da sua implementação.
Esses ajustes são estimulados e apreciados, uma vez que entender que o modelo é
estático vai de encontro com a experimentação e evolução defendidas neste trabalho.
Espera-se que, a cada nova rodada de supervisão, o modelo seja discutido e alterado,
para estar em constante melhoria.
Por fim, este trabalho não contempla outros pontos identificados como
oportunidades de melhoria dentro do Recomeço e dos modelos de accountability aqui
tratados, e que podem ser objeto de estudos futuros, a saber: (a) revisão das metas do
Programa, unificando as avaliações realizadas por cada stakeholder e usando, de
forma global, essas métricas para a tomada de decisão dentro do Programa; (b)
alterações no processo de fiscalização, para se tornar mais curto, acionável e auxiliar
os burocratas de nível de rua a buscarem a conformidade com o Programa; (c) a
constante capacitação dos visitadores e dos burocratas de nível de rua por meio de
treinamentos e cursos que busquem a melhoria de habilidades específicas e genéricas
para as suas funções; (d) a falta de transparência e controle social, especialmente
dentro das accountabilities gerencial e experimentalista; e (e) a inclusão e participação
dos acolhidos, clientes das CTs, nos processos de fiscalização e supervisão.
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8. APÊNDICES E ANEXOS

8.1. Ofício
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8.2. Questionários das entrevistas
8.2.1. Fiscalizadores
1. Conte-me sobre sua trajetória profissional e desde quando está na Febract.
2. Qual sua maior motivação em fazer esse trabalho?
3. O que você enxerga como sendo o principal objetivo do Recomeço? E seus
princípios/diretrizes principais?
4. Conte-me um pouco sobre o seu trabalho de visitação das comunidades:
a. Para que serve o processo de visitação?
b. A visita é marcada ou surpresa?
c. Você visita sempre as mesmas comunidades? Que tipo de relação possui
com elas?
d. Quem são os respondentes? Vocês também falam com os acolhidos?
e. Como avaliam as questões mais subjetivas do questionário (ex: 42 Os
acolhidos participam ativamente da construção das normas, das sanções
e da rotina da OSC, tendo momentos específicos para isto, como
Assembleias?)
f. Quais os principais processos e instrumentais utilizados no seu trabalho e
para que eles servem?
g. O que observam de pontos positivos e problemas nas comunidades que
visita?
h. Observam mudanças significativas mês a mês? Vocês observam
melhorias nas comunidades ao longo do tempo?
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i.

Quais os incentivos para as Comunidades fazerem essas
mudanças? Eles são positivos (mais recursos) ou negativos
(exclusão)?

ii.

Você sente que a fiscalização tem melhorado os serviços das
Comunidades Terapêuticas? Se sim, como? Se não, porque?

i.

Qual a reação das comunidades ao receberem os resultados - positivos
ou negativos?

j.

O que fazem com o resultado da visitação?

5. Apesar de existirem muitos direcionamentos às comunidades, existem situações
que não estão previstas e que elas precisam tomar decisões próprias? As
comunidades se sentem confortáveis para fazer coisas diferentes e tomar
decisões nesses casos?
6. Como as comunidades veem as visitas? E como elas veem a Febract e a
Secretaria?
7. Quais os fatores que contribuem para o sucesso ou dificuldade de uma
comunidade?
8. Qual sua relação com a Secretaria e as comunidades?
9. Qual a principal dificuldade do seu trabalho? E o que acha que faz bem?
10. E quanto ao processo de fiscalização, o que acha que precisa melhorar e o que
não mudaria/é bom?
11. Que estímulos você possui hoje para exercer um bom trabalho? Você tem
metas?
12. Qual seu sonho para o Programa Recomeço?

8.2.2. Comunidades
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1. Conte-me sobre sua trajetória profissional e desde quando está na comunidade
X.
2. Qual sua maior motivação em fazer esse trabalho?
3. O que você enxerga como sendo o principal objetivo do Recomeço? E seus
princípios/diretrizes principais? De que forma você toma conhecimento e é
orientado a respeito desses objetivos e diretrizes?
4. Em relação ao Programa Recomeço, quais são as principais atividades da
comunidade?
5. Você acha que possui todo o suporte (financeiro, técnico etc) necessário para
cumprir os resultados esperados? Você sente falta de algum outro recurso?
6. Que tipo de liberdade você tem para atingir seus objetivos dentro do programa
recomeço?
7. Quais suas maiores dificuldades hoje? E o que acha que faz bem?
8. Quando tem um problema/não sabe alguma coisa, procura quem?
9. Como você gostaria que a Febract e Secretaria te apoiassem nos seus
desafios?
10. Você já passou por quantos processos de avaliação? Você conhece bem o
processo e todos os pontos que são analisados?
11. Como você se sente sobre o processo de visita/fiscalização? Como você se
sente quando recebe os resultados do questionário - resultado bom ou ruim?
12. Que tipo de encaminhamento tem a visita? Você acha que todo o processo te
ajuda a exercer melhor o seu trabalho e atingir os objetivos do programa? O
que acha dele e o que poderia melhorar? O que é bom nesse processo?
13. Que outras atividades participa que contribuem para a melhoria do seu trabalho
(ex: trocas com outras comunidades e capacitações formais)?
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14. Como você avalia se o trabalho está melhorando? Você tem metas?
15. Qual sua relação com o fiscal da sua comunidade? E com a Febract? E a com a
Secretaria?
16. Qual seu sonho para esta comunidade?
8.2.3. Pesquisador da política de educação do Instituto Unibanco
1. Como se estrutura a política de educação do Ceará, em especial o PAIC?
2. Como foi o processo da criação dos ciclos de gestão do estado? Você conhece
outros programas similares?
3. Como o ciclo de gestão funciona?
4. Existe um protocolo estruturado e disponível para acesso?
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8.3. Termo de colaboração COED <> FEBRACT - 5º aditivo
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8.4. MRAI
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