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A Estratégia de Integração e Convergência de Ações nos Municípios Mais 

Pobres do Programa Comunidade Solidária tem como objetivo desenvolver as 

localidades sobre as quais intervém, através da implementação de uma série de 

programas federais na área educacional, de saúde coletiva e de promoção de 

emprego e renda, ao mesmo tempo em que também pretende aumentar o nível de 

efetividade dos mesmos. Para tanto, seria basicamente necessário (a) promover a 

integração entre as ações desenvolvidas, de modo a produzir um efeito 

sinergético que aumentasse a sua capacidade  de transformar a realidade; e, (b) 

agregar esforços e iniciativas de outros parceiros governamentais e da sociedade 

civil organizada. Neste trabalho, tomou-se o caso do Município de Sobradinho 

(RS),  no qual a Estratégia foi implementada em 1996, para investigar se tal 

estratégia tem produzindo os efeitos esperados e como os mecanismos 

elaborados para aumentar o grau de efetividade dos programas vêm sendo 

conduzidos. 

 
 

The Integration and Convergence of Actions in the Poorest Municipalities is a 

strategy implemented by Comunidade Solidária, which is a federal program 

aimed to reach the needs of those parcel of population who live at risks.  This 

strategy aims to develop such municipalities trough a set of federal programs, 

including educational, health and income and job policies. At same time, it has 

the purpose of increasing their effectiveness by promoting integration between 

them so as to create a synergetic effect able to produce a greater change in the 

reality of those municipalities as well as by engaging new partners, from both 

government and societal organizations, which could bring other initiatives and 

efforts to the same goal. This paper is a case study of the Municipally of 

Sobradinho, witch is sited  in the state of Rio Grande do Sul and where this 

strategy was implemented in 1996. Its objective is to identify if the strategy’s 

expected effects have been produced and whether the mechanisms meant to 

increase the level of effectiveness of those federal programs are being successful.  
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A exclusão social é uma realidade que já não tem mais como passar 

despercebida pelo vulto que toma no mundo inteiro. No caso do Brasil, de certa 

forma se combinaria a "nova exclusão" que tanto tem alarmado a esquerda 

internacional, fruto das mudanças pelas quais tem passado o capitalismo neste 

final de século, com uma outra exclusão, bem mais antiga e própria de nossa 

sociedade de passado escravista. 

A capacidade desestabilizadora das estruturas sociais pelo fenômeno 

ficaria assim duplamente potencializada. Para alguns, como Cristóvam Buarque, 

já estaria ocorrendo um processo iminente de apartação social, de forma 

informal, sem base jurídica, que colocaria de lado os miseráveis cada vez mais 

numerosos e, de outro, os ricos, cada vez mais temerosos. Buarque entende que 

as instituições políticas e sociais já se encontram ameaçadas. l 

o Programa Comunidade Solidária pode ser considerado a principal 

resposta do Governo Federal no campo das políticas sociais para resolver a 

situação dos segmentos excluídos e miseráveis. 

Elaborado em meados dos anos 90, quando foi colocada na agenda 

política a questão da fome, da exclusão e da solidariedade, ele partiu do 

diagnóstico inicial de que a fim de atender à parcela da população cujas 

necessidades estivessem insatisfeitas, era basicamente necessário apenas 
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melhorar o gerenciamento dos programas já desenvolvidos por diversos órgão 

setoriais. Quer dizer, embora não fosse descartada a possibilidade de criação de 

novas ações, o que eventualmente veio a ocorrer, tanto de maneira experimental 

como formal, a ênfase do Programa estava na necessidade de alcançar níveis 

maiores de eficiência e eficácia para os programas já em curso. 

Na prática, a coordenação das ações federais na área social acabou 

sendo estruturada em duas linhas de ação complementares: o estabelecimento de 

um "Selo de Prioridade" para os programas com maior potencial de impacto 

sobre as causas da fome e da miséria, e, a criação de uma Estratégia de 

Integração e Convergência de Ações nos Municípios Mais Pobres do País, que 

vem a ser o objeto central de estudo deste trabalho. 

A essência da Estratégia poderia ser sintetizada da seguinte forma: a 

concentração de um "pacote' de programas - a "Agenda Básica do Comunidade 

Solidária" - nos municípios mais pobres do país. Desta forma, lograr-se-ia obter 

uma ação focalizada na clientela mais necessitada deste tipo de intervenção, e, ao 

mesmo tempo, aumentar a efetividade dos programas, em virtude da sinergia 

gerada pela integração das ações. A isso, agregar-se-iam os esforços de outros 

parceiros de empreitada, estaduais e municipais, públicos e privados. 

1 Buarque, Cristóvam, Brazi/: [rum inequa/ity to apartation, s. T. Cópia reprográfica. 
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Assim, a Estratégia de Integração e Convergência de Ações nos 

Municípios Mais Pobres do Programa Comunidade Solidária é uma política 

interessante pois não se propõe a produzir uma efetividade mas aumentar a 

efetividade de programas federais voltados para os segmentos mais vulneráveis 

da sociedade. 

Por outro lado, é uma proposta que está concatenada com os novos 

tempos pós-Consenso de Washington e afinada com os princípios norteadores da 

Reforma de Estado em curso, quais sejam: a participação da população no 

processo decisório, execução e controle das ações, o estabelecimento de parcerias 

entre os níveis governamentais, bem como com instituições da sociedade e a 

descentralização administrativa dos programas. Traz também, de forma 

subjacente, a defesa da seletividade na atenção a clientelas específicas, como 

contraposição à proposta universalizante que dominou o debate político na 

década anterior. 

Portanto, dada a demanda por uma ação efetiva no campo social que 

venha a romper a lógica da pobreza e da exclusão, dado o volume de recursos 

de toda sorte envolvidos pelo Programa Comunidade Solidária e dadas as 

inovações conceituais e gerenciais introduzidas pela proposta, toma-se relevante 

estudá-lo, especialmente no que diz respeito à Estratégia elaborada para dar 

conta da tarefa de aumentar o grau de efetividade das ações federais voltadas 

para os segmentos mais vulneráveis da sociedade. 
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Para tanto, optou-se pelo estudo de caso como metodologia de trabalho. 

Foi selecionado o município de Sobradinho (RS) como local para efetuar os 

trabalhos de campo. Ali, foram levantados dados que pudessem indicar qual tem 

sido a efetividade da Estratégia de Integração e Convergência de Ações nos 

Municipios Mais Pobres do Programa Comunidade Solidária. 

Os trabalhos de campo compreenderam a realização de entrevistas 

semi-estruturadas, a aplicação de questionários, visitas a instalações e a coleta de 

depoimentos informais. 2 

As entrevistas semi-estruturadas foram efetuadas junto ao então 

prefeito a ao seu antecessor no cargo, aos interlocutores estadual e municipal do 

Comunidade Solidária e aos gerentes das instituições financeiras responsáveis 

pela operacionalização dos créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) e do Programa de Geração de Emprego e Renda 

(PROGER). 

Os questionários foram aplicados aos responsáveis pela gestão local 

dos programas que compõem a Agenda Básica e a "representantes de usuários" 

dos mesmos. Quer dizer, em alguns casos os questionários foram respondidos por 

10 



membros dos conselhos vinculados às ações desenvolvidas, embora nem sempre 

fossem beneficiários das mesmas. Nos casos em que não estava prevista a 

implantação de um conselho para a implementação da ação, os questionários 

foram respondidos por usuários indicados pela Assessoria do Prefeito. 

Foram visitadas as habitações construídas através do Programa Habitar-

Brasil, aquelas beneficiadas pelas obras do Programa de Ação Social em 

Saneamento (P ASS) e uma das "salas de vacinas" do município. Também teve-se 

a oportunidade de presenciar a entrega de cestas básicas do Programa de 

Distribuição de Alimentos (PRODEA). 

Por fim, foram coletados dados através de conversas informais com 

várias pessoas da localidade, inclusive representantes da imprensa local, muitas 

das quais vinham de forma espontânea prestar depoimento a respeito de suas 

impressões sobre as ações desenvolvidas no município. Também foram mantidos 

contatos com representantes do governo estadual vinculados aos programas 

implementados no município. 

A respeito dos trabalhos de campo, duas considerações não podem 

deixar de ser efetuadas. 

2 Esta dissertação foi desenvolvida a partir do trabalho realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal (IBAM) denominado "Metodologia e Avaliação da Estratégia Comunidade Solidária", do 
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A pnmeua diz respeito ao pouco tempo de implementação da 

Estratégia no local. O município foi selecionado como alvo prioritário da 

política em 1996 e as observações foram efetuadas em dezembro de 1997. 

Apesar de ser amplamente aceita, e mesmo recomendável, a possibilidade de 

avaliar políticas sociais durante a fase de implementação, neste caso específico, o 

pouco tempo transcorrido pode ser considerado como um fator limitante da 

análise, uma vez que vários programas que compõem a política em questão não 

se encontram ainda em pleno funcionamento. 

Em segundo lugar, cabe ressaltar que o estudo de caso não está baseado 

em nenhum trabalho de mensuração estatística ou de construção de indicadores 

que pudesse responder em que grau a Estratégia estaria atingindo os seus 

objetivos no local. Tal propósito exigiria a construção de um modelo bastante 

complexo, dada a quantidade de programas e de articulações envolvidas na sua 

implementação. 

Assim, tão somente procedeu-se a coleta qualitativa de dados, a qual, 

mesmo que apresente variáveis que não tenham sido mensuradas, não deixa de 

possuir importância explicativa da realidade observada. 

A apresentação do estudo de caso está dividida em três partes. 

qual a autora participou corno pesquisadora. 
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Na pnmelra parte, é feita a descrição do Programa Comunidade 

Solidária, tarefa que acabou por não ser das mais simples devido ao fato das 

informações vitais para a compreensão da proposta se encontrarem dispersas em 

diversos documentos. Além disso, também verificou-se a existência de uma 

grande confusão de terminologia, de falta de clareza e de imprecisões que 

tomavam bastante dificil a apresentação do Programa de forma compacta e 

coerente. Deste modo, a fonna como é feita a descrição do Programa não consta 

em nenhum documento analisado. Outrossim, segue uma linha de raciocínio que 

se julgou ser a que melhor traduzisse a concepção global da proposta. 

A Parte 11 corresponde ao estudo de caso propriamente dito. 

Compreende a caracterização do município onde foram feitos os trabalhos de 

campo e o relato dos dados levantados sobre a implementação Estratégia no 

local: a convergência de ações, a sua visibilidade, a implementação dos diversos 

programas da Agenda Básica, a parceria e a integração entre as ações. 

A Parte 1lI consiste na análise do caso em estudo. No primeiro capítulo, 

é tratada a efetividade em si da Estratégia, seus limites e perspectivas. Isto é, que 

efeitos tem produzido e quais ainda pode ou deve vir a produzir. No segundo 

capítulo, tem-se a preocupação de buscar as razões pelas quais a Estratégia tem 

encontrado dificuldades em aumentar o grau de efetividade das ações federais no 

município, fato diagnosticado no estudo de caso. Assim, foram levantadas e 

analisadas três hipóteses explicativas: falhas na comunicação, nível de 
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descentralização política inadequado e falta de mecanismos gerencIaIs que 

induzissem aos parceiros produzir o comportamento desejado. 

Por fim, na conclusão, é feito um apanhado geral dos aspectos do 

Comunidade Solidária que foram analisados neste trabalho, assim como de 

outros que somente ficaram implícitos. Esta parte está dividida em três capítulos. 

No primeiro, é tratada a concepção ou desenho do Programa, especialmente na 

qualidade de política que teria vindo a responder por alguns dos defeitos 

tradicionais na área da ação social, no caso especificamente voltada para os 

segmentos mais vulneráveis da população, quais sejam, a falta de planejamento 

global e de autoridade social. No segundo capítulo, é feita a contraposição entre 

os pressupostos sobre os quais a Estratégia de Integração e Convergência de 

Ações está baseada e os dados levantados nos trabalhos de campo, especialmente 

no que se refere a forma que foi concebida a focalização das ações na sua 

população-objetivo e as táticas elaboradas para aumentar o grau de efetividade 

dos programas federais que a compõem. E, no último capítulo, é abordada a 

possibilidade da política em questão de promover o desenvolvimento local, 

sustentável ou não, das comunidades em que vem intervindo. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

15 



Eficiência, eficácia, efetividade, eqüidade e sustentabilidade são os 

conceitos tradicionalmente utilizados para a avaliação de políticas SOCIaIS. 

Contudo, todos eles são bastante controversos e possuem imbricadas relações. 

Desta forma, justifica-se fazer uma breve discussão sobre o seu significado e 

utilização 

Os conceitos de eficácia e efetividade, por exemplo, estão bastante 

atrelados, a ponto de alguns autores os terem como sinônimos, e outros, embora 

considerando-os como coisas distintas, acabarem por apresentar definições 

bastante semelhantes para ambos. 

Para Mokate, os dois termos são intercambiáveis.3 Já Cohen & Franco, 

embora distingam os dois conceitos, acabam por dar definições bastante 

semelhantes para ambos, qual seja: "o grau de alcance dos objetivos do projeto 

na população-objetivo".' 

Rodrigues, por seu turno, salienta que a mensuração da eficácia tem a 

ver com "os objetivos específicos" do projeto, pois o atingimento dos objetivos 

gerais - os fins socialmente desejáveis - são mensurados pela avaliação da 

3 Mokate, Karen. Eficacia, eficiencia, equidad y soslentabilidad: qué queremos decir? BID/INDES, 
1999. (C.205). Cópia reprográfica. p. 2 

, Cf. Cohell, Ernesto & Franco, Rolando. Avaliação de projetos sociais. Petrópolis, Vozes, 1993. p. 93-
4, 102 e 107: Para os autores a eficácia é definida como sendo "o grau em que se alcançam os objetivos e metas do 
projeto na população beneficiária, em um determinado período de tempo". Já a efetividade teria duas dimensões em 
função dos fins perseguidos pelo projeto: a medida do impacto ou o grau de alcance dos objetivos. Acontece que o 
próprio impacto também é definido como o grau de consecução dos oijetivos. 
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efetividade.5 Assim na definição da autora, a mensuração da efetividade - ou 

impacto, 

"indica se o projeto tem efeitos (positivos) no ambiente 
externo em que ele interveio em termos sociais. Ou seja, 
estabelece o grau em que o projeto está contribuindo para o 
alcance do objetivo geral do programa a que está 
vinculado. "6 

A grande polêmica que envolve os conceitos de eficácia e efetividade 

tem origem, provavelmente, nas diferenças que existem na sua definição e 

emprego, embora guardando certa similitude, no mundo empresarial e no âmbito 

da análise de políticas públicas. 

Como salienta Maximiano, no primeiro caso, eficácia tem a ver com o 

sucesso da organização em cumprir os objetivos de seus acionistas e 

administradores, isto é, de seu "público interno". Já no segundo caso, consiste na 

capacidade de satisfazer a necessidade da clientela para a qual foi criada a 

política, isto é, de seu "público externo".7 

De qualquer modo, em ambos os casos a análise da eficácia tenha a ver 

com o grau de alcance dos obj etivos propostos. A confusão começa porque no 

mundo privado, a segunda perspectiva integra a análise da efetividade da 

5 Cf. Rodrigues, Maria Cecília Prates. Avaliação e monitoramento de políticas sociais. Rio de Janeiro, 
FGVIIBRE/CEEG, nov. 1998. (Texto para discussão - versão preliminar, 12). Cópia reprográfica. p. 7 

6 Idem, ibidem. p. 7 

7 Cf. Maximiano, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. São Paulo, Atlas, 1995. p. 50 
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empresa. Embora a primeira vista, tal asserção leve a crer que exista equivalência 

entre os termos eficácia e efetividade em termos de análise de políticas públicas, 

uma análise mais acurada da questão indica o contrário. 

Acontece que nem sequer no âmbito privado a análise da efetividade se 

esgota na questão da satisfação das necessidades da clientela pelos produtos ou 

serviços ofertados. Ela engloba todo e qualquer impacto, positivo ou negativo, 

que a organização vem causando, seja ele de natureza tangível ou intangível, pois 

tal avaliação é que pode garantir a sua sobrevivência a médio e longo prazos. A 

mesma perspectiva pode e deve ser apropriada também para o âmbito das 

políticas públicas, já que por ser uma análise mais abrangente permite considerar 

a totalidade dos efeitos produzidos pela política em questão - e não apenas 

aquele que ela se propôs a produzir: se são socialmente desejáveis e se estão 

contribuindo para a finalidade última de toda política pública, qual seja, a 

sobrevivência da sociedade. 

Assim colocada a questão, para efeitos deste trabalho, restringiu-se o 

conceito de eficácia como sendo o grau de alcance de objetivos específicos de 

um programa. Tais objetivos deveriam ser expressos, a princípio, na forma de 

uma carência ou necessidade de um determinado segmento social, definido como 

a população-objetivo do programa, que deve ser suprida, através da oferta de um 

produto ou serviço. Deste modo, pode ser considerado como eficaz um programa 

que esteja suprindo a carência ou necessidade da população-objetivo a que se 
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propôs atender. 

o problema com este tipo de proposição é que ela traz como limitação 

os parâmetros estipulados pelo programa. Quer dizer, pressupõem-se que a 

população-objetivo, a necessidade ou carência e a forma do beneficio estejam 

definidos da forma mais adequada. Outro fato comum de ocorrer é os objetivos 

não aparecem especificados de forma clara, fazendo com que sUIjam problemas 

no momento de efetuar a avaliação. 

Tomando como referência o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), por exemplo, consta como objetivo a suplementação alimentar a 

escolares da rede pública e filantrópica matriculados no ensino fundamental que 

equivalha a 15% de suas necessidades protéico-calóricas. 

Na maneira como o objetivo foi expresso não fica claro exatamente 

qual a necessidade a ser satisfeita. No caso, não parece se tratar de subnutrição, já 

que o programa não dá conta de todas as necessidades nutricionais. Outrossim, 

teria como objetivo sanar a fome aguda que pode comprometer os níveis de 

atenção e concentração dos estudantes. 

A suplementação de 15% das necessidades protéico-calóricas diária dos 

estudantes constitui o beneficio para dar conta da necessidade nutricional a ser 

suprida, o qual em termos de análise de eficácia tem de ser aceito como sendo o 
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parâmetro dado. 

A população-objetivo, por seu turno, foi definida como sendo toda a 

população em idade escolar matriculada no ensino fundamental da rede escolar 

pública, independente de possuir ou não estado nutricional deficiente. Também é 

um parâmetro que tem de ser aceito como dado, embora que não obedeça às 

especificações tradicionalmente aceitas para a definição de populações-objetivo. 

Isso porque uma população-objetivo, a princípio, definir-se-ia por pertencer a um 

determinado universo populacional, possuir uma determinada carência a ser 

suprida e, eventualmente, portar a "habilitação" para receber o beneficio do 

programa. Desta forma, a população-objetivo do programa em questão deveria 

ser definida como o segmento pertencente ao universo da população em idade 

escolar, com estado nutricional deficiente, que se encontra matriculado na rede 

escolar pública. 

Portanto, o PNAE pode ser considerado eficaz se estiver garantindo 

15% das necessidades protéico-calóricas diárias de todos os estudantes 

matriculados no ensino fundamental da rede pública e filantrópica, por se 

pressupor que cumprindo tais parâmetros esteja cumprindo objetivo de manter 

um estado nutricional adequado para a aprendizagem. 

A avaliação da eficácia assim colocada diz respeito primordialmente ao 

levantamento de dados sobre a implementação de um determinado programa em 
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termos de quantidades, embora também possa estar presente a análise da 

qualidade com que os objetivos vêm sendo alcançado.8 

Contudo, restaria ainda levantar dados que viessem a confirmar se 

efetivamente o programa vem garantindo o bom estado nutricional dos 

estudantes. Mais do que isso, também é importante determinar que outros efeitos, 

positivos ou negativos, seja sobre a população-objetivo, seja sobre outros 

segmentos populacionais, ele vem produzindo que possam justificar o seu 

prosseguimento, reformulação ou interrupção. É neste momento que se adentra 

no âmbito da análise da efetividade. 

Assim, ainda tomando como referência o exemplo do PNAE, é a 

análise da efetividade que pode indicar, entre outras coisas: (a) se o bom estado 

nutricional vem garantindo bons níveis de atenção e concentração em sala de 

aula; (b) como isso vem influenciando nos índices de reprovação e evasão 

escolar; (c) se teve efeitos sobre outras áreas, por exemplo, a prática esportiva; e, 

(d) o que significa para as famílias dos estudantes, já que se tornam beneficiárias 

indiretas do programa, devido a transferência monetária implícita. Tudo isso, 

levando em consideração que estão sendo beneficiados também estudantes que 

não possuíam um estado nutricional deficiente. 

8 Cf. Mokate, Karen, op. cito p. 2 e COHEN, Ernesto & FRANCO, Rolando, op. cil. p. 90. A primeira 
considera a qualidade como um aspecto a ser considerado na análise da eficácia, já para os segundos, a qualidade 
teria mais a ver com a observância de normas técnicas, do que com a análise da eficácia. 
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Nesse sentido, a efetividade é um campo de análise infinito, já que se 

aproxima do que Bond define como efeito, isto é, "todo comportamento ou 

acontecimento que se pode razoavelmente dizer que sofreu influência de algum 

aspecto do programa ou projeto."9 Compete, portanto, ao investigador delimitar a 

extensão do estudo. 

Porém, como destaca Cunha, idealmente a avaliação da efetividade 

deveria "prover informações completas sobre os efeitos, a curto, médio e longo 

prazos, dessas ações sobre a comunidade", assim como "indicar as razões pelas 

quais os resultados são negativos", no caso de assim ocorrer. 10 

Deste modo, a análise da efetividade é relevante por oferecer dados que 

dizem respeito ao próprio desenho ou concepção da política. 

Em síntese, eficácia e efetividade são duas categorias operaCIonaIs 

complementares na análise de políticas públicas. Embora a análise da eficácia é 

que devesse diagnosticar se um programa vem atingindo os objetivos aos quais 

se propôs, somente a efetividade é que pode assegurar que eles efetivamente 

estejam sendo alcançados, pois a primeira se contenta em trabalhar com os 

parâmetros estipulados. Por outro lado, sem uma análise da eficácia que 

determine o grau em que os objetivos estão sendo alcançados dentro dos 

parâmetros estipulados, é impossível que a análise da efetividade determine se 

9 Bond apudCohell, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p. 91 
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possíveis limitações do impacto esperado não se devam justamente a problemas 

de falta de eficácia. 

As imbricadas relações entre eficácia e eficiência também têm sido 

motivo de discussão. 

Para vários autores, a eficiência é uma categoria relevante para avaliar 

um projeto, somente se houver eficácia na consecução de seus objetivos. Caso 

contrário, carece de sentido afirmar que um programa seja eficiente. Este é o caso 

de Cohen e Franco que elaboram uma fórmula de eficiência que já traz embutida 

em si o cálculo da eficácia. ll 

No entanto, embora tal ponto de vista possua um certo grau de verdade, 

talvez a questão seja mais complexa, pois uma análise dos processos 

operacionais envolvidos na execução de um projeto, pode contribuir para 

esclarecer as causas do grau de eficácia diagnosticado. Embora uma não seja 

condição suficiente nem necessária para a outra. Nas palavras de Maximiano: 

"De forma geral, a eficácia é função da 
eficiência: quanto mais eficientemente forem utilizados os 
recursos, maior a probabilidade de que um grau elevado de 
eficácia seja alcançado. No entanto, um elevado nível de 
eficiência nem sempre resulta em eficácia e, do mesmo 

10 Cunha, Armando s. M. da. Os elementos básicos componentes de um sistema orçamentário moderno. 
Rio de janeiro, FGV IEBAP/CIPAD, 1978. Cópia reprográfica s. p. 

II Cf. Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. dI. p. 104 
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modo, a eficácia nem sempre é alcançada com 
eficiência."12 

Feitas as considerações acima, cabe ainda ressaltar que não é possível 

fazer a análise da eficiência através de uma única abordagem, posto que depende 

da natureza da política a ser analisada. Assim, para Cohen & Franco, 

"O conceito de eficiência pode ser considerado a 
partir de duas perspectivas complementares: se a 
quantidade de produto está pré-determinada, procura-se 
minimizar o custo total ou o meio que se requer para a sua 
geração; se o gasto total está previamente fixado, se 
procura otimizar a combinação de insumos para maximizar 
o produto."!3 

Contudo, para que se efetue a análise da eficiência dentro destes tipos 

de abordagem, é necessário que se tenha padrões de referência para que se possa 

estabelecer uma comparação, os quais podem ser dados pelo programa, obtidos 

através da comparação entre diferentes organizações que simplesmente determine 

qual é a mais eficiente, ou ainda comparando a mesma organização em períodos 

diferentes. Mas nem sempre isso possível, como ocorre com diversos programas 

que serão analisados neste trabalho. 

Assim, o que importa ter sempre presente é que o conceito de eficiência 

está sempre atrelado à noção de ótimo, quer dizer, tem a ver com a utilização 

mais racional possível dos recursos disponíveis, o que implica, portanto, em 

12 Maximiano, Antonio Cesar Amam, op. cito p. 52 

13 Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p. 103 
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"processos bem organizados de forma a evitar desperdícios, promover economia 

e aumentar a produtividade."14 Como destaca Maximiano, ser eficiente significa 

"fazer as coisas corretamente, ou, ( ... ) usar produtivamente os recursos 

empregados na realização de um objetivo. Correta e produtivamente significam 

sem desperdícios ou ineficiências, sem perda ou subutilização de recursos."15 

Na verdade, esta terceira perspectiva sena complementar das duas 

pnmelras, pOIS procura dar conta das razões pelas qUaIS um projeto tem 

conseguido minimizar os custos ou maximizar os resultados. Mas no caso de não 

existirem padrões de referência, acaba por ser a única possibilidade válida de 

análise. 

Outros dois conceitos que eventualmente também são utilizados na 

análise subseqüente são eqüidade e sustentabilidade. 

Para alguns, o tenno sustentabilidade tem a ver com a capacidade de 

continuidade dos efeitos benéficos alcançados através de um programa após seu 

termino. Para outros, significa a capacidade do próprio programa manter-se 

enquanto forem necessários os efeitos benéficos que ele produz. 16 

14 Maximiano, Antonio Cesar Amaro, op. cito p. 52 

15 Idem. Teoria geral da administração: da escola científica à competitividade em economia 

globalizada. São Paulo, Atlas, 1997. p. 83 

16 Cf. Rodrigues, Maria Cecília Prates, op. cU p. 7 e Mokate, Karen, op. cito p. 18-9 
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Para efeito deste trabalho, são aceitas as duas perspectivas, já que 

destacam aspectos distintos da problemática que envolve a sustentabilidade de 

programas. 

Já o conceito de eqüidade como princípio norteador das políticas 

SOCHllS é categoria bem maIS problemática de se trabalhar, porque está 

indissociavelmente atrelada a noções valorativas de justiça, as quais não apenas 

são diferentes de sociedade para sociedade e de época para época, como também, 

dentro de uma mesma sociedade a uma só época. Daí decorre o fato de não ter 

sido ainda encontrada uma definição razoavelmente consensual para o termo no 

meios acadêmico e político. 

A existência de políticas sociais nada mais é do que a constatação 

empírica de que a forma como estão organizadas as forças produtivas, isto é, a 

divisão capital/trabalho produz desigualdades, as quais devem ser remediadas 

seja por serem consideradas injustas, seja porque além de um certo limite 

comprometem o próprio funcionamento da sociedade nos termos em que se 

encontra organizada. De qualquer modo, a função das políticas sociais consiste 

em redistribuir a riqueza produzida. 

Neste sentido, o conceito de eqüidade como princípio norteador das 

políticas sociais diz respeito fundamentalmente a quanto se considera justo 

redistribuir, de que forma e para quem. Dependendo da forma como o conceito é 
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definido, resultam a grosso modo, duas concepções fundamentais: a eqüidade 

vertical e a eqüidade horizontal. 

Na concepção da eqüidade vertical, é postulado o mesmo tratamento 

para todos no que se refere às ações redistributivas. Deste modo, a definição 

implica especialmente em políticas universalizadas e ênfase na perspectiva da 

oferta. 

Na concepção da eqüidade horizontal, é postulado o tratamento 

diferenciado para segmentos diferentes, visando desta forma diminuir as 

desigualdades de condições entre eles. Portanto, implica especialmente em 

políticas focalizadas e ênfase na perspectiva da demanda, isto é, que não basta 

disponibilizar certas oportunidades, mas também são necessárias outras ações 

que visem a assegurar o acesso e usufruto das mesmas. 

Para efeitos deste trabalho, não houve a preocupação de definir qual é a 

concepção mais justa. Apenas são levantadas algumas questões sobre o conceito 

de eqüidade subjacente em certas ações, em teoria e na prática. 

Outra discussão pertinente ao âmbito deste trabalho diz respeito ao 

conceito de smergta, por se tratar de uma categoria central e mesmo da 

justificativa para a adoção da Estratégia em questão 
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o conceito de smergIa é tão difundido na literatura administrativa 

quanto o é pouco definido. São freqüentemente utilizadas analogias fisiológicas e 

biológicas, áreas de conhecimento de onde foi tomado emprestado, para explicar 

o seu sentido de "cooperação". Outras vezes são apresentadas equações 

matemáticas de grande efeito do tipo" 1 + 1 =3", para exemplificar uma situação 

sinergética, num claro desafio às leis da matemática e da fisica. 

A smergIa também aparece como um sinônimo para "ação 

coordenada", "coordenação' e "parceria" e como um "quase-sinônimo para 

"alavanca estratégica", "inter-relações" e "aumento de racionalização". 

Freqüentemente entre a suas qualidades são destacadas a capacidade de promover 

o "compartilhamento de insumos" e "economias de escala" e de proporcionar o 

"aumento da eficiência e eficácia" .17 

De modo geral, o seguinte postulado - ou uma variante sua - é 

apresentado para explicar o que se entende pelo conceito: 

"Existe sinergia quando duas ou mais causas 
produzem, atuando conjuntamente, um efeito maior do que 
a soma dos efeitos que produziriam atuando 
indi vidualm ente." 18 

Obviamente o fenômeno sinergético em SI permanece como um 

enigma, ainda mais quando é levantada a possibilidade de ocorrer um resultado 

17 Cf. Karlõf; Bengt. Conceitos básicos de administração. São Paulo, NobeL 1994. p. 176 e Chiavenato, 
Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São Paulo, McGraw-Hill do BrasiL 1983. p. 540 
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negativo - "equação" do tipo "1 + 1 =1" - que significaria um "organização mal 

sucedida" . 

Karlõf, autor bastante critico em relação ao uso do termo, assinala o 

caráter retórico de seu emprego. Segundo ele, a disseminação do conceito no 

mundo dos negócios - e na literatura administrativa, por conseqüência - se deve à 

necessidade de grandes conglomerados precisarem justificar aos seus acionistas e 

investidores os processos de fusão e aquisições, cuja finalidade nem sempre 

estava muito clara. 19 

Também na política analisada, o conceito de sinergia aparece como 

justificativa para a concentração de um pacote de programas federais em um 

número limitado de municípios, com base no pressuposto de que "o impacto 

global da implementação simultânea e convergente das ações é muito mrus 

potente que o somatório dos efeitos isolados dessas mesmas ações."20 

Contudo, o que se pretende demonstrar aqui é que existem, pelo menos, 

duas maneiras diferentes de compreender o sentido de sinergia presente na 

Estratégia de Convergência e Integração de Ações nos Municípios Mais Pobres. 

18 Chiavenato, ldalberto, ibidem. p. 540 

19 Cf. Karlõf, Bengt, op. cito p. 176-7 

20 Peliano, Ana Maria T. M. et alii. O Comunidade Solidária: uma estratégia de combate à fome e à 
miséria. Planejamento e Po/íticasPúb/icas, n. 012, p. 19-38, jun./dez. 1995. p. 28 
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Uma primeira maneira de conceber o efeito sinergético diz respeito ao 

fato de políticas sociais voltadas para uma determinada finalidade, influenciarem 

também na consecução outros fins socialmente desejáveis. 

Por exemplo, políticas de promoção de saúde coletiva, não apenas tem 

um efeito sobre a saúde geral da população, como também sobre os seus níveis 

de educação e de renda. Segundo o Banco Mundial, 

"Uma saúde melhor é desejável como um fim em 
SI mesmo. Mas traz também substanciais beneficios 
econômicos - liberando recursos que podem ser utilizados 
para realizar outras metas do desenvolvimento. Saúde e 
nutrição melhores fazem aumentar a produtividade dos 
trabalhadores, diminuindo o número de dias em que eles 
adoecem e prolongando a sua vida ativa. "21 

"Além disso, a saúde e a nutrição têm efeitos a 
longo prazo sobre a produtividade e a produção porque 
influenciam a capacidade e a motivação de aprendizagem 
das crianças. Enfermidades e desnutrição na infância 
podem retardar o desenvolvimento mental, enquanto a 
doença e a fome temporária podem reduzir a capacidade de 
concentração da criança e afastá-la da escola. (. .. ) Esses 
efeitos, por sua vez, influenciam a produtividade da fase 
adulta. "22 

o mesmo pode ser dito de políticas educacionais e políticas voltadas 

para a promoção de oportunidades econômicas. Na verdade, não é de hoje a 

constatação das inter-relações entre estas três dimensões da vida humana. Já no 

21 Banco Mundial. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1991: o desafio do desenvolvimento. 
Rio de Janeiro, FGV, 1991. p. 61 

22 Idem, ibidem. p. 63 
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século passado, Alfred Marshall apontava a relação entre desenvolvimento 

econômico, saúde educação, como é possível verificar no seguinte trecho: 

"a saúde e a força - fisicas, mentais e morais ... são a base 
da prosperidade industrial; por outro lado, a maior 
importância da riqueza material reside no fato de que, 
quando sabiamente utilizada, faz aumentam a saúde e a 
força - fisicas, mentais e morais - da raça humana".23 

Outra forma que o conceito de sinergia é apresentado na política em 

questão seria a capacidade da implementação simultânea e convergente das ações 

federais em um número restrito de localidades, influenciassem-se mutuamente 

aumentando os efeitos específicos de cada uma delas. 

As figuras 1, 2 e 3 procuram demonstrar de forma simplificada tal 

premissa Nelas, encontra-se descrita a situação hipotética de um país composto 

por três municípios, todos com estrutura sócio-econômica e populacional 

idêntica, e, portanto, com indicadores de desenvolvimento também iguais. 

A Figura 1, corresponderia ao "Momento 1", isto é, anterior à 

implementação dos Programas "x", "y" e "z". Os Indicadores de 

Desenvolvimento das três localidades "A", "B" e "C", e, por conseqüência, do 

país, foram arbitrados como sendo iguais a "1".24 

23 Alfred Marshall apud idem, ibidem. p. 60 

24 Todos os valores de indicadores e índices que constam nos esquemas explicativos deste capítulo 
foram arbitrados, servindo tão-somente para tomar a análise mais clara. 
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Figura I: Indicadores de Desenvolvimento dos Municípios "A", "B" e "C" e do país 
antes da implementação dos Programas "x", "y" e "z" 

Onde: 

Município A 
ID= 1 

Município B 
ID = 1 

Município C 
ID= 1 

País 
ID= 1 

ID = Indicador de Desenvolvimento 

A Figura 2 e 3, corresponderiam ao "Momento 2", isto é, após a 

implementação do Programas "x", "y" e "z", porém de formas alternativas. No 

primeiro caso, os programas teriam sido implementados cada um para em uma 

localidade diferente, e, no segundo, de forma convergente para o Município" A". 

Na Figura 2, é descrito o impacto de cada um dos programas sobre 

Indicador de Desenvolvimento do município onde foi implementado. Quer dizer, 

cada um deles teria tido a potência de dobrar o valor dos indicadores locais, e, 

por conseqüência, do País. 

Na Figura 3, é descrita a implementação convergente dos programas 

para um único município selecionado. Deste modo, para ser verdadeira a 

premissa de que o impacto gerado por esta alternativa é maior, o Indicador de 

Desenvolvimento do Município "A" teria de ser maior do que "4", de sorte que a 
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média nacional também VIsse a ser maior do que "2", enquanto, nos demais 

municípios permaneceria inalterado. 

Figura 2: Indicadores de Desenvolvimento dos Municípios "A", "B" e "C" e do país 
após implementação dos Programas "x", "y" e "z" de forma dispersa 

Programa "x" 

Programa "y" 

Programa "z" 

Onde: 
ID == Indicador de Desenvolvimento 

Município "A" 
ID = 1+ 1 =2 

Município "B" 
ID=l+1=2 

Município "C" 
ID=I+I==2 / 

Indicador de 
desenvolvimento 

2 

Figura 3: Indicadores de Desenvolvimento dos Municípios "A", "B" e "C" e no país 
após a implementação dos Programas "x", ''y'' e "z" de forma convergente 

Programa "x" I 
~--------~ ------~.~ 

""--Pr-ogr-am-a-'-'y'--" I /J 
Programa "z" 

Onde: 
ID = Indicador de Desenvolvimento 

Município "A" 
ID> 4 

Município "B" 
ID == I 

Município "C" 
ID= 1 / 

Indicador de 
desenvolvimento 

ID>2 

No entanto, como procurar-se-á demonstrar a seguir a premissa não é 

válida. Para tanto, em primeiro lugar, foi decomposto o Indicador de 
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Desenvolvimento em três categorias constitutivas, quaIs sejam, "Nível de 

Educação", "Nível de Saúde "e "Nível de Renda", as quais foi arbitrado um 

mesmo peso para determinar o Indicador, como demonstra a Figura 4. 

Figura 4: Composição do Indicador de Desenvolvimento 

Nível de Educação 
"a" 

Indicador de Desenvolvimento 
Nível de Saúde "a" + "b" + "c" 

"b" 
3 

Nível de Renda 
"c" 

Na Figura 5, é demonstrada a composição do "Indicador de 

Desenvolvimento" dos Municípios no "Momento 1", isto é, antes da 

implementação simultânea e convergente de ações. Deste modo, ela corresponde 

a situação dos Municípios "A", "B" e "C" apresentada na Figura l. Quer dizer, o 

Indicador de Desenvolvimento igual a "1 ", na verdade, seria a média de três 

outros índices, os Níveis de "Educação", "Saúde" e "Renda", todos igualmente 

arbitrados com valor igual a "1". 

Já nas Figuras 6, 7 e 8, é descrita a situação dos Municípios "A", "B" e 

"C" no "Momento 2", isto é, após a implementação dos Programas "x", "y" e "z" 

de forma isolada. Deste modo, elas correspondem a situação dos mesmos 

apresentada na Figura 2. 
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Figura 5: Níveis de Educação, Saúde e Renda e Indicador de Desenvolvimento dos 
Município "A", "B" e "C" antes da implementação dos Programas "x", "y" e "z" 

Nível de Educação 
I 

~ 
~ ___ N_í_ve_l_d_~_s_au_'d_e __ ~1 • 
L...-___ N_ív_e_l d_~_R_en_da_-,1 ~ 

Onde: 
ID = Nível de Educação + Nível de Saúde + Nível de Renda 

3 

Indicador de Desenvolvímento 
1 

Assim, na Figura 6, é apresentado o impacto do Programa "x" nos 

níveis de educação, saúde e renda do Município "A", e sobre, o seu Indicador de 

Desenvolvimento. 

Figura 6: Níveis de Educação, Saúde e Renda e Indicador de Desenvolvimento do 
Município "A" após implementação do Programa "x" 

Nível de Educação 

~ 
1+2=3 

~ 
(2,0) 

/" 

1 1- (0,5) -+ Nível de Saúde 
~ 

Indicador de 
Programa "x" 1 + 0,5 = 1,5 Desenvolvímento 

2 

~ 

/ (0,5) 

~ Nível de Renda 
1 + 0,5 = 1,5 

Onde: 
ID= Nível de Educacão + Nível de Saúde + Nível de Renda 

3 
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Na Figura 7, é apresentado o impacto do Programa "y" nos níveis de 

educação, saúde e renda do Município "B", e sobre, o seu Indicador de 

DesenvoI vim ento. 

Figura 7: Níveis de Educação, Saúde e Renda e Indicador de Desenvolvimento do 
Município "B" após implementação do Programa "y" 

Nível de Educação 

~ 
1 + 0,5 = 1,5 

~ 
(0,5) 

..-/ 

1- -+ Nível de Saúde Indicador de 
Programa "y" (f,0) 

1+2=3 • Desenvolvimento 
2 

~ 

/ (0,5) 

~ Nível de Renda 
1 + 0,5 = 1,5 

Onde: 
ID= Nível de Educacão + Nível de Saúde + Nível de Renda 

3 

E, na Figura 8, é apresentado o impacto do Programa "z" nos níveis de 

educação, saúde e renda do Município "C", e sobre, o seu Indicador de 

desenvolvimento. 

Portanto, cada um dos programas teve a potência de sozinho dobrar o 

valor do Indicador de Desenvolvimento local, embora tenham tido impactos 

diferenciados sobre cada um dos índices que o compõem. Quer dizer, supondo 

que o Programa "x" seja de natureza educacional, é presumível que tenha um 
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impacto maior sobre a o Nível de Educação, mas que também produza efeitos 

sobre os níveis de saúde e de renda, como já foi evidenciado anteriormente. O 

mesmo podendo ser dito, de forma análoga, sobre programas de promoção de 

saúde coletiva e de oportunidades de emprego e renda. 

Figura 8: Níveis de Educação, Saúde e Renda e Indicador de Desenvolvimento do 
Município "C" após implementação do Programa "z" 

Nível de Educação 

~ 
1+ 0,5 = 1,5 

~ 
(0,5) 

~ 

Nível de Saúde Indicador de 

1 1- ~ Programa "z" (0,5) ... 
1 + 0,5 = 1,5 Desenvolvimento 

2 

~ 

/ (2,0) 

~ Nível de Renda 
1+2=3 

Onde: 
ID= Nível de Educacão + Nível de Saúde + Nível de Renda 

3 

Por fim, na Figura 9, é descrita a situação do Municípios "A", no 

"Momento 2", que corresponde à Figura 3, isto é, após a implementação dos 

Programas "x", "y" e "z" de forma convergente. 

Ora, como foi visto anteriormente, para que a premIssa e que a 

implementação simultânea e convergente dos programas seja verdadeira o 

Indicador de desenvolvimento do Município "A" teria de ser maior do que "4". 
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Caso contrário, o resultado seria equivalente ao da implementação dispersa dos 

mesmos. 

Figura 9: Níveis de Educação, Saúde e Renda e Indicador de Desenvolvimento do 
Município "A" após a implementação simultânea dos programas "x", "y" e "z" 

L--Pr_o_gr_am_a_'_'x_" ...... 1 ~~,--- (:.0) ---. 

\ "' (\\5) .. Y 
" . .... 

( 0,5 1 '.X' ." XI 
\ ..-'" .1/ 
)(" '1'( 

Nível de Educação 
1+3=4 

\ 
(0.5) \ / '4. I ::.... (2.0)._~~~'_"'_'_'_". ""--N-ív-e-l d-e-S-a-úd-e--" -.. 

L-____ -l. / \ 1 +3=4 
Programa "y" 

. / \ ~ 
./ \ /' 

(05:,.: ...... /\ 
" /'" \ / ,..--___ ----,:? '1.' •. ........ ~ r---------, 

Programa "z" I c .. " ~ Nível de Renda 
1+3=4 

Onde: 
ID = Nível de Educação + Nível de Saúde + Nível de Renda 

3 

Indicador de 
Desenvolvimento 

4 

Portanto, algo a maIS tem que ocorrer que a mera implementação 

simultânea e convergente das ações para que o impacto de cada programa 

isoladamente seja potencializado. O que, de acordo com a própria Estratégia, 

viria a ser a integração entre as mesmas. 

A seguir, procurar-se-á demonstrar de forma simplificada a premissa de 

que a integração entre as ações aumentaria o impacto de cada uma delas tomada 

isoladamente, e, por conseqüência, possibilitando um impacto conjunto 
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maior sobre o Indicador de Desenvolvimento de um município. 

Na Figura 10, é apresentado o impacto da implementarão simultânea, 

porém não integrada, dos Programas "Xl" e "X2" sobre o índice de saúde de um 

município, cada um deles tendo a capacidade de isoladamente dobrar o valor 

arbitrado para o mesmo. 

Figura 10: Nível de Saúde do Município "A" após a implementação dos Programas 
"Xl" e "X2" sem integração entre as ações 

------ (1,0) --. Nível de Saúde ..---. 1+1+1=3 

Programa "X2" --- (l,0) 

Já na Figura 11, é apresentada uma situação que toma a premissa de 

que a implementação integrada de dos dois programas aumentaria o impacto dos 

mesmos. No caso, a integração entre as ações teria tido a capacidade de aumentar 

o impacto do programa "X2" em 50%. 

Quer dizer, as ações do Programa "Xl" serviriam como uma "alavanca 

estratégica" para o Programa "X2", potencializando os efeitos do último. Esta 

premissa é apresentada em vários documentos analisados, nos quais constam, 

inclusive, algumas sugestões de integração possíveis entre os programas da 

Agenda Básica. 
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Figura 11: Nível de Saúde do Município "A" após a implementação dos Programas 
"x{ e "X2" com integração entre as ações 

(1,0) 

~ Nível de Saúde 
~ 1 + 1 + 15 = 3.5 

____ r'------------' 1 (1,5) 

Programa "x/' 

Na Figura 12, é apresentado um esquema simplificado de uma situação 

em que vários programas são implementados de forma simultânea - o que por si 

só não garante um impacto maior a nenhum deles - e integrada, o que pode ser 

entendido como coordenação de ações, complementaridades, alavancas 

estratégias, inter-relações, conforme as várias definições de sinergia estipulam. 

Em síntese, exístem duas formas diferentes de compreender o 

significado de efeito sinergético na política em análise. 

o primeiro tem a ver com a possibilidade de um programa com um 

dado objetivo, por exemplo, a promoção de saúde coletiva, também incidir sobre 

outros fins socialmente desejáveis, como a melhoria dos níveis educacionais e de 

renda da população. Neste caso, como se procurou demonstrar, o resultado da 

implementação dos programas seria o mesmo no cômputo nacional, com ou sem 
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convergência de ações. 

Figura 12: Implementação simultânea e integrada dos programas "x", "y" e "z" no 
Município "A" 

Prognuna "x" 
~""''''''''''' ................ 

'---------' \ \ ....... 
\ \ Nível de educação I 

\ \. ... . 
\ ..... \ 

\\\ ......... :.j '---------' \ 
X' \/ 

...... \ /\ 
,---------, ......... \!... ,----------, 

,--Pr_o_gr_am_a_"Y_' __ -, ................... y.... Nível de saúde 1--. 

Programa "z" 

Indicador de 
Desenvolvimento 

. \ , '----------' 
i \ ~ 
. \ / 

\,X / 
i ';i >i,~ NiveJ h>h I 
I / ~ / í/./" 
~ 

A conclusão somente não é válida quando se considera a situação de 

municípios que apresentam problemas estruturais crônicos a ponto de não 

possibilitar a ocorrência de sinergias. O que pode ocorrer, por exemplo, em 

localidades de base agrícola afetadas pela seca. Quer dizer, mesmo que sejam 

desenvolvidas ações voltadas para a promoção de saúde coletiva e de apoio ao 

desenvolvimento educacional, dificilmente as mesmas teriam efeito sobre os 

níveis de renda de sua população. Contudo, provavelmente não é esta a situação 
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da maioria dos municípios selecionados pela Estratégia em questão para receber 

atenção prioritária. Especificamente, não é o caso do município em que foi 

realizado o estudo de caso. 

A segunda acepção para a sinergia diz respeito a possibilidade de um 

dado programa potencializar os efeitos de outro, servindo-lhe de "alavanca 

estratégica", através do compartilhamento de recursos e da busca de 

complementaridade entre as ações desenvolvidas, entre outras coisas. Por 

exemplo, adquirir o leite para ser distribuído pelo "Programa do Leite" junto aos 

pequenos produtores locais beneficiados pelo PRONAF. Neste caso, a 

implementação simultânea, convergente e integrada de ações num número 

limitado de localidades pode resultar efetivamente em impacto maior no cômputo 

nacional. 

Portanto, é com base na segunda perspectiva, que o efeito sinergético 

será abordado operacionalmente neste trabalho. 
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PARTE 1- A POLÍTICA 
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INTRODUÇÃO 

Esta parte consiste, em pnmelro lugar, no relato do processo de 

formulação do Comunidade Solidária. Assim sendo, são feitos um breve 

histórico dos motivos que levaram a sua criação e uma síntese da elaboração 

original do Programa, bem como das alterações que lhe foram sendo introduzidas 

até que se chegasse à proposta atual (Cap. 1), da qual é feita a descrição a seguir. 

Na descrição dos componentes da política, por seu turno, são 

destacados apenas aqueles considerados relevantes para a análise do objeto de 

estudo em questão. Especificamente, os mecanismos gerenciais do "Selo de 

Prioridade" e da Estratégia de Integração e Convergência de Ações nos 

Municípios Mais Pobres (Caps. 2 e 3). 

A seguIr, é descrita a estrutura gerencial, que foi substancialmente 

incrementada em virtude das alterações que introduziram tais mecamsmos 

gerenciais, idealizada na forma de uma "Rede de Parceiros" (Cap. 4). 

Por último, encontram-se resumidos os conteúdos dos programas que 

receberam o "Selo de Prioridade" do Programa, constituindo aquilo que passou a 

ser designado como a "Agenda Básica" do Comunidade Solidária (Cap. 5). Ao 
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final do capítulo, também são apresentados três quadros que sintetizam os 

aspectos gerencIaIS, estruturais e programáticos dos programas, considerados 

relevantes para a análise que será feita adiante. 

1. HISTÓRICO 

o Programa Comunidade Solidária vem amadurecendo. Ao longo de 

seu curto período de existência é possível perceber que a proposta vem sendo 

redefinida, gerando novas estruturas e dinâmicas não previstas inicialmente. 

Na verdade, o Programa Comunidade Solidária já nasceu como um 

amadurecimento da idéia do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA), uma experiência que além de ter tido o mérito de colocar a questão 

da fome e da soliedariedade na agenda política, também foi pioneira na área 

social da proposta de gestão baseada na parceria intra e intergovernamental e 

com a sociedade civil organizada. 

No início de 1993, a situação devastadora em que se encontravam as 

regiões Nordeste e do norte de Minas Gerais, aplacadas pela seca, sensibilizou a 

um conjunto de 900 entidades que constituíam o Movimento pela Ética na 

Política. Desta forma, foi criada a Ação da Cidadania contra a Miséria e pela 

Vida, sob a liderança do sociólogo Herbert de Souza - o Betinho. O objetivo de 
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distribuir alimentos para as populações atingidas pela seca foi materializado 

através do Programa Emergencial de Alimentos, cuja gestão ficou a cargo do 

CONSE~ instituído a fim de coordenar os esforços conjuntos do setor público e 

da sociedade mobilizada. 

Em meados daquele mesmo ano, o Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA) publicava o resultado de uma pesquisa diagnóstico - o "Mapa 

da Fome" - que apontava a existência um número bem maior de indigentes no 

país, cuja condição de miserabilidade não se devia a razões meramente 

conjunturais. 

o reconhecimento da extensão do problema, bem como de seu caráter 

crônico, por um lado, e a constatação de que várias ações já existentes voltadas 

para os segmentos mais carentes da população não vinham atingindo os seus 

objetivos, por outro, levou à criação do Programa Comunidade Solidária, em 

1995, o qual absorveu as funções do CONSEA, bem como muitas de suas idéias. 

Desta forma, em seu artigo primeiro, o decreto de criação do Programa 

dispõem que: 

"O Programa Comunidade Solidária, vinculado à 
Presidência da República, tem por objeto coordenar as 
ações governamentais voltadas para o atendimento da 
parcela da população que não dispõem de meios para 
prover suas necessidades básicas e, em especial, o combate 
à fome e à pobreza." 
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E continua, em parágrafo único: 

"Receberão atenção preferencial na 
implementação do Programa ações governamentais nas 
áreas de alimentação e nutrição, serviços urbanos, 
desenvolvimento rural, geração de emprego e renda, defesa 
de direitos e promoção social."25 

A estrutura idealizada na lei para realizar a coordenação das ações era 

bastante simples, composta basicamente por três atores: os ministérios setoriais 

que estivessem de algum modo relacionadas àquelas áreas prioritárias, uma 

Secretaria-Executiva do Programa, vinculada diretamente à casa Civil da 

Presidência e um Conselho de caráter consultivo com representantes do setor 

público e da sociedade civil. 

o funcionamento previsto obedecia a uma lógica igualmente simples: a 

partir das sugestões apresentadas pelo Conselho da Comunidade Solidária para a 

otimização do gerenciamento das ações federais, a Secretaria-Executiva passaria 

a efetuar as articulações necessárias para que fossem implementadas em conjunto 

com os ministérios setoriais envolvidos. 

Aliás, os ministros setoriais e o secretário-executivo têm assento na 

própria composição do Conselho, além de 21 representantes da sociedade civil 

designados pela Presidência da República. O Conselho, além disso, também 
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deveria atuar na mobilização de parcerias com a sociedade civil, agregando 

outras iniciativas de combate à fome e à pobreza. 

Contudo, na prática, o Programa acabou engendrando duas frentes de 

atuação distintas. 

A primeira, sob responsabilidade direta do Conselho do Comunidade 

Solidária, está voltada para a mobilização da sociedade, a identificação de novas 

prioridades sociais e a implementação de experiências inovadoras na forma de 

projetos-piloto. Esta frente de atuação não será abordada já que pouco diz 

respeito ao objeto de estudo em questão. 

Já a segunda frente de atuação, essencialmente a cargo da Secretaria-

Executiva, consiste propriamente na tarefa de "otimizar o gerenciamento de 

programas federais que se caracterizem por trazer beneficios imediatos para as 

populações mais carentes do país".26 Em termos concretos, tal objetivo foi 

traduzido na criação de dois mecanismos gerenciais interligados: (a) o 

estabelecimento de um "Selo de Prioridade" e (b) a criação de uma estratégia 

baseada na integração e convergência de ações nos municípios mais pobres, que 

vem a ser o objeto de estudo central deste trabalho. 

25 Decreto de criação do Programa Comunidade Solidária. http: w\\w.planalto.2.o\'.br i SecExec 
decreto.htm. 11 jan. 1999.3 p. (Decreto fi. o 1.366, de 12101195.) 

26 Peliano, Ana Maria T. M. et alii, op. cito p. 23 
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As inovações gerenciais, por seu turno, detenninaram que novos atores 

inicialmente não previstos fossem envolvidos na implementação do Programa, 

originando o que passou a ser designado como a "Rede de parceiros". 

2. O "SELO DE PRIORIDADE" 

A Secretaria-Executiva do Comunidade Solidária entendeu que era 

necessário criar mecanismos que viessem a contornar o que considerava como 

sendo os problemas principais na implementação de programas da área social, 

quais sejam: a baixa execução financeira, os entraves burocráticos, a ausência de 

critérios definidos e transparentes na alocação dos recursos e a falta de prioridade 

política que traz como conseqüência a pulverização dos recursos em número 

indetenninado de ações, muitas das quais com a mesma finalidade. 

Deste modo, foram selecionados 15 programas "com o maior potencial 

de impacto no combate à miséria", para compor o que passou a ser denominado 

de "Agenda Básica da Comunidade Solidária" .27 São eles: 

1. Programa de Combate às Carências Nutricionais 

2. Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS 

3. Programa de Saneamento / Fundação Nacional de Saúde (FNS) 

27 A proposta da Comunidade Solidária. http:;·w\\'w.planalto.goy.briSecExecpropos.htm. 11 jan. 1999. 

46 p. p. 2 
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4. Programa Nacional de Imunização - PNI 

5. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

6. Programa de Distribuição de Alimentos - PRODEA 

7. Programa de Desenvolvimento da Educação Pré-escolar 

8. Programa Nacional de Transporte Escolar - PNTE 

9. Programa Saúde do Escolar 

10. Programa Cesta de Material Escolar 

1I.Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-

PRONAF 

12. Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER 

13. Plano Nacional de Educação Profissional - PLANFOR 

14. Programa Habitar-Brasil 

15. Programa de Ação Social em Saneamento - PASS 

A cada um dos programas foi conferido um "Selo de Prioridade". Na 

prática, isso significa que, a fim de melhorar seu desempenho, a Secretaria

Executiva passaria a promover articulações que viessem a (a) garantir e ampliar 

os recursos orçamentários, intercedendo junto ao Congresso Nacional, e (b) 

assegurar o cumprimento dos cronogramas de liberação financeira desses 

recursos, intercedendo junto aos diversos ministérios setoriais envolvidos. 

Além disso, também se buscaria melhorar o gerenciamento dos 

programas "selados" através (a) da promoção de instrumentos institucionais que 

50 



desburocratizassem e agilizassem a sua implementação, tais como a 

descentralização das ações, a participação da sociedade no controle da execução 

e a flexibilização das formas de atuação; e (b) da celebração de parcerias com a 

sociedade, tanto para a mobilização de recursos adicionais quanto para a 

conformação de instâncias de articulação com a sociedade civiPs 

Os programas da Agenda Básica serão descritos de forma sucinta 

adiante. 

3. A ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO E CONVERGÊNCIA DE AÇÕES 

Embora o mecanismo do "Selo de Prioridade" tivesse como objetivo 

priorizar a alocação de recursos federais para os programas voltados para o 

combate à fome e à miséria, também havia o entendimento de que, ainda assim, 

não seria possível atender a toda a população nestas condições, devido à escassez 

crônica daqueles. 

A partir da constatação acima, é que foi sendo construída a Estratégia 

de Integração e Convergência de Ações nos Municípios Mais Pobres. Quer dizer, 

nas palavras de um de seus idealizadores, "a escassez de recursos para algumas 

28 Peliano, Ana Maria T. M. et alii, op. cito p. 30 
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ações federais requer a identificação de critérios que subsidiam o estabelecimento 

de prioridades para a concentração de esforços no âmbito da União". 29 

Como resultado, foi eleita a opção de priorizar a alocação dos recursos 

nos municípios mais pobres da União. Assim, através do cruzamento de duas 

metodologias, o "Mapa da Fome fi - Indicadores sobre a Indigência no Brasil" e 

o Índice de Condições de Sobrevivência (ICS), foi elaborado um "ranking da 

pobreza" composto de 1.111 municípios, os quais passariam a receber a atenção 

prioritária do Programa.30 Vale dizer que nesta listagem original, foram 

incorporados outros municípios já selecionados pelo Projeto de Redução da 

Mortalidade na Infância (PRMI) do Ministério da Saúde, cujos projetos integram 

o pacote de programas da Agenda Básica, com base em outra metodologia.31 

Além do acesso prioritário aos recursos garantido, os municípios 

selecionados seriam beneficiados com a retirada de alguns obstáculos que 

poderiam atuar como fatores impeditivos de acesso aos mesmos, quais sejam, a 

dispensa da apresentação de contrapartidas estipuladas e da adimplência junto ao 

CADIN e ao SIAFI, com exceção dos débitos com a previdência. Também estava 

29 Idem, ibidem. p. 28 

30 o "Mapa da Fome" foi elaborado pelo IPEA em 1993, e apresenta a proporção de famílias indigentes 
( isto é, com renda insuficiente para sua subsistência) em casa município brasileiro. Já o ICS, construído pelo 
UNICEF, é obtido a partir de quatro indicadores que informam o percentual de crianças de O a 6 anos em domicílios 
a) cujo chefe de família ganha até 1 salário-mínimo; b) cujo chefe homem possua menos de 1 ano de estudo; c) cuja 
chefe mulher possua menos de 1 ano de estudo; e, d) com abastecimento de água inadequado. 

31 O PRMI é composto pelo Programa de Combate às Carências Nutricionais, Programa dos Agentes 
Comunitários de Saúde, Programa de Saneamento da FNS e Programa Nacional de Imunização. 
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prevista uma suplementação de recursos no caso de alguns programas da 

"Agenda Básica" . 32 

o caráter seletivo do Programa baseado numa certa "cartografia" da 

pobreza encontrou respaldo no conceito de "sinergia", isto é, "na compreensão de 

que o impacto global da implementação simultânea e convergente das ações é 

muito mais potente que o somatório dos efeitos isolados dessas mesmas ações. "33 

Deste modo, no Informe à XV Reunião do Conselho, é possível 

verificar a seguinte justificativa para a Estratégia adotada: 

"A essência da estratégia é que as ações de 
combate à fome e à pobreza, até então implementadas de 
forma isolada, quando coordenadas e integradas para o 
alcance de um obj etivo comum, provocam sinergias e 
economias de escala capazes de ampliar a capacidade dos 
governos em intervir nas principais causas associadas à 
pobreza: baixa escolaridade, desemprego, saúde precária e 
insuficiência de renda, entre outras. ,,34 

Em síntese, a proposta delineada partiu, em pnmelro lugar, do 

pressuposto de que a melhor maneira de garantir que os programas viessem a 

beneficiar os segmentos mais pobres da população seria fazê-los convergir para 

32 Em 1995, a Agenda Básica foi implementada experimentalmente em 302 municípios selecionados 
pelos governos estaduais, sendo apenas exigida a inclusão obrigatória das capitais. Em 1996, a cobertura foi estendida 
a tndos os demais municípios constantes da lista original, e, em 1997, foram incorporados 258 municípios que 
haviam se desmembrado daqueles, perfazendo um total de 1.369 municípios. 

33 Peliano, Ana Maria T. M. et alii, op. cito p. 28 

34 Comunidade Solidária: infonne à XV reunião do Conselho - relatório das ações governamentais: 
primeiro semestre de 1997. Brasília, Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária! Ministério do 
Planejamento e Orçamento. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), ago. 1997. Cópia reprográfica. p. 7 
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localidades que concentrassem os maiores índices de pobreza.35 Em segundo 

lugar, foi baseada na premissa de que assim o fazendo, lograr-se-ia obter um 

impacto maior devido à sinergia gerada através da integração entre os mesmos. 

Por fim, não pode passar despercebido um outro sentido para 

"convergência" presente na proposta da Estratégia, que vem a ser sinônimo de 

parceria. A grosso modo, a parceria pode ser descrita como o conjunto de 

esforços e recursos agregados por outros atores intra e intergovemamentais e da 

sociedade civil ao Programa, de sorte a ser obtida uma maior efetividade no 

combate à fome e à pobreza. 

No capítulo seguinte é realizada a descrição dos diversos parceiros cujo 

envolvimento com a proposta é considerado um dos fatores para garantir o seu 

sucesso. 

4. A REDE DE PARCEffiOS 

Conforme a forma de atuação do Comunidade Solidária foi ganhando 

contornos mais nítidos, ficou clara a necessidade do engajamento de outros 

atores para que fossem alcançados os objetivos da proposta, bem como a 

35 Idem, ibidem. p. 7 
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atribuição de novos papéis antes não percebidos, formando aquilo que passou a 

ser designado como a 'Rede de Parceiros". 

Na verdade, desde o início estava previsto que outros atores senam 

possivelmente envolvidos, como realmente veio a acontecer. Dentre as 

atribuições do Conselho, por exemplo, já constava que deveria "incentivar a 

parceria e a integração entre os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 

visando a complementaridade das ações desenvolvidas."36 Além disso, também 

era sua atribuição "estimular e apoiar a criação de conselhos estaduais e 

municipais de combate à fome e a pobreza."37 

Também estava prevista a possibilidade da Secretaria-Executiva 

requisitar o apoio de outros órgão públicos federais para efetuar assessoria e 

consultoria pertinentes. Do mesmo modo, competiria aos Grupos-Executivos 

Setoriais propor a assinatura de convênios para a execução descentralizada das 

ações de combate à fome e à pobreza.38 

Assim, apesar do decreto de criação do Programa explicitar somente as 

atribuições da sua Secretaria-Executiva, de seu Conselho e dos diversos 

ministérios setoriais envolvidos na implementação da proposta, tanto na figura do 

titular da pasta, quanto dos "Grupos Executivos Setoriais", outros papéis foram 

36 Decreto de criação do Programa Comunidade Solidária, op. cil. art. 3°, inciso iii 

37 Idem, ibidem. art. 3°, inciso v 
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sendo desenhados para dar conta das necessidades de operacionalização da 

proposta39 

Em primeiro lugar, ficou clara a importância da atuação do governo 

estadual para a efetividade da estratégia proposta, não apenas devido a sua 

responsabilidade na implementação descentralizada de alguns dos programas, 

mas também como um elemento articulador. Neste último quesito, ficou 

estabelecido que deveria ser indicado livremente um "Interlocutor Estadual da 

Comunidade Solidária", cujas atribuições incluem: 

a articulação com a Secretaria-Executiva, com as secretarias 

estaduais envolvidas e com os municípios selecionados, com 

vistas ao planejamento, monitoramento, intercâmbio de 

informações e avaliação; 

a coordenação dos programas no âmbito estadual de sorte a 

aumentar a eficiência e eficácia, bem como evitar a 

fragmentação e pulverização das ações; 

a busca de integração entre outras ações municipais e estaduais 

com as ações da Agenda Básica; 

prestação de assessoria e apoio técnico aos municípios 

selecionados; e, 

38 Idem, ibidem. art. 7, parágrafo único 

39 Os atores setoriais também são chamados de "Interlocutores Ministeriais da Comunidade Solidária". 
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promoção de parcenas com a sociedade civil, de modo a 

garantir maior efetividade na implementação dos programas, 

bem como a participação e controles sociais. 

Já aos atores municipais, competiria a iniciativa de implementar a 

maioria das ações, através da elaboração de propostas e celebração de convênios 

junto aos diversos ministérios setoriais. 

Mais tarde, foi verificada a necessidade de existir uma instância 

intrlocutora também no nível municipal. A atuação do "Interlocutor Municipal" 

seguiria os moldes do seu correlato ao nível estadual. 

A sociedade civil organizada aparece como um parceiro a ser engajado 

através da criação de iniciativas dos governos estaduais e municipais ou através 

da participação nos conselhos, cuja criação e/ou atuação está prevista no âmbito 

de vários dos programas da Agenda Básica. 

Os idealizadores da proposta crêem que com a opção pela não criação 

de estruturas federais para trabalhar regionalmente estejam preservando o espírito 

federativo, bem como a estratégia baseada na descentralização, na integração e 

na parceria, o que pressuporia um real engajamento dos atores envolvidos. 

Além disso, a fórmula adotada evitaria a burocratização da estratégia, 
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concebida para ser antes de tudo uma dinâmica construída coletivamente através 

da interação permanente de seus integrantes, bem como garantiria flexibilidade 

de adequação do Programa às especificidades regionais de forma a gerar uma 

maior efetividade. 

Por fim, as figuras de ambos interlocutores, na qualidade de canaIS 

preferenciais de comunicação entre os diversos parceiros, possibilitariam ainda 

que jamais fosse perdida de vista a identidade comum dos diversos programas, de 

sorte a se obter um grau maior de integração e complementaridade entre as ações. 

5. OS PROGRAMAS DA AGENDA BÁSICA 

Antes de mais nada, convém novamente esclarecer que a maioria dos 

programas da Agenda Básica não são exclusivamente implementados nos 

municípios selecionados, apenas o seu acesso prioritário aos recursos é 

garantido. 

Quanto às ações que seriam especificamente para eles destinadas, as 

informações a respeito são contraditórias. De fato, o Programa de Distribuição de 

Alimentos (PRODEA) e o Programa de Desenvolvimento da Educação Pré

Escolar são os únicos a figurar em todos os documento como ações exclusivas 

para os municípios selecionados. Já o "Programa do Leite", o Transporte escolar, 
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a "Cesta de Material Escolar" e o Programa Saúde do Escolar, ora aparecem 

como tal, ora não, sem que fique claro se divergência de informações seja devido 

a possíveis ampliação ou redução de coberturas. 

Na descrição dos programas da Agenda Básica, optou-se por restringir

se somente àqueles que estão sendo implementados em Sobradinho. Deste modo, 

foram excluídos o Programa de Saneamento da FNS e o Programa de 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, bem como, dentro do Programa 

Saúde do Escolar, somente foi abordada a Cesta de Saúde do Escolar (PCSE), 

ficando excluído o Programa de Atenção Integral à Saúde do Escolar (P AISE). 

Pelo mesmo motivo acima, não serão descritas as ações que compõem 

o pacote de programas designado genericamente de "Outras Parcerias 

Governamentais da Comunidade Solidária", em relação às quais a Secretaria

Executiva também vem efetuando articulações no sentido de estimular o seu 

direcionamento para os municípios selecionados. 
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ÁREA L REDUÇÃO DA MORTALIDADE NA INFÂNCIA40 

Programa de Combate às Carências Nutricionais 

O objetivo do programa é o de "recuperar crianças desnutridas de 6 a 

23 meses, mediante a distribuição de leite e óleo de soja e promover outras ações 

nutricionais consideradas relevantes para os Municípios (incentivo ao 

aleitamento materno, atividades de orientação alimentar, combate a anemIa 

ferropriva e a hipovitaminose A, dentre outras)."41 

Também podem ser beneficiários, além da criança que atenda aqueles 

parâmetros, um innão da criança desnutrida que tenha entre 24 e 59 meses e a 

gestante em risco nutricional. 

Os municípios interessados em aderir ao programa devem previamente 

habilitar-se ao Piso de Atenção Básica (P AB), implementar o Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISV AN) e elaborar um Plano Municipal de 

Combate às Carências Nutricionais, o qual deve seguir os caminhos estabelecidos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para obter a aprovação para sua 

implementação localmente. 

40 Todos os programas que compõem esta área pertencem ao Projeto de Redução da Mortalidade na 
Infância (PRMI) do Ministério da Saúde. 

41 A proposta da Comunidade Solidária., op. cito p. 11 
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Os recursos federais serão repassados diretamente do Fundo Nacional 

de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, na forma de um incentivo que é aduzido 

ao P AB original. 

O número de beneficiários do programa é obtido multiplicando-se o 

efetivo populacional de crianças entre 6 e 23 meses residentes no municípios pelo 

percentual de prevalência de risco nutricional estimado pelo MS para cada 

município brasileiro, com base em modelos estatísticos. Deste cálculo sai o 

montante a ser repassado para cada localidade, acrescido ainda de um adicional 

máximo de 50% para as demais ações complementares do programa 

supracitadas. 

Os beneficiários devem ser selecionados utilizando como dados o peso 

e o seu posicionamento no gráfico peso-idade do Ministério da Saúde que consta 

no "Cartão da Criança". Aqueles que se encontrarem abaixo do percentil 10, 

devem receber os complementos alimentares. 

O acompanhamento da evolução do peso deve ser feita mensalmente, 

sendo registrada no "Cartão da Criança", nos prontuários e no SISV AN do 

município. O desligamento do programa ocorre aos 24 meses ou após 12 meses 

de recebimento da suplementação, o que vier depois. 
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o Comunidade Solidária tem sugerido o aproveitamento do trabalho 

dos Agentes Comunitários de Saúde como auxiliar para o andamento do 

programa, bem como de outras ações paralelas, como a vacinação, por exemplo. 

Os suplementos oferecidos devem estar dentro das especificações da 

portaria n° 1317/GM de 1997. 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P ACS 

o programa foi criado com o intuito de "contribuir na organização da 

atenção básica de saúde, com ênfase nas ações de prevenção e de promoção à 

saúde."42 Dentro da proposta Comunidade Solidária, deve ser dada prioridade aos 

municípios incluídos no Projeto para Redução da Mortalidade na Infiincia e para 

áreas de assentamentos da Reforma Agrária. 

A Prefeitura que desejar participar do PACS deve contar, entre outros 

requisitos, com um Conselho Municipal da Saúde atuante no processo de adesão 

ao programa. 

As três instâncias de governo atuam no processo de implementação do 

programa. No que se refere especificamente ao nível municipal, a Prefeitura deve 

inserir o PACS no Plano Municipal de Saúde e o financiamento da ações na 

42 Idem, ibidem. p. 12 
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programação ambulatorial, assim como selecionar, contratar e treinar os agentes 

e capacitar o enfermeiro instrutor-supervisor dos mesmos. 

Após os processos de recrutamento e seleção, os ACSs são 

primeiramente treinados para cadastrar as famílias do seu local de atuação. 

Depois, para fazer o acompanhamento mensal de mulheres e crianças, que são a 

população-objetivo prioritária do programa e identificar situações de risco. 

Gradativamente podem ser ampliadas as atividades, como, por exemplo, ações de 

saneamento, trabalho com a terceira idade e combate a endemias. 

Os idealizadores do Comunidade Solidária entendem ainda que o ACS 

possa atuar como um "Agente de Cidadania", colaborando, por exemplo, na 

identificação de crianças sem registro civil de nascimento, de áreas sem 

saneamento básico, de segmentos populacionais que necessitem de atenção 

especial e em atividades de educação ambiental. 

Programa Nacional de Imunização - PNI 

O objetivo deste programa é o de "controlar ou eliminar doenças 

evitáveis por vacinas como sarampo, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, 

hepatite B, febre amarela, cachumba e rubéola, mediante vacinação sistemática 
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da população exposta a essas doenças, ou seja, crianças menores de 5 anos, 

gestantes e mulheres em idade fértil (15 a 49 anos)."43 

A recomendação do PNI, a fim de que seja feita uma boa cobertura 

vacinal incluem, entre outras, as seguintes ações: 

implantação nas unidades de saúde de condições adequadas 

(geladeira específica, termômetros, sala apropriada); 

treinamento de pessoas; e, 

implantação de estratégias para atingir as coberturas 

recomendadas pelo MS, como postos volantes, intensificação, 

trabalho de conscientização com escolas e comunidades 

organizadas. 

ÁREA 2: SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

O programa tem por objetivo garantir 15% das necessidades protéico

calóricas diárias para o desenvolvimento fisico e mental das crianças 

matriculadas no pré-escolar elo grau das escolas públicas, filantrópicas e 

especiais de todos os turnos. 

43 Idem, ibidem. p. 18 
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Os recursos repassados pela União para os Estados e Municípios são da 

ordem de R$ 0,13/per capita/dia letivo, mas no caso de municípios selecionados 

pelo Comunidade Solidária há um plus de 54%, isto é, equivalem a R$ O,20/per 

capita/dia letivo.44 

Os municípios beneficiados devem instalar um Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), a ser constituído por representantes da sociedade 

civil, comunidade escolar e do órgão local de administração da educação pública. 

Também é dever da Prefeitura criar o Núcleo de Controle da Qualidade (NCQ), 

formado por membros da própria comunidade escolar a fim de fiscalizar o 

processo de preparação da merenda. 

Programa de Distribuição de Alimentos - PRODEA 

O programa que engendrou a criação do Comunidade Solidária, foi por 

ele absorvido após a extinsão do CONSEA, em 1995. Neste mesmo processo, o 

Programa Emergencial de Alimentos, como então se denominava, assume um 

caráter mais "permanente" e abrangente. Daí ele ter passado a se chamar 

simplesmente Programa de Distribuição de Alimentos e poder ser estendido aos 

municípios prioritários, acampamentos do Movimento dos Sem-Terra 

44 Manual de orientação às prefeituras municipais. Brasília, Secretaria Executiva do Programa 
Comunidade Solidária, 1997. Cópia reprográfica. p. 57. Já, o docurneuto da internet A PROPOSTA da Comunidade 
Solidária, op. cito p. 19, fala em 200 dias letivos, 35 milhões de escolares e 350 Kcal e 9 g de proteína. 
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cadastrados pelo INCRA e tribos indígenas, segundo critérios da FUNAI, além 

dos municípios afetados por calamidade pública. 

A Comunidade Solidária é a própria gestora do programa ao nível 

nacional, contando com a colaboração da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) para a sua operacionalização. 

A prefeitura que que quiser aderir ao programa deve primeiramente 

criar uma Comissão Municipal de Alimentação (C MA), a ser composta por 

representantes do governo, câmara de vereadores (situação e oposição) e 

representantes da sociedade civil organizada. 

A CMA fica com a responsabilidade de instruir os beneficiados sobre o 

programa, fazer o cadastramento das famílias a serem beneficiadas, distribuir 

senhas, informar sobre o local e data da distribuição, retirar os alimentos no 

respectivo Pólo Regional de Distribuição (PRD) onde estejam annazenados e 

efetuar a distribuição da mercadoria, podendo contar para tanto com auxílio, 

escolta e proteção do Exército. Além disso, também deve elaborar mensalmente 

relatório a ser encaminhado ao seu PRD. 

As cestas são compostas por 5 Kg de arroz, 5 Kg de feijão, 5 Kg de 

flocos de milho, 3 Kg de macarrão, 1 kg de farinha de mandioca, 1 Kg de açúcar 

e 2 latas de óleo de soja refinado. Os alimentos provém dos estoques públicos do 
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governo federal e recursos do Orçamento Geral da União. 

A cobertura é estipulada com base no número de indigentes do 

município. 

ÁREA 3: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 

Programa Nacional de Transporte Escolar - PNTE 

O programa, criado em 1993, tem por objetivo "equipar os municípios 

da Comunidade Solidária com veículos adaptados ao transporte escolar para o 

atendimento dos alunos matriculados na rede pública do ensino fundamental".45 

Na prática, consiste em uma única transferência de recursos financeiros 

para a aquisição de veículo de transporte que venha a beneficiar 

preferencialmente os alunos da zona rural. 

Projeto Cesta Saúde do Escolar - PCSE 

o projeto pertence ao Programa Nacional Saúde do Escolar (PNSE) e 

atende exclusivamente municípios integrantes do Comunidade Solidária. 

45 Comunidade Solidária: informe à XVI reunião do Conselho - Comunidade Solidária: uma avaliação 
da convergência das ações nos municípios prioritários. Brasília, Secretaria Executiva do Programa Comunidade 
Solidária! Ministério do Planejamento e Orçamento. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), jun. 1997. 
Cópia reprográfica. p. 46 
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o PCSE consiste na transferência de recursos financeiros para 

aquisição de artigos de higiene pessoal para uso individual do aluno da la a 4 a 

série do ensino fundamental e, de materiais de primeiros socorros para uso 

coletivo nas escolas da rede pública loca1.46 

Programa Cesta de Material Escolar 

Trata-se de um repasse de recursos da F AE aos municípios para a 

aquisição de material escolar para os alunos, os professores a a própria escola, 

como forma de melhorar a qualidade do ensino fundamental. 

Os itens financiáveis podem ser, por exemplo, lápis, caderno, uniforme 

escolar para os alunos; giz, caneta, cartolina para os professores; e, panela, 

vassoura, materila higiênico para a escola. 

ÁREA 4: APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), criado em 1996, tem como finalidade promover o desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar, proporcionando o aumento da capacidade 
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produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda do setor.47 Os governos 

estadual e municipal podem participar do programa através de adesão voluntária. 

A estrutura gerencial do programa tem certa complexidade, uma vez 

que perpassa os três níveis governamentais, possui quatro linhas gerais de ação, 

as quais, por sua vez, desmembram-se em outras, envolvendo diversos órgãos 

governamentais, instituições privadas, agentes financeiros e fontes e formas de 

financiamento diversos. 

Além disso, também estão previstos métodos participativos para 

identificação de demandas, elaboração de propostas, encaminhamentos de 

sugestões, deliberação e monitoramento de ações, entre outras COlsas, 

consubstanciados na atuação dos Conselho Estaduais do PRONAF e dos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR). 

O PRONAF possui quatro linhas de ação: (a) a negociação de políticas 

públicas com órgãos setoriais; (b) o financiamento de infra-estrutura e serviços 

nos municípios; (c) o financiamento da produção da agricultura familiar; e, (d) a 

capacitação e a profissionalização de agricultores familiares, descritas de forma 

sintética a seguir. 

46 Programa Nacional saúde do escolar -PNSE. Projeto saúde do escolar PCSE. S.L p. 10 

47 Cf. Decreto n. 0 1946, de 28 de junho de 1996. Cria o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF, e dá outras providências. Diário Oficiai, Brasília, s. r. Cópia reprográfica. 
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Linha de ação 1: Negociação de Políticas Públicas: 

Através da articulação com órgãos setoriais, buscar-se-ia a adequação 

das políticas públicas à realidade da agricultura familiar a partir de sugestões dos 

próprios agricultores, que são encaminhadas às diversas instâncias que compõem 

a estrutura gerencial do programa, começando pelo CMDR até chegar ao 

Conselho Nacional do PRONAF. 

o passo seguinte seria a negociação das propostas políticas com os 

órgãos setoriais pertinentes para serem materializadas na forma de projetos de lei, 

decretos, portarias, resoluções e divulgadas para os agentes finaceiros e 

adimistrativos, instituições públicas e privadas envolvidas, e para a sua 

população-objetivo. 

Linha de ação 2: Financiamento de Infra-Estrutura e Serviços nos Municípios 

Esta linha de ação visa remover obstáculos que possam estar impedindo 

o desenvolvimento da agricultura familiar. Seja através de implantação, 

ampliação, modernização, adequação de obras de infra-estrutura, como por 

exemplo, rede elétrica, irrigação, estradas vicinais, armazém e abatedouro 

comunitários, habitação rural, unidades didáticas, entre outros. Seja através do 

financamento de serviços de apoio ao desenvolvimento rural, tais como 

assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária. Tal serviço deve ser 
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descentralizado e ajustado às especificidades da população-objetivo, podendo ser 

prestado por organizações públicas ou privadas. 

A seleção dos municípios contemplados com esta linha de ação é feita 

anualmente, tendo como referência o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

(PMDR) dos municípios, onde devem constar todas as ações a serem 

desenvolvidas, devidamente hierarquizadas. 

o repasse de recursos é feito através de convênios, sendo que as áreas 

prioritárias da Estartégia Comunidade Solidária estão desobrigadas da exigência 

de contrapartida estadual e/ou municipal. 

Linha de ação 3: Financiamento da Produção da Agricultura Familiar 

o financiamento do PRONAF aos agricultores familiares, 

individualmente ou de forma coletiva, será preferencialmente dado ao 

investimento ou custeio associado a investimento e para os municípios que já 

contêm com CMDR e PMDR. 

Os pedidos de financiam ente são diretamente analisados pelas 

entidades financeiras, públicas e privadas. O solicitante deve posuir previamente 

a "Declaração de Aptidão". 
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o empréstimo obedece a regras bancárias estabelecidas por Resolução 

própria do Banco Central para o programa. 

Caso o solicitante tenha seu pedido de crédito negado, ele poderá 

dirigir-se ao CMDR caso exista, ou a outra organização representativa, para que 

sejam feitos os encaminhamentos necessários, caso se julgue a decisão injusta. 

Embora os recursos não façam parte da agenda local, é importante que 

conste a demanda global por crédito no PMDR anual, a fim de que o governo 

federal possa avaliar o montante de recursos a serem disponibilizados para o 

município. 

Linha de ação 4: Capacitação e Profissionalização de Agricultores Familiares 

Os obj etivos da capacitação de agricultores familiares e técnicos diz 

respeito a tudo o que tem a ver com a habilitação para (a) definir as demandas da 

agricultura familiar local, (b) compatibilizá-las com as prioridades municipais, 

estaduais e nacionais, (c) definir as ações a serem desenvolvidas para atendê-las, 

através da (e) elaboraração e (e) monitoramento do PMDR. 

Na prática, a capacitação se daria através de eventos programados pelo 

PMDR, pelo governo estadual e pelo Ministério da Agricultura, tais como cursos, 

treinamentos, seminários e reuniões técnicas que visem elucidar para ambos 
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agricultores e gestores a realidade da agricultura familiar. 

Na parte da profissionalização, tem-se como objetivos a transmissão de 

conhecimentos, habilidades e tecnologias para melhorar os processos de 

produção, beneficiamento, industrialização e comercializaçaõ agrícolas, 

promovendo atividades e disseminando informação tanto para instrutores quanto 

para os agricultores. 

Na prática, uma vez identificadas as demandas locais de 

profissionalização e inseridas no PMDR, o governo estadual implementaria as 

atividades para atendê-las. O Ministério da Agricultura, através de convênios, 

repassaria os recursos financeiros, para a formação de instrutores e instalação das 

unidades didáticas para a realização dos cursos para os agricultores familiares. 

ÁREA 5: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER 

O programa foi criado em 1994 para a concessão de linhas especiais de 

crédito a setores normalmente com pouco ou nenhum acesso ao sistema 

financeiro, como pequenas e micro empresas, iniciativas de produção da 
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economIa infonnal, cooperativas e fonnas associativas de produção, e 

profissionais recém-fonnados."48 

Em 1995, o programa foi estendido também para atender aos pequenos 

e micro produtores rurais (pROGER Rural), sendo que 10% dos recursos totais 

deveriam ser empregados nos municípios integrantes da Estratégia Comunidade 

Solidária. 

Os recursos ficam disponibilizados nos agentes financeiros, a saber, 

Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste (BNB) e Caixa Econômica Federal 

(CEF). Na verdade, nenhum deles opera a totalidade das linhas de crédito, mas 

um porção. 

Outros agentes envolvidos na gestão do programa são, no nível 

estadual, a Secretaria Estadual do Trabalho/SINE, o qual é o órgão responsável 

pela gerenciamento e acompanhamento do PROGER regionalmente e a 

Comissão Estadual de Emprego, cuja função sena a de identificar 

potencialidades e necessidades de cada município, de acordo com sua "vocação 

produtiva. "49 

-l8 Tudo o que todo mundo quer saber sobre o Proger. Brasília, Ministério do Trabalho! Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). s. d. Cópia reprográfica. p. 3 

49 Manual de orientação às prefeituras municipais, op. cito p. 70 
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As prefeituras interessadas em aderir ao programa devem verificar se o 

município encontra-se em área prioritária para a aplicação dos recursos. Se está, 

talvez haja a necessidade de constituição de uma Comissão Municipal de 

Emprego (C ME) ou Comissão Microrregional, a qual deve selecionar qual das 

regras dos agentes financeiros é a mais adequada às necessidade do município, de 

acordo com a sua vocação produtiva, população-objetivo e outras caracteristicas. 

Após a contratação, os recursos passam a estar disponibilizados nos 

agentes financeiros, de acordo com as prioridades definidas pela Comissão 

Estadual de Emprego. 

o interessado em obter financiamento buscar informações sobre como 

proceder junto à unidade local do SINE ou às agências locais dos bancos 

operadores, tanto sobre as condições de financiamento em si, quanto a parte 

relacionada à elaboração dos projetos a serem apresentados para aprovação. 

Está prevista também a assistência técnica de organizações 

especializadas, já que a concessão do financiamento estaria vinculada a uma 

condição básica de que os empreendimentos e empreendedores sejam 

acompanhados e assessorados. 50 

50 Idem, ibidem. p. 70 
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Plano Nacional de Educação Profissional- PLANFOR 

o plano possui a meta global de qualificar e requalificar anualmente até 

1999 pelo menos 20% da População Economicamente Ativa - PEA 

Os beneficiários do Plano são desempregados, trabalhadores do 

mercado formal e informal, mICro e pequenos empresários e produtores, do 

mercado urbano e rural, jovens à procura de emprego, jovens em risco social, 

mulheres chefes de família, portadores de deficiência, entre outros. 

São as Secretarias Estaduais de Trabalho que devem elaborar e 

coordenar seus Planos Estaduais de Qualificação, com foco no mercado e na 

clientela, de forma a "reverter o costume de se ofertarem cursos disponíveis na 

praça, repetidos a cada ano, sem levar em conta necessidades de clientela, 

potencialidades do mercado e, portanto, com baixo ou nulo índice de 

empregabilidade dos treinados. "51 

Os conteúdos podem ser voltados para o desenvolvimento de 

habilidades básicas, específicas e de gestão.52 

51 Plano Nacional de Educação Profissional - trabalho e empregabilidade. Brasília, Mirustério do 
Trabalho. Secretaria de Fonnação e Desenvolvimento Profissional, s. d. Cópia reprográfica p. 4 

52 Idem, ibidem. p. 3 
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Após a sua aprovação pelas Comissões Estaduais de Emprego, são 

encaminhados ao MTb, para a elaboração de um convênio para o repasse dos 

recursos para a sua execução. 

As instituições prestadoras de servIços de educação devem ser 

selecionadas por licitação ou outros mecanismos previstos por lei. 

ÁREA 6: DESENVOLVIMENTO URBANO 

Programa Habitar-Brasil 

o objetivo do programa é o de "elevar os padrões de habitabilidade e 

de qualidade de vida em localidades urbanas ou rurais, situadas em áreas de risco 

e ocupados por sub-habitações - favelas , mocambos, palafitas e cortiços, entre 

outras - onde vivem, predominantemente, famílias com renda mensal de até 03 

salários mínimos e, prioritariamente, nos municípios integrantes do Programa 

Comunidade Solidária."53 

A implementação do programa poderá ser feita através 2 modalidades: 

urbanização de áreas ocupadas por sub-habitações; e, 

urbanização de áreas não ocupadas 

53 Habitar-Brasil- Manual de orientações. Brasília, Ministério do Planejamento e Orçamento/Secretaria 
de Política Urbana/Caixa Econômica Federal. Brasil Nosso Teto, abro 1997. Cópia reprográfica p. 1 
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Os estados e municípios devem elaborar um "Plano de Trabalho" e 

encaminhá-lo ao Agente Operador - CEF - para análise preliminar de 

viabilidade de execução (técnica, jurídica, ambiental, financeira). Aprovado, é 

enviado ao MPO para que seja autorizado o repasse dos recursos pela CEF, 

através de parcelas de acordo com o cronograma apresentado. A prestação de 

contas é obrigatória. 

É completamente dispensada a contrapartida normalmente exigida no 

caso de ser área em situação de calamidade pública formalmente reconhecida ou 

incluída como prioritária pelo Comunidade Solidária. 

Programa de Ação Social em Saneamento - P ASS 

O programa tem como objetivo a implantação de projetos de 

saneamento básico nas áreas de maior concentração de pobreza nas cidades e 

prioritariamente nos municípios integrantes dos programas Comunidade 

Solidária e Redução da Mortalidade na Infância. 54 

A sua implementação poderá ser feita através das seguintes 

modalidades: 

$I A proposta da Comunidade Solidária, op. cito p. 35 
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implantação, ampliação e/ou melhoria dos servIços de 

abastecimento de água~ 

implantação, ampliação e/ou melhoria dos servIços de 

esgotamento sanitário, para soluções coletivas, com sistemas de 

coleta e tratamento de esgotos ou para soluções individuais. 

implantação, ampliação e/ou melhoria dos servIços de 

tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

Os estados e municípios devem apresentar um "Plano de Trabalho" ao 

agente operador (CEF) para uma apreciação prévia, antes de encaminhamento da 

proposta ao MPO, que é quem autoriza a CEF a fazer o repasse aos municípios, 

desde que o projeto seja considerado viável do ponto de vista legal, ambiental, 

técnico, entre outros. 

Os recursos serão repassados em parcelas conforme as etapas do 

cronograma apresentado no Plano de Trabalho forem sendo efetivamente 

cumpridas. 

Não se aplica a regra de exigência de contrapartida estadual ou 

municipal para áreas situação de calamidade pública ou que se constituam como 

prioritárias para o Comunidade Solidária. 

São exigidas a prestação de contas e a "placa de obra". 
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A segUIr, encontram-se três quadros que sintetizam alguns aspectos 

estruturais, gerenciais e do conteúdo dos programas da Agenda Básica. 
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ASPECTOS GERENCIAIS DOS PROGRAMAS DA AGENDA BASICA 
PROGRAMAS DA Nível de Descentralização I Participação" 
AGENDA BÁSICA 

Processo Decisório Recursos ! 
I 

Programa de Combate às Gestão local dos recursos Repasse direto dos recursos I Conselho Municipal 
Carências Nutricionais fmanceiros ao Fundo Municipal i de Saúde 

de Saúde (convênio) , 

Programa de Agentes Gestão local dos recursos Repasse direto dos recursos Conselho Municipal 
Comunitários de Saúde - Planejamento local das fmanceiros ao Fundo Municipal de Saúde 
PACS ações de Saúde (incentivo) 

Programa Nacional de Gestão estadual das vacinas Repasse de recursos ao Conselho Municipal 
Imunização - PNI Gestão local das "salas de município através do governo de Saúde 

vacina" estadual 
Planejamento local das 

ações 

Programa Nacional de Gestão local dos recursos Repasse direto dos I -CAE 
Alimentação Escolar - Planejamento local das recursos fmanceiros -NCQ 
PNAE ações ao município (convênio)** 

Programa de Distribuição Nenhum (local) Repasse direto de produtos em -CMA 
de Alimentos - PRODEA espécie aos municípios 

Programa Nacional de Gestão local dos recursos Repasse direto dos Não prevista 
Transporte Escolar - Planejamento local das recursos fmanceiros 
PNTE ações aos municípios (convênio) 

Projeto Cesta Saúde do Gestão local dos recursos Repasse direto dos dos Não prevista 
Escolar - PC SE recursos fmanceiros 

(convênio) 

Programa Cesta de Gestão local dos recursos Repasse dos Não prevista 
Material Escolar recursos fmanceiros 

(convênio) 

PRONAF Custeio e Nenhum (local) Não descentralizados (agentes Conselho Municipal 
Investimento fInanceiros) de Desenvolvimento 
PRONAF Infra-estrutura Consultivo (local) - Rural 
PRONAF Capacitação Consultivo (local) - , 

PRONAF Negociação Iniciativa local Não há recursos 

Programa de Geração de Seleção local das Não descentralizados (agentes Comissão Municipal 
Emprego e Renda - modalidades de fmanceiros) de Emprego 
PROGER flnanciamento 

Plano Nacional de Critérios locais de seleção Repase dos recursos ao governo Não prevista 
Educação Profissional - dos beneficiários estadual (subvenção) 
PLANFOR 

Programa Habitar-Brasil Gestão estadual e local dos Repasse dos "Recomendável" 
recursos financeiros recursos fmanceiros 

Seleção da modalidade de através do governo estadual 
ação (convênio) 

Programa de Ação Social Gestão estadual e local dos Repasse dos "Recomendável" 
em Saneamento - PASS recursos financeiros recursos fmanceiros 

Seleção da modalidade de através do governo estadual 
ação (convênio) 

, .. * Apenas lllclwdas mstãnclas do mvel muruC1paL 
** Também existe a modalidade de repasse para às Secretarias Estaduais de Educação, as quais redistribuem os recursos ÍlIl3Ilceiros 
ou em espécie para as Prefeituras ou diretamente paras as escolas. 
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ASPECTOS ESlRUTURAIS DOS PROGRAMAS DA AGENDA BASICA 
PROGRAMAS DA AGENDA BÁSICA Vinculação ao Comunidade Agentes EnvolvidoslParceiros· 

Solidária 

Programa de Combate às Carências Não está claro se é a atenção MS, INAN, Secretarias Estaduais e 
Nutricionais exclusiva ou a busca de Municipais de Saúde, Coordenadores 

prioridade na atenção aos Estaduais do PRMI 
municípios selecionados 

Programa de Agentes Comunitários de Busca de prioridade na atenção MS, COSAC, Conselhos de Saúde, ONGs 
Saúde - PACS aos municípios selecionados ou outra forma de entidade prestadora de 

serviços 

Programa Nacional de Imunização - PNI Busca de prioridade na atenção MS, CENEPIIFNS, Forças Armadas e 
aos municípios selecionados ONGs 

Programa Nacional de Alimentação Busca de prioridade na atenção MEC, F AE, eventualmente governos 
Escolar - PNAE aos municípios selecionados, estaduais 

com adicional de recursos 

Programa de Distribuição de Alimentos - Atenção exclusiva aos MA, CONAB, CONEX, Forças 
PRODEA municípios selecionados, Armadas, PRDs 

acampamentos do Movimento 
dos Sem-Terras e áreas de 

calamidade 

Programa Nacional de Transporte Escolar Não está claro se é a atenção MEC,FAE 
-PNTE exclusiva ou a busca de 

prioridade na atenção aos 
municípios selecionados 

Projeto Cesta Saúde do Escolar - PC SE Não está claro se é a atenção MEC,FAE 
exclusiva ou a busca de 

prioridade na atenção aos 
municípios selecionados 

Programa Cesta de Material Escolar Não está claro se é a atenção MEC,FAE 
exclusiva ou a busca de 

prioridade na atenção aos 
municípios selecionados 

Programa Nacional de Fortalecimento da Busca de prioridade na atenção MA, DF As, Conselhos Nacional e 
Agricultura Familiar - PRONAF aos municípios selecionados, Estaduais do PRONAF, Secretarias 

especialmente para o PRONAF Executivas Estaduais do PRONAF, 
Infra-estrutura bancos operadores, consultores 

Programa de Geração de Emprego e Busca de prioridade na atenção MTb, CODEF AT, Secretarias Estaduais 
Renda - PROGER aos municípios selecionados de Trabalho, Comissões Estaduais de 

Emprego, bancos operadores, consultores 

Plano Nacional de Educação Profissional Busca de prioridade na atenção MTb, CODEF AT, Secretarias Estaduais 
-PLANFOR aos municípios selecionados do Trabalho, Comissões Estaduais de 

Emprego, Instituições Educativas 

Programa Habitar-Brasil Busca de prioridade na atenção MPO, SEPURB, CEF, Governos 
aos municípios selecionados Estaduais 

Programa de Ação Social em Saneamento Prioridade na atenção aos MPO, SEPURB,FNS, CEF, Governos 
-PASS municípios selecionados Estaduais 

- , .. * ConSiderados apenas os parCe1fOS que 030 pertençam ao amblto do governo mwuclpal. 
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ASPECTOS DO CONIEUDO PROGRAMA TICO DOS PROGRAMAS DA AGENDA BASICA 
PROGRAMAS DA AGENDA BASICA Contrapartidas Pré-requisitos População-objetivo 

Programa de Combate às Carências -Recursos materiais e - Plano Municipal Focalizada 
Nutricionais humanos de Combate às 

Carências Nutricionais 
-PAB 

- SISVAN 

Programa de Agentes Comunitários de - Deve ser defInida -Nenhum Focalizada 
Saúde-PACS localmente 

Programa Nacional de Imunização - PNl - Não são exigidas -Nenhum Universal 

Programa Nacional de Alimentação - Não são exigidas - NCQ (recomendável) Universal 
Escolar - PNAE 

Programa de Distribuição de Alimentos - - somente por parte -CMA Focalizada 
PRODEA dos beneficiários e 

como sugestão (ex. 
trabalho voluntário) 

Programa Nacional de Transporte Escolar - Não são exigidas - Nada consta Focalizada 
-PNTE 

Projeto Cesta Saúde do Escolar - PCSE - Não são exigidas - Nada consta Universal 

Programa Cesta de Material Escolar - Não são exigidas - Nada consta Universal 

Programa Nacional de Fortalecimento da -Existemno - Plano e Conselho Focalizada 
Agricultura Familiar - PRONAF PRONAF Infra- Municipal de 

estrutura mas são Desenvolvimento Rural 
dispensadas para os (recomendável) 

municípios 
selecionados 

Programa de Geração de Emprego e - Não são exigidas - CME, em alguns casos Seletiva 
Renda - PROGER 

Plano Nacional de Educação ProfIssional - Não são exigidas - Planos Municipais de Seletiva 
-PLANFOR Emprego 

(recomendável) 

Programa Habitar-Brasil - Existem mas são - Conselho Municipal de Focalizada 
dispensadas para os Habitação 

municípios -Fundo Municipal de 
selecionados Habitação 

Programa de Ação Social em Saneamento - Existem mas são - Nada consta Focalizada 
-PASS dispensadas para os 

municípios 
selecionados 
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PARTE 11 - O ESTUDO DE CASO 
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INTRODUÇÃO 

Esta parte consiste na descrição dos dados levantados a respeito da 

realidade observada, os qUaIS foram considerados relevantes para efetuar a 

análise da efetividade da Estratégia de Integração e Convergência de Ações no 

município selecionado. 

Assim, .no primeiro capítulo, é efetuada uma breve caracterização da 

realidade sobre a qual a política em questão está intervindo. 

No segundo capítulo, é feita uma apreciação dos dados coletados a 

respeito da implementação dos programas da Agenda Básica no município, já 

que a efetividade esperada da Estratégia depende em grande medida do sucesso 

da implementação das ações isoladamente. Para tanto, foram tomados como 

critérios de análise, os conceitos de eficiência, eficácia, efetividade e, 

eventualmente, sustentabilidade e eqüidade. 

Já no terceiro capítulo, são relatadas algumas informações coletadas a 

respeito do entendimento da política por parte dos atores. É uma dimensão 

importante da análise da implementação, uma vez que a proposta pressupõe o 

efetivo engajamento dos atores envolvidos, como condição para atingir maiores 
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índices de efetividade. 

o quinto capítulo é um relato dos elementos coletados a respeito da 

atuação dos parceiros regionais e locais da Estratégia, especialmente no que se 

refere aos papéis que supostamente deveriam desempenhar a fim de aumentar o 

seu grau de efetividade. 

No Capítulo 6, constam os exemplos de integração entre ações 

verificados nos trabalhos de campo. São informações relevantes não apenas por 

corresponderam a um dos mecanismos planejados para aumentar o grau de 

efetividade da Estratégia, mas por se referirem à própria justificativa de sua 

criação, isto é, a possibilidade de geração de um efeito sinergético. 

Por fim, cabe salientar que o estudo de caso, como, ademais, todo este 

trabalho, não está baseado em qualquer tipo de mensuração, mas apenas na coleta 

qualitativa de dados. Não tem a pretensão de ser conclusivo, nem tampouco, 

exaustivo, sendo apenas um indicativo de elementos levantados nos trabalhos de 

campo. 

1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO 

o Município de Sobradinho se encontra a 236 Km da capital Porto 
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Alegre, no centro geográfico do estado, justamente na divisa entre as regiões do 

planalto e da planície, o que lhe confere um terreno bastante acidentado. 

A história do município remonta a uma pequena colônia criada em 

1901 por uma leva de imigrantes alemães, seguida por outras que incluíam 

também a presença de italianos. 

o solo fértil e com irrigação natural abundante propiciou um rápido 

desenvolvimento desde o princípio, baseada numa agricultura diversificada 

(trigo, feijão, batata, aveia, milho e arroz), mas já com uma certa predominância 

do fumo para comercialização. Logo se estabeleceram empresas comerciais e a 

indústria (engenhos, serrarias, fábricas). Também se desenvolvia a criação de 

gado porcino e, nas décadas subseqüentes, a pecuária se estenderia a outros tipos 

de gado. 

A estrutura da produção rural desde o princípio foi baseada na pequena 

propriedade familiar, as "colônias", como eram chamados os lotes de terra 

padrão adquiridos pelos imigrantes. 

Em 1927, fruto desse rápido desenvolvimento inicial, ocorreu a 

emancipação política do município. Desde então, passou por um processo 

sucessivo de desmembramentos, a ponto de possuir atualmente cerca de apenas 

20% de seu território original, e somente com um distrito rural remanescente 
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Contudo, aSSIm como outros municípios com base na pequena 

propriedade familiar, Sobradinho sofreu as conseqüências da penetração do 

capitalismo no campo em meados deste século. Enquanto em outras regiões, o 

efeito maior foi a mudança nas técnicas de cultivo, através da difusão da 

mecanização, a concentração de propriedades e a introdução do trabalho 

assalariado, em Sobradinho, o relevo acidentado constituiu-se como um 

obstáculo para a modernização, de sorte que o efeito maior foi a perda de 

competitividade de seu produtos em mercados que se massificavam. De qualquer 

modo, em ambos os casos, o resultado final foi o grande êxodo rural, cuja 

dinâmica de migração campo-cidade permanece até os dias de hoje. 

Mesmo aSSIm, a pequena propriedade familiar ainda é a base 

econômica de Sobradinho. As principais culturas são o fumo, o feijão - é a 

"capital do feijão" - e o milho. O fumo é escoado para o município vizinho de 

Santa Cruz do Sul, no qual se concentram grandes indústrias de cigarros. (Cf. 

Anexos 1,2 e 3) 

Os colonos recebem a compra antecipada da produção por parte das 

indústrias. O que, na opinião de certos membros da administração local, se por 

um lado dá certa tranqüilidade, por outro desincentiva a busca de novas culturas 

- inclusive para a própria subsistência - ou de aumento de produtividade. -
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o feijão conta com um festa anual no Parque da Fejão (Festa do 

Feijão), embora segundo relatos, a maior parte do feijão atualmente venha da 

Argentina e seja somente embalado na cidade. A fama de tempos passados 

garante ainda boa aceitação no mercado. 

A pecuária é basicamente de subsistência. Alguns produtores têm 

tentado levar adiante uma cooperativa de leite, que, no entanto, vem encontrando 

dificuldade em progredir devido à concorrência da grande indústria de laticínios. 

Segundo informações colhidas, mesmo produzido localmente, o leite "de 

saquinho" tem um preço final superior ao leite "longa vida" industrializado. 

No que concerne a indústria, a prefeitura municipal tem desenvolvido 

uma política de incentivo à atividade. Para tanto, foi instalado um parque 

industrial, cujos terrenos são cedidos, bem como foram reduzidos os impostos 

municipais. No entanto há poucos empreendimentos em atividade, e outros, ainda 

assim fecharam por falta de colocação em mercados maiores. 

A prefeitura tem pensado alternativas econômicas para a cidade, como 

a piscicultura, o associativismo, a indústria do calcário, a inseminação artificial, 

as ervas medicinais. Outros vêem a saída na indústria e, outros ainda, acreditam 

que em virtude de tantos desmembramentos, poderia vir a ser um micropólo de 

serviços para as cidades emancipadas que praticamente não possuem nenhuma 

infra-estrutura. 

89 



A cidade conta com razoável infra-estrutura urbana. (Cf. Anexo 4) A 

rede de água tem mais de 34 km, possui recolhimento de lixo, as ruas são 

pavimentadas. Nenhum dado foi encontrado no que se refere ao esgotamento 

sanitário. No entanto, sabe-se que a zona rural carece de serviço desta natureza. 

Cerca de 27% dos seus domicílios particulares tem abastecimento de 

água inadequado, e 92% deles possui esgotamento sanitário inadequado. 

Em 1994, havia 10 estabelecimentos de ensino pré-escolar, apenas um 

de 20 grau e 55 estabelecimentos de 10 grau, embora este número tenha 

diminuído de lá para cá devido a um processo de "nucleamento" das escolas 

rurais, que será explicado adiante. 

Em 1992, havia 13 unidades de saúde, sendo 2 com internação ( em 

1995, constam 3 nesta modalidade). No entanto, no ano da pesquisa havia falta 

de médicos nos postos de saúde. 

A cidade possui uma casa de cultura, onde está a biblioteca municipal. 

A programação cultural, nas mais diversas áreas, parece ser bastante intensa, 

tanto com artistas locais, como com outros vindos de outras cidades e da capital, 

como concursos de fotografia, shows, peças de teatro. Além disso há um jornal e 

uma rádio que parecem ter grande popularidade, com programas que divulgam, 
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infonnam e debatem sobre os principais acontecimentos políticos locais. 

o município de fonna alguma possui problemas de abastecimento. 

Além de produtores locais que suprem parte - pequena - do mercado, há uma 

série de estabelecimentos comerciais de pequeno e médio porte que atendem 

adequadamente as necessidades locais. 

o município também é bem servido em tennos de malha viária, estando 

ligado à varias cidades de importância regional nas proximidades. Possui 

inclusive um pequeno aeroporto. 

Em 1995, Sobradinho tinha uma população total de 19.197 habitantes, 

sendo que 10.264 na zona urbana e 8.933 na zona rural. No entanto, como houve 

desmembramentos naquele ano, a Prefeitura local estima que a sua população, 

em 1997, fosse de aproximadamente 15.000 habitantes. 

Do ponto de vista da sua composição social, verifica-se a existência de 

uma população bastante diversificada, composta de pequenos e micro produtores 

rurais, empresários, comerciantes, profissionais liberais, funcionários públicos e, 

por fim, um segmento bastante pauperizado, cuja composição é bastante 

heterogênea. Encontram-se entre eles os desempregados, mas também os 

biscateiros, os empregados domésticos, os jornaleiros da época do plantio e da 

colheita, enfim, pessoas que possuem as mais diversas ocupações. (Cf. Anexo 3) 
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Na zona rural, pela própria característica de minifúndio da região, 

podem ser encontradas muitas famílias de baixa renda. Na área urbana, as 

comunidades carentes estão localizadas na periferia, sendo que há 3 "vilas", 

como costumam ser designadas as favelas no Estado do Rio Grande do Sul. Nas 

vilas, encontram-se principalmente descendentes de índios e mestiços, muitos 

dos quais oriundos de outras localidades que migraram para a cidade em busca de 

oportunidades. 

o PIB total do município em 1997 foi de R$ 55.089.599 e o PIB per 

capita de R$ 3.552. Contudo, estima-se que 67% dos chefes de domicílios 

possua renda mensal de até 2 salários mínimos, não havendo grande diferença 

neste percentual para domicílios urbanos ou rurais. 

Cerca de 20% dos chefes de família é analfabeto. Já a taxa de 

analfabetismo entre pessoas entre 7-14 anos é de 4,3%, e com mais de 15 anos é 

de 17,2%. (Cf. Anexo 5) 

De forma geral, poder-se-ia dizer que se trata de um município ainda 

com grande potencial para o desenvolvimento, mas cujas antigas formas de 

sobreviver que começaram a ser ameaçadas pelo alastramento do capitalismo no 

campo em meados do século, tendem a encontrar ainda menos espaço na nova 

economia global. 
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Como conseqüência do diagnóstico realizado pela metodologia 

empregada pelo Comunidade Solidária sobre a situação de indigência local, 

Sobradinho foi selecionado para receber atenção prioritária do Programa em 

1996, isto é, no ano imediatamente posterior à implementação da Estratégia de 

Integração e Convergência de Ações em caráter experimental. (Sobre os recursos 

alocados para o município, cf Anexo 7) 

2. A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS NO MUNICÍPIO 

Antes de mais nada, convém esclarecer que por economia de tempo e 

de espaço, procurou-se concentrá-la nos elementos críticos observados de cada 

um deles. Quer dizer, muitas vezes um mesmo tipo de problema pode ter sido 

detectado em dois ou mais programas, contudo somente será abordado naqueles 

em que for considerado um elemento crítico. Por exemplo, a falta de participação 

dos atores locais no processo decisório dentro do PLANFOR é um problema 

crucial para este programa. Embora também ocorra no PNAE, uma vez que não 

obstante o programa vem sendo conduzido de forma eficiente e eficaz, nem 

sequer foi abordado. E assim por diante. 
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PROGRAMA DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 

O programa está lotado dentroda Secretaria Municipal de Saúde, 

estando a cargo de uma nutricionista de seu quadro funcional. De forma geral, 

pode-se dizer que a sua gestão tem sido eficiente e eficaz. 

A aquisição de produtos em espécie é efetuada pela "Central de 

Compras" da Secretaria Municipal da Fazenda, a qual tem se destacado não 

apenas neste programa, como em vários outros, como a grande responsável pela 

geração de economias, estimulando a competição entre os fornecedores a fim de 

obter preços mínimos para os produtos. Neste caso, o método empregado tem 

sido a carta-convite. 

A seleção, segundo a nutricionista, passa sempre pelo critério técnico, 

mesmo que a pessoa tenha sido indicada por algum representante político. 

Com o auxílio dos agentes comunitários de saúde é feita uma busca 

ativa de beneficiários, bem como há encaminhamento por parte do médico do 

posto do INSS. Os agentes também prestam outras formas de auxílio, como por 

exemplo, a disseminação de informações sobre o preparo de alimentos para as 

crianças com mais de 24 meses, inclusive com itens da cesta básica do PRODEA. 
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o cartão de controle é o seu método de acompanhamento. O leite em pó 

pasteurizado é distribuído, mediante apresentação da receita da nutricionista, de 

título de eleitor e de comprovante de residência, nas unidades de saúde, onde são 

pesadas as crianças. No início a distribuição era quinzenal, a fim de garantir a 

avaliação. Atualmente é mensal. 

Além da cobertura original da proposta, também foram beneficiadas 

crianças consideradas em risco nutricional aquém da idade indicada. Embora a 

existência de uma população usuária que não fora definida como população

objetivo de um projeto, possa, por vezes significar, um desvirtuamento do 

"espírito" da proposta, neste caso fica evidente que vai ao encontro dos valores 

perseguidos por seus idealizadores. 

Além disso, nos meses de inverno, o programa vem sendo mantido por 

um tempo mais longo do que o estipulado (por mais 3 meses) para crianças que 

já tenham atingido a pesagem adequada, como forma de prevenir as doenças de 

estação. 

Também tem sido garantida gratuitamente a complementação de sulfato 

ferroso. 

Neste sentido, poder-se-ia dizer que o "Programa do Leite", de acordo 

com a terminologia de Cohen & Franco, estaria sendo "mais do que eficaz", uma 
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vez que atinge metas superiores àquelas previstas dentro do periodo de um ano. 55 

No entanto, não é possível afirmar até que ponto a "mais do que 

eficácia" inferi da seja devido a processos operacionais bem realizados ou devido 

ao cálculo padrão estabelecido pelo MS ter superestimado a população-objetivo 

original da proposta, com base em estatísticas de prevalência de base nacional, 

hipótese que não deve ser descartada uma vez que o Estado do Rio Grande do 

Sul, notadamente, apresenta índices de qualidade de vida em média superiores 

aos demais membros da União. 

De qualquer modo, o que fica registrado é que não foi verificado 

desperdício algum dos recursos (ineficiências), apenas um redirecionamento para 

novos beneficiários. O que também atesta uma certa eficiência organizativa em 

termos de planejamento, execução e controle das atividades e dos processos 

empregados. 

Por fim, embora a gestora do programa informe que os controles de 

peso e altura realizados mensalmente indiquem que ele tem efetivamente 

recuperado as deficiências nutricionais da população-obj etivo, não se pode perder 

de vista a pouca sustentabilidade de seus efeitos, após a sua intenupção. 

55 Cf Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p. 102 
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Por outro lado, o "Programa do Leite" tem o mérito de proteger os dois 

primeiros anos de vida, os quais são considerados pelas organizações de saúde 

como os mais críticos para todo desenvolvimento futuro do indivíduo, fisico, 

psicológico e cognitivo. 

PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 

O programa, subordinado à Secretaria da Saúde, está sob a 

responsabilidade de uma enfermeira contratada para coordenar as atividades. 

Os ACSs são selecionados pela Delegacia Regional de Saúde, com 

base em prova escrita, entrevistas individual e coletiva e "prova de títulos" de 

serviços comunitários. Todos recebem o material e treinamento e atuam tanto na 

área rural como urbana. 

O planejamento de atividades é feito com base em levantamentos de 

necessidades, tendo como resultado uma programação mensal. Quinzenalmente 

são feitas reuniões com os agentes comunitários de saúde, nas quais, 

eventualmente, está presente um convidado, por exemplo, um médico, uma 

bioquímica ou uma fonoaudióloga, para prestar auxiliar no treinamento. 

Os agentes comunitários de saúde trabalham articuladamente com 4 

unidades de saúde, metade na zona rural. 
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o Conselho Municipal de Saúde, ou melhor, seu presidente mantém 

contato periódico com a responsável pelo programa. No momento das 

observações, estava previsto ser realizada uma sessão do Conselho Municipal de 

Saúde, para que os ACSs relatassem suas atividades. 

Além das famílias carentes e do grupo matemo-infantil, também os 

idosos, tuberculosos, doentes mentais, diabéticos, hipertensos, epilépticos se 

beneficiam deste trabalho, especialmente através de sua ação de busca ativa. 

Também é verificada uma grande variedade de atividades 

desenvolvidas, como educação ambiental, palestras para a terceira idade e 

alimentação alternativa. 

Os agentes são ainda aproveitados para colaborar com outras ações de 

impacto social, como a busca ativa de alunos evadidos do sistema escolar. Fato 

que é corroborado pelo depoimento de gestores do PRODEA, do PNI, do PNTE 

e do "Programa do Leite", os quais sempre se referiram a eles como uma fonte de 

ajuda para a operacionalização dos programas sob sua responsabilidade. 

A eficácia do P ACS é dificil de mensurar, uma vez que não foi 

quantificada em metas a serem atingidas. No que se refere a efetividade, foram 

selecionados alguns indicadores sobre condições de parto e de nascimento e de 
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saúde infantil, já que o grupo matemo infantil é a população-objetivo principal 

do programa. Contudo os dados não foram muito elucidativos 

Os dados relativos a nascidos vivos para os anos de 1995 e 1996, no 

tocante às variáveis tipo de parto, tempo de gestação, local de ocorrência e peso 

ao nascer não chegaram a apresentar alterações significativas que pudessem ser 

atribuídas a um melhor acompanhamento pré-natal. Neste âmbito, a única 

evidência interessante seria a queda significativa de condições ignoradas de 

nascimento, de 18 para 6 partos, o que está relacionado com a queda do número 

de partos domiciliares de 18 para 7 ocorrências. Infelizmente, ainda não estão 

disponibilizados pelo DATASUS, dados relativos ao ano de 1997, ou seja, após 

mais de um ano de implementação do P ACS. (Cf. Anexo 10) 

Já a série histórica de informações sobre internações hospitalares de 

pediatria, que vai do ano de 1993 até 1998, mostrou um quadro bastante 

oscilatório de Alli pagas pelo sistema de saúde (SUS). Desta forma, é impossível 

fazer qualquer inferência de possíveis melhoras em termos de queda de índices 

que pudessem vir a estar relacionados com ganhos em saúde coletiva infantil 

relacionados à ação do PACS. (Cf. Anexo 9) 

Por outro lado, o programa possui grande credibilidade junto a 

população do município, sendo as atividades desenvolvidas pelos agentes 

reconhecidas como muito positivas. Paradoxalmente, a nota de desaprovação 
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ficou por conta de lideranças comunitárias, para quem este tipo de ação "não 

levaria a nada". Talvez o ressentimento seja devido ao potencial do programa de 

minar a base de seu status junto às populações carentes: o trânsito livre no 

gabinete do prefeito, geralmente para pleitos tais como pedidos de remédios e 

ambulâncias para remoção de pacientes para a capital do estado. 

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI 

O PNI funciona há maIS de 20 anos no município, sendo que 

atualmente está sob responsabilidade de uma enfermeira, a qual pertence ao 

quadro da Secretaria da Saúde. Embora a sala de vacina tenha sido 

municipalizada, o mesmo não aconteceu com as vacinas, sendo que o controle 

dessas fica a cargo da Delegacia Regional de Saúde. 

Vários elementos levantados nos trabalhos de campo indicam que o 

PNI vem sendo executado de fonna eficiente e eficaz no município, mesmo antes 

da implantação da Estratégia no local, em 1996. De fato, os índices de cobertura 

de imunizações já eram bastante superiores às médias nacionais e estaduais no 

período anterior a este ano. 

A eficiência do programa parece estar calcada no treinamento dos 

recursos humanos, no controle e na divulgação de suas ações. As pessoas 

entrevistadas, a enfermeira-chefe responsável pela sala de vacinação e uma 
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atendente, demonstraram ter plena consciência da necessidade de observância 

rigorosa das normas técnicas de conservação e manuseio de vacinas. Desta 

forma, evita-se o desperdício de material pela inutilização ou, pior, a utilização 

de medicamentos ineficazes. 

Constatamos que a sala de vacinação estava em ótimas condições de 

uso, bem como a geladeira obedecia a todas as normas técnicas de conservação 

dos medicamentos, como a sua disposição no espaço, as bolsas térmicas e 

termômetro. Inclusive havia o preparo para situações de emergência como uma 

falta inesperada de energia elétrica. A Companhia elétrica local tinha ciência da 

necessidade de avisar antecipadamente a interrupção proposital de energia, em 

caso de reparos programados na rede elétrica. 

Através de reuniões com o pessoal da 1 a Delegacia Regional de Saúde, 

são traçadas as metas mensais e é feito o diagnóstico de vacinas (calendário de 

rotina), isto é, quais entram e quais saem da agenda para o dado mês (ex.: 

hepatite B). Também são esclarecidos pontos sobre dosagem, intervalo, validade, 

frios e elaboração de boletins. Além de todas as vacinas do esquema básico, 

também está sempre disponível a anti-rábica. 

As campanhas são planejadas com a Secretaria da Saúde e a Delegacia 

Regional de Saúde. Através do rádio e do jornal locais, bem como palestras em 

escolas e reuniões com os professores, é feita a divulgação sobre a importância 

101 



das mesmas. 

A interação com a Secretaria da Educação, concretizada na ação dos 

professores, tem propiciado atingir plenamente as metas estabelecidas. Também 

são realizadas ações conjuntas com outros municípios. Além disso, na sala de 

vacinas é feita a pesagem de crianças que, no caso de identificação de problema, 

são encaminhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde para o "Programa do 

Leite". 

o controle das ações é realizado por diversas instâncias, quais sejam, o 

Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria de Saúde e a Delegacia Regional de 

Saúde. A este respeito, cabe salientar que o Conselho Municipal de Saúde 

fiscaliza a ponto de ir às salas de vacina. Ele também ajuda a traçar metas. 

No que diz respeito a sua eficácia, a cobertura vacinal do município é a 

melhor do ranking da 83 Delegacia Regional de Saúde. 

Os dados coletados junto ao sistema de informações do PNI, revelam 

que no ano de 1995 - anterior à implementação da Estratégia no município, 

todos seus índices já eram superiores àqueles estipulados pelo MS, bem como 

aos índices do estado do Rio Grande do Sul e aos índices nacionais. A cobertura 

de BCG, cuja recomendação do MS é de 90%, atingiu em Sobradinho a marca de 

130,33%, no estado foi de 104,01% e no Brasil, 129,21%. As coberturas das 
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demais vacinas do esquema básico de vacinação chegaram a ter registros ainda 

melhores, como é o caso da vacina contra sarampo, que no município atingiu a 

marca de 116,11 %, enquanto que a meta recomendada é de 95%. Somente para 

comparação, no estado atingiu-se uma cobertura de 97,76% e no país, 103,51 %. 

No entanto, houve uma sensível diminuição na cobertura em 1996, 

justamente no ano da implementação da Estratégia no município, sendo que, 

com exceção da BCG, todas as demais vacinas do esquema básico ficaram com 

índices abaixo dos recomendados pelo MS. É possível, embora não tenham sido 

levantadas informações a respeito, que o fato se deva a uma possível queda no 

suprimento de material, uma vez que o mesmo foi verificado nas coberturas 

estadual e nacional. E, embora em termos relativos, a cobertura de Sobradinho 

tenha diminuído mais do que as coberturas estadual e nacional, em números 

absolutos permaneceu acima das demais. Por exemplo, a cobertura de 

imunização contra o sarampo, onde a sua queda foi mais acentuada, caiu em 30,2 

pontos percentuais, ficando em 85,91 %. Enquanto isso, no estado a queda foi de 

13,63 pontos percentuais, ficando com uma cobertura de 84,13%, e a cobertura 

nacional caiu em 24,99 pontos percentuais, ficando em 78,52%. 

De qualquer modo, no ano seguinte, houve não só uma recuperação dos 

índices de cobertura de imunizações do esquema básico como a superação de 

todos os índices anteriores à queda, fato este que não se verificou nos casos 

estadual e nacional. Apenas para exemplificar, a cobertura de sarampo foi para 
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157,36%, o que significa um aumento de 71,45 pontos percentuais em relação ao 

ano de 1996. No estado, o aumento foi de apenas 13,07 pontos percentuais, o que 

equivale a 91,29% de cobertura, aquém, portanto, do índice de 1995. E, no 

Brasil, o aumento foi de 24,05 pontos percentuais, o que representa uma 

cobertura de 102,57%, também ficando atrás do índice de 1995. Esses dados 

indicam que, pelo menos no caso de Sobradinho, tem dado certo a estratégia da 

de garantir o suprimento de material para a operacionalização do PNI nos 

municípios integrantes da Agenda Básica. (Cf Anexos 12 e 13) 

o PNI é um caso exemplar de como processos eficientes podem 

determinar o grau de eficácia atingido, pois os níveis de cobertura obtidos 

somente foram possíveis graças ao empenho em conscientizar a população sobre 

a necessidade da imunização. Destacam-se a realização de palestras em escolas e 

a integração com o P ACS para a divulgação de informações junto à comunidade, 

bem como para fazer o acompanhamento das carteiras de vacinação de crianças e 

gestantes. 

Avaliando o impacto em termos de número de casos de doenças 

imunopreveníveis relacionadas à cobertura vacinal do esquema básico, podemos 

detectar alguns dados significativos. 

A considerável queda da cobertura no ano de 1996 parece ter produzido 

seus efeitos naquele mesmo ano e no subsequente, dependendo das 
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características epidemiológicas da moléstia. Desta forma pudemos verificar que 

houve um incremento de 720,32% no número de casos de sarampo no RS em 

1997, em relação ao ano anterior. De 315 ocorrências em 1996 pulou para 2.584 

em 1997, o que equivale a coeficientes de incidência de 3,25 e 26,46, 

respectivamente. No entanto, em Sobradinho, não houve casos em 1996 e apenas 

uma ocorrência de sarampo no ano de 1997, o que equivale a um coeficiente de 

incidência de 6,44. 

Quanto às doenças imunopreveníveis relacionadas à vacina DPT, 

somente a coqueluche tem um coeficiente de incidência que permita fazer 

inferências quanto ao impacto devido às variações de cobertura. De fato, o tétano 

e a difteria não apenas possuem baixíssimos índices de incidência no estado 

como não há registros de ocorrência para nenhum deles para o município de 

Sobradinho para os anos em questão. Quanto à coqueluche, houve um aumento 

de 121,73 % do número de casos no Rio Grande de Sul de 1996 para 1997, isto é, 

de 92 ocorrências no primeiro ano e de 204 para o subsequente. No entanto, 

Sobradinho que apresentou 1 caso tanto em 95 quanto em 96, não apresentou 

ocorrências para os dois anos subsequentes, não acompanhando, portanto, aquela 

tendência. (Cf. Anexo 14) 

Não foram levantados dados a respeito da incidência de tuberculose. Já 

no que se refere à Poliomielite, não há casos de registrados no estado para o 

período em análise. 
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Em síntese, não há nenhuma novidade em diagnosticar o impacto da 

cobertura vacinal sobre os índices de incidência de moléstias imunopreveníveis. 

No caso de Sobradinho, a eficácia do programa tem garantido que os últimos 

venham sendo efetivamente pequenos, mesmo antes da implementação da 

Estratégia no município. Neste sentido, o grande mérito da sua implementação, 

parece ter sido assegurar prioridade no fornecimento de vacinas após o período 

em que houve uma possível diminuição dos suprimentos disponíveis, fazendo 

com que os índices de incidência de doenças no município não tenham 

acompanhado à tendência de aumento de casos dos níveis estadual e nacional. 

Assim como, propiciar o atingimento de índices ainda melhores de cobertura nos 

anos subseqüentes. 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 

O PNAE está vinculado à Secretaria da Educação, em última instância 

sob responsabilidade da própria titular da pasta, mas na prática fica a cargo de 

uma funcionária especificamente destinada para a sua operacionalização, junto às 

escolas, motoristas, fornecedores e merendeiras. 

O programa parece estar sendo gerido de forma bastante eficiente. O 

planejamento dos cardápios, o levantamento das preferências dos usuários, a 

atuação da central de compras da Prefeitura, o controle de qualidade, a 
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organização da distribuição dós alimentos e o treinamento das merendeiras são os 

processos que estão garantindo o uso adequado dos recursos, não só evitando 

desperdícios como também assegurando a maximização dos produtos. 

o planejamento dos cardápios evita o desperdício pOIS leva em 

consideração a perecibilidade dos alimentos a as possibilidades de distribuição e 

armazenamento, uma vez que nem todos os estabelecimentos escolares dispõem 

de freezeres ou mesmo de geladeiras. 

o levantamento das preferências dos usuários leva a um consumo 

integral dos itens alimentícios, evitando que haja desperdício por falta de 

aproveitamento. A partir de reunião com os diretores de escola é feito o 

levantamento dos hábitos alimentares e preferências dos alunos. A nutricionista 

da Secretaria da Educação de Santa Cruz faz, então, a pauta alimentar que 

garanta 350 Kcal/dia e 9g de proteína. Há flexibilidade nas sugestões dos 

cardápios. 

Os itens e as quantidades previstas são encaminhados para a central de 

compras da Secretaria da Fazenda que abre licitação pública. Quando há sobra de 

dinheiro é feita nova licitação. Os recursos financeiros disponíveis têm a sua 

utilização otimizada através do aproveitamento sistemático de promoções e 

ofertas realizadas pelos fornecedores habilitados. Desta forma, foi possível obter 

uma "sobra" que foi redirecionada para usuários que não estavam incluídos 
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originalmente na proposta do PNAE. 

o controle de qualidade também tem minimizado problemas de 

desperdício, evitando que produtos estraguem. Este é feito nos supermercados, 

onde uma funcionária escolhe os produtos mais perecíveis, ou na escola, na zona 

rural, no caso da entrega ser diária. 

A distribuição para as escolas é feita de acordo com o número de 

alunos. A distribuição dos gêneros obedece uma programação de acordo com a 

perecibilidade dos alimentos. Desta forma, carnes e frios têm entrega diária na 

zona rural da quantidade exata para utilização. Outros produtos têm entrega 

semanal, outros têm que ter o prazo de validade de pelo menos três meses na data 

de entrega na escola. Nesta parte, é interessante ressaltar os estratagemas usados 

pela Secretaria de Educação a fim de garantir a entrega. Como não há 

disponibilidade de carros próprios e faltam recursos humanos para este fim, vale

se de "caronas" de motoristas particulares ou em carros oficiais para que o 

abastecimento diário seja garantido, especialmente na zona rural. 

Por fim, o treinamento sobre receitas nutritivas e técnicas de 

conservação e higiene também é uma prática que vem garantindo a eficiência na 

utilização dos recursos. A Delegacia Regional de Educação auxilia no 

treinamento das merendeiras, o qual também visa a sua valorização profissional, 

motivação e auto-estima. 
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A Comissão Municipal de Alimentação Escolar tem uma atuação 

relativa, especialmente no controle de qualidade e das condições de 

armazenamento. 

o gerenciamento local eficiente do programa tem tomado possível não 

somente atingir as metas estipuladas de suplementação alimentar, com os níveis 

protéico-calóricos recomendados, como também oferecer o dobro de refeições 

previstas para a população-objetivo original da proposta, além de estender o 

beneficio para os estudantes do 2° Grau noturno. (Obs.: a 48 parcela ainda não 

havia chegado no momento dos trabalhos de campo, não obstante, não fazia falta 

como atestam esses dados relatados. Deverá ser utilizada para compra antecipada 

para o ano subseqüente com entrega programada para o início do próximo ano 

letivo, dentro daqueles critérios de validade. A explicação, segundo a gestora é a 

licitação e grande concorrência entre as firmas envolvidas que baixaram 

enormemente os preços sem perda de qualidade dos produtos.) 

o impacto esperado do PNAE, dentro da perspectiva educacional, seria 

a elevação dos índices de aproveitamento escolar, o que não é nenhuma 

novidade, uma vez que vários estudos apontam para a estreita relação entre boa 

nutrição e aprendizagem. No entanto, há vários outros fatores que incidem sobre 

o resultado esperado, tais como métodos pedagógicos, valorização do estudo pela 

família, entre outros, os quais não foram investigados. A fim de verificar o 
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impacto específico do programa sobre o aproveitamento escolar dos seus 

beneficiários, seria preciso fazer um modelo em que todos os fatores relevantes 

fossem considerados e ganhassem pesos relativos. Sequer têm-se o conhecimento 

de todas as políticas públicas realizadas no município que possam estar influindo 

nas taxas de aproveitamento escolar. Vale lembrar que apenas dentro do âmbito 

dos programas que compõem a Agenda Básica do Comunidade Solidária, há 

quatro outras ações que estão possivelmente atuando de forma direta sobre o 

efeito esperado, a "Cesta Saúde do Escolar", a "Cesta de Material Escolar", o 

Programa dos Agentes Comunitários de Saúde e o transporte escolar. 

De qualquer modo, foram levantados alguns dados sobre as taxas de 

reprovação escolar apenas como um indicativo de uma possível relação entre a 

implementação da Estratégia no município e os resultados obtidos 

Foi constado que entre os anos de 1994 e 1995, imediatamente 

anteriores à implementação, havia uma pequena tendência de elevação nas taxas 

de reprovação escolar, que foram de 18,89 e 19,33, respectivamente. No entanto, 

nos dois anos subseqüentes, a mesma taxa caiu para 14,33 e 12,56, 

respectivamente. Deste modo, de fato, foi verificada uma inversão na tendência, 

com uma queda total de 6,77 p.p. nas taxas de reprovação entre 1995 e 1997. (Cf. 

Anexo 261) 

o mesmo fenômeno ocorre com o ensmo médio de Sobradinho. 
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Também entre 1994 e 1995, havia uma tendência de aumento nas taxas de 

reprovação, neste caso mais acentuada. No entanto, a partir da adesão ao 

programa até o ano de 1997, houve uma queda de 10, 91 p.p. Contudo estes 

dados devem ser relativizados. A despeito do PNAE, a taxa de reprovação 

escolar ainda é bastante alta, bem como oscilatória, para este segmento no 

período analisado. 

PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PRODEA 

A primeira constatação feita sobre a implementação do programa em 

Sobradinho é de que há um excesso de recursos disponibilizados para o 

município. De acordo com as pessoas entrevistadas, o índice de não 

comparecimento no dia de entrega da cesta básica é bastante alto, justamente 

devido à falta de necessidade de muitos beneficiários deste tipo de auxílio. 

Além disso, após a distribuição, muitos dos itens seriam simplesmente 

despejados às margens do riacho que corta a cidade. Os beneficiários 

justificariam a atitude alegando que os produtos seriam de "má qualidade", ou 

simplesmente não estariam adequados a seus hábitos alimentares regionais, como 

é caso do feijão "mulatinho", revelando um tipo de "fome" que se dá ao luxo de 

escolher o que comer. 

Haveria ainda beneficiários que estariam utilizando os produtos da 
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cesta básica como ração para animais. 

Por fim, durante os trabalhos de campo foi possível observar um dia de 

entrega, quando várias pessoas compareciam de táxi para buscar a sua quota de 

produtos. 

Os fatos apresentados qualificam o PRODEA desde já como 

ineficiente, dado o desperdício de recursos públicos e apontam como possível 

causa um erro de diagnóstico da situação sócio-econômica do município, a partir 

do qual foi feito o cálculo do número de cestas básicas a serem distribuídas em 

cada localidade. No caso de Sobradinho, são fornecidas cerca de 2.000 cestas. 

Os gestores locais do PRODEA não podem fazer nada a respeito desta 

situação, uma vez que extrapola a sua competência. Na verdade são basicamente 

executores. Não há como devolver os gêneros, nem dar-lhes outro destino pois 

constituir-se-ia em um caso de desvio de finalidade. 

Dentro do quadro exposto, a análise da eficiência da gestão do 

programa no nível local, portanto, deve ser entendida de forma bastante relativa. 

A este respeito, pode-se dizer que, em geral, os processos observados estavam 

sendo conduzidos de forma bastante correta e de sorte a evitar desperdícios 

maIores. 
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o PRODEA é gerenciado por uma Assistente Social da Secretaria da 

Saúde e da Assistência Social. Embora esteja estabelecida a Comissão Municipal 

de Alimentação, não se pode falar que haja participação ou controle social, uma 

vez que a atuação de seus membros tem se limitado ao trabalho de efetuar a 

distribuição dos alimentos. Alguns funcionários da prefeitura também auxiliam a 

execução da tarefa. 

Não obstante a falta de programação da distribuição, foi possível 

constatar que a entrega dos alimentos tem sido bastante organizada. De fato, 

somente poucos dias antes do recebimento das mercadorias, ou mesmo na 

véspera, é feita a notificação da entrega, o que ocorre em intervalos de 20 a 40 

dias. O exército participa do transporte e segurança da carga de alimentos, a fim 

de evitar roubos e saques. 

Todos os beneficiários estão cadastrados e possuem um cartão de 

usuário, o qual, além de servir de controle de comparecimento para o PRODEA, 

também auxilia a controlar outras ações, como, a vacinação e a freqüência 

escolar dos filhos dos beneficiários. 

Outro fato a ser assinalado é o aproveitamento das sobras geradas pelo 

não comparecimento de beneficiários, as quais são redirecionadas para as creches 

locais, minimizando desta forma o desperdício de recursos públicos. 
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A análise da eficácia do PRODEA também tem que ser 

necessariamente entendida dentro do quadro geral apresentado. Por exemplo, o 

não cumprimento das metas mensais de distribuição, o que caracterizaria 

ineficácia, não é devido à falta de acesso ou de recursos, mas ao que Cohen & 

Franco chamam de auto-exclusão dos beneficiários.56 

A auto-exclusão ocorre quando uma parcela da população-objetivo 

definida por um projeto, não busca obter o beneficio por não possuir a carência 

que ele visa suprir. 

Por outro lado, tudo indica que a população que realmente precisa de 

suplementação alimentar vem sendo atendida, haja visto o presumido excesso de 

recursos disponibilizados. Neste caso, haveria uma eficácia relativa, mesmo que 

o programa como um todo possa ser considerado como altamente ineficiente. 

Na verdade, faz-se necessária muita cautela ao fazer tais asserções, uma 

vez que não há nenhum levantamento empírico que corrobore as informações 

coletadas de fonte oral. Mesmo que correspondam a realidade, tampouco está 

clara a dimensão da situação, quer dizer, qual seria a proporção de pessoas que 

são indevidamente beneficiadas pelo PRODEA. 

56 Cf. Idem, ibidem. p. 99 
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Embora não tenham sido coletadas informações junto aos beneficiários 

a fim de determinar o impacto do programa sobre eles, é pertinente fazer algumas 

considerações a respeito. 

Um programa de suplementação alimentar inerentemente possui pouca 

sustentabilidade, quer dizer, seus efeitos positivos tendem a ser imediatamente 

interrompidos tão logo a ação seja suspensa. Por mais permanente que ele possa 

se tomar na prática, em tese ele deveria ser sempre uma medida temporária até 

que se solucionassem as causas do problema que o originaram, sejam elas 

estruturais ou contingenciais. 

No caso de Sobradinho, as causas da pobreza são estruturais, quer 

dizer, não estão atreladas a catástrofes naturais ou de qualquer outra natureza. 

Neste sentido, a solução definitiva da fome no local teria que passar 

necessariamente por medidas que viessem a gerar emprego e renda para seus 

habitantes. 

Paradoxalmente, o programa parece estar tendo efeitos negativos sobre 

a economia local. Segundo depoimentos, os pequenos moinhos de milho locais 

estariam sedo prejudicados - alguns já teriam falido- devido à "concorrência" do 

fubá da cesta básica., já que possuiriam uma produção voltada majoritariamente 

para o mercado local. 
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Por fim, fica o registro da imagem extremamente negativa que o 

PRODEA tem na população da cidade em geral. Vários depoimentos 

espontâneos foram colhidos a este respeito, já que muitas pessoas queriam 

expressar o que pensavam a respeito do programa. 

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE 

A análise da implementação do programa no município poderia 

restringir-se ao seu propósito explícito: a compra de um veículo para o transporte 

escolar. Neste sentido, bastaria verificar como foi gerido o dinheiro e se o veículo 

estava efetivamente sendo utilizado para o fim ao qual foi destinado. No entanto, 

a sua verdadeira finalidade, ou seja, a efetividade pretendida, seria facilitar o 

acesso à escola e evitar a evasão escolar. Desta forma, a análise foi além daqueles 

aspectos, adentrando no âmbito da própria política municipal de transporte 

escolar. Quer dizer, a fim de determinar em que medida o PNTE tem contribuído 

para solucionar os problemas de acesso à escola e controle da evasão escolar no 

município, foi necessário analisar a gestão da política municipal de transporte 

escolar. 

A Secretaria Municipal de Educação, órgão ao qual o PNTE está 

subordinado, passou a incumbência para a central de compras da Secretaria 

Municipal de Fazenda. 
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o veículo, cujos documentos de licitação e compra foram apresentados, 

foi adquirido em segunda mão, mas em perfeito estado de manutenção. 

No entanto, segundo estimativa da Secretária Municipal de Educação, 

gestora da política de transporte escolar local, ainda seriam necessários 2 ônibus 

para dar conta da demanda por transporte escolar no município. 

o município de Sobradinho teve a sua demanda por transporte escolar 

bastante incrementada nos anos recentes. Isso porque a Secretaria Municipal de 

Educação realizou um processo de nucleamento de várias escolas rurais em 

escolas-pólo. Tradicionalmente na zona rural, a política educacional sempre 

procurou oferecer o maior número possível de escolas, de forma a ficarem mais 

próximas de uma clientela dispersa por natureza. Deste modo, garantia-se o 

acesso, mas multiplicavam-se as necessidades de recursos. Além disso, havia 

muitos problemas pedagógicos, devido ao fato de alunos em diferente idade 

escolar partilharem as mesmas sala de aula e professora, simultaneamente. 

Através da nucleamento, os recursos foram otimizados e aqueles problemas 

pedagógicos foram resolvidos. Mas, por outro lado, o acesso dos alunos ficou 

bastante dificultado, aumentando a demanda por transporte escolar. 

A Secretaria Municipal de Educação dispõem de três veículos próprios 

- duas Kombi e o ônibus obtido através do PNTE - e dois contratados para a 

realização do transporte de alunos. Além disso, também é feita a distribuição de 
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passagens escolares. Mesmo assim, foi necessário montar uma estratégia baseada 

no mapeamento dos alunos a fim de otimizar a utilização dos meios de transporte 

disponíveis. Este trabalho foi realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde, 

que, inclusive, têm auxiliado na detecção dos evadidos, dos in freqüentes e dos 

ausentes. 

A política municipal de transporte escolar atende basicamente aos 

estudante da zona rural, fazendo o transporte dos alunos da 1 a à 4a série para as 

escolas-pólo e dos alunos da 58 a 8a série até a cidade. A estratégia montada está 

calcada em rotas que buscam atender o maior número possível de beneficiários. 

No total, são 603 beneficiados com transporte escolar gratuito. Destes, 

103 se beneficiam do veículo do PNTE. 

Segundo a gestora, a política municipal de transporte escolar tem tido 

sucesso na contenção dos índices de evasão escolar, os quais inclusive tenderiam 

a aumentar após o processo de nucleamento. 

Os dados estatísticos realmente confirmam uma queda maior das taxas 

de evasão escolar para o município de Sobradinho do que para o estado. Em 

ambos os casos, é possível observar uma queda tendencial desde 1994. No 

entanto, entre 1995 e 1997 houve uma diminuição de 2,59 p.p. para Sobradinho, 

enquanto no Estado a mesma foi de apenas 1,71. Embora não se possa afirmar, 
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não é impossível que os dados estejam especificamente relacionados à compra do 

veículo do PNTE em 1996. (Cr. Anexo 15) 

No entanto a Secretária Municipal de Educação teme pela 

sustentabilidade da política, já que nenhum dos programas - PNTE e estaduais -

que possibilitaram a compra dos veículos, destinaram verbas para a manutenção 

dos mesmos. 

PROJETO CESTA SAÚDE DO ESCOLAR - PCSE 

A responsável pela operacionalização do programa é uma agente 

administrativa da Secretaria da Saúde, com acompanhamento da Secretaria da 

Educação. 

De modo geral, o programa parece estar sendo gerido de forma 

eficiente e eficaz. Todos os itens da lista de material de uso coletivo do aluno 

foram adquiridos para as escolas e apenas um item da lista de uso individual não 

foi fornecido aos alunos: o corte de cabelo.57 

Todas as escolas e os alunos da 1 a à 4a séries foram beneficiados. 

57 A lista de material de uso individual do aluno sugerida pelo PCSE compreende: escova de dente, 
creme dental com flúor, flúor geL moldeira para a aplicação de flúor geL fio dental, óculos, sabonete, pente, prótese 
auditiva, tesoura para unhas e corte de cabelo. Já a lista de material de uso coletivo inclui: álcool iodado. mercúrio 
iodado, algodão, gaze, frascos para acondicioná-los, esparadrapo, band-aid, água oxigenada, termômetro, papel
toalha e cotonete. Cf. Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde - PACS. Brasília, Ministério da Saúde. 
Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação de Saúde da Comunidade/Programa Comunidade Solidária, 1997. 
Cópia reprográfica. p. 10-1. 
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o processo de compra foi organizado de fonna a garantir a maIOr 

relação cu stolb enefi cio. A licitação para a compra de itens foi feita pela central 

de compras da Secretaria Municipal da Fazenda. Os materiais são comprados na 

cidade, na vizinha Santa Cruz e em Porto Alegre, a depender do fornecedor que 

apresente o melhor preço. Além disso, o volume de compras foi detenninado 

com base no cálculo do número de alunos matriculados na 13 a 43 séries da rede 

pública, a fim de evitar sobras. 

A distribuição dos itens da Cesta Saúde para os alunos e escolas 

também está organizada de acordo com o número de alunos. 

Segundo a Secretária Municipal da Educação, gestora do projeto, é 

feito o acompanhamento da ação dos professores no sentido de orientar os alunos 

sobre a utilização do material. Há também a visita semanal de um dentista às 

escolas para prestar orientações. Os Agentes Comunitários de Saúde 

complementam está tarefa nas visitas domiciliares. 

Os alunos com suspeita de problemas de visão são encaminhados a um 

oculista, que não tem cobrado a consulta no caso de famílias de baixa renda. 

Cerca de 230 pares de óculos foram fornecidos pelo PCSE, em 1997. 

Embora as metas de distribuição de suprimentos de higiene e primeiros 
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socorros tenham sido atingidas, não foi possível verificar o impacto do PCSE em 

termos de promoção de saúde coletiva do segmento em questão. Nem sequer se 

pode afirmar que os recursos do PCSE estejam sendo efetivamente bem 

aproveitados, já que, segundo as informações recolhidas, hábitos de higiene ainda 

não seriam um valor entre as camadas mais pobres da população local. Embora 

sejam prestadas orientações pelos professores e pelos agentes de saúde, a sua 

aquisição requer um trabalho longo e insistente. 

Em termos de melhoria de aproveitamento escolar, os dados já 

apresentados sobre uma tendência de queda nas taxas de reprovação escolar após 

1996 no município, também poderiam ser considerados um indício da efetividade 

do projeto em Sobradinho, feitas as mesmas objeções. (Cf. Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) 

PROGRAMA CESTA DE MATERIAL ESCOLAR 

O gerenciamento deste programa apresentou-se como sendo bastante 

eficiente e eficaz. A ênfase fica novamente no cuidadoso processo de 

planejamento efetuado pela Secretaria da Educação, responsável pela sua 

implementação, e na atuação da central de compras da Secretaria Municipal da 

Fazenda. 

O planejamento começa com o levantamento do número de alunos da 
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1 a a 4a série, com base no censo educacional. Os dados servIram tanto para 

determinar as quantidades a serem compradas, como para fazer uma distribuição 

eqüitativa. Depois, são ouvidas as sugestões dos professores da rede pública 

escolar. Somente então é feita a elaboração da lista dos itens a serem adquiridos. 

A seguir, a lista é encaminhada para a central de compras. A licitação 

para a compra dos materiais, bem como uma estratégia de aproveitamento de 

liquidações e promoções dos estabelecimentos comerciais habilitados a fornecer 

mercadorias para o programa, têm garantido uma maximização dos resultados 

esperados em termos de quantidade adquirida. Prova disso, foi a necessidade de 

se fazer uma segunda licitação para compras, em virtude da sobra de caixa 

obtida na primeira ocasião. Deste modo, foram acrescentados outros itens à lista 

original fornecida pelo MEC. De acordo com Cohen e Franco, isso pode ser 

considerado como "mais do que eficiência".58 

Finalmente é feita a distribuição anual dos recursos para as escolas, de 

acordo com o número de alunos e professores. São atendidos todos os 2.138 

alunos da rede fundamental pública, 134 professores e 20 escolas. 59 

O impacto do Programa Cesta de Material Escolar sobre os 

beneficiários não foi determinado. Como no caso da "Cesta Saúde do Escolar" e 

58 Cf. Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p 104 

59 Após a licitação, parte dos recursos é repassada para as escolas que pertencem ao município 
desmembrado. 
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do Programa de Alimentação Escolar, não é possível determinar em que medida 

ele poderia estar ocasionando um incremento do aproveitamento escolar, 

atuando, por exemplo, sobre a já referida queda tendencial das taxas de 

reprovação. 

Tampouco têm-se informações sobre a efetiva utilização do material 

fornecido. 

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR - PRONAF 

O PRONAF é, por natureza, um programa bastante dificil de avaliar, 

dada a complexidade de ações e atores envolvidos. Na prática, a tarefa 

demonstrou ser ainda mais dificil devido à desinformação generalizada sobre 

vários de seus aspectos pelos seus próprios gestores locais. 

A dificuldade de obter informações e até mesmo identificar as linhas de 

ação que compõem o programa no município, possivelmente comprometem 

quaisquer asserções a serem feitas, que deste modo devem ser bastante 

relativizadas. Mas isto também é um dado a ser levado em consideração, pois, 

afinal, indica que as coisas não estão correndo da maneira desejada. 

Contudo, dada a natureza agrícola do município e a importância da 

pequena produção familiar neste contexto, torna-se fundamental o 
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esforço para apontar os (des)caminhos do PRONAF em Sobradinho, mesmo que 

num momento tão incipiente de sua implementação. Afinal, na avaliação das 

próprias lideranças locais, a solução dos impasses sócio-econômicos do 

município passa necessariamente pela resolução dos problemas relacionados a 

este setor. 

A única linha de ação do programa que j á se encontrava efetivamente 

implementada em Sobradinho era o PRONAF Custeio e Investimento. A seguir é 

relatado o funcionamento da linha de ação, com base nos depoimentos colhidos 

junto a membros da Secretaria Municipal de Agricultura, ao representante da 

EMATER no município e aos gerentes das agências financeiras. 

Após os agentes financeiros - a Caixa Econômica Federal e Banco do 

Brasil - divulgarem que o município conta com o PRONAF Custeio e 

Investimento, a Secretaria da Agricultura vai atrás de informações sobre como as 

pessoas interessadas devem proceder para se candidatar aos empréstimos, e se 

encarrega de divulgá-las através dos meios de comunicação locais. 

No caso dos candidatos terem dificuldades para fazer o preenchimento 

dos formulários, podem contar com a assessoria de membros da Secretaria da 

Agricultura e do Conselho Municipal de Desenvolvimento para a elaboração das 

propostas. 
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Os pedidos de empréstimo são selecionados pelos bancos de acordo 

com a "ficha limpa" do candidato e com a sua capacidade de pagamento. 

Eventualmente o Conselho de Desenvolvimento Rural intercede em favor dos 

candidatos no caso de pedidos rejeitados, caso for julgado pertinente. 

Neste aspecto, foram relatadas demasiadas dificuldades impostas para a 

liberação dos recursos pelos agentes financeiros. Além disso, no caso específico 

do Custeio Agrícola, os financiamentos somente passaram a ser concedidos 

depois que os bancos passaram a receber um incentivo por cada operação 

efetuada, já que era considerado uma atividade com custos e sem retomo para as 

instituições. 

Os beneficiários são basicamente agricultores familiares, uma vez que 

as cooperativas são muito recentes no município e por isso ainda não estão aptas 

a receber financiamento. A cobertura se estende também para municípios 

vizinhos, já que aqueles não contam com estabelecimentos financeiros próprios. 

Deve ainda ser registrada a informação de que haveria instituições que 

estariam sendo pagas para fazer assistência técnica aos beneficiários conforme a 

lei possibilita, sem que contudo estivessem prestando o serviço. 

A linha de ação de Financiamento da Agricultura Familiar não foi 

analisada sob os critérios de eficiência porque (a) somente de forma parcial 
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previa a atuação de gestores municipais, ficando a maior parte da sua gestão a 

cargo dos gestores do programa ao nível federal, bem como dos agentes 

financeiros; e, (b) os supostos gestores municipais - a Prefeitura municipal e o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural nem sequer tinham 

conhecimento de que devessem ter qualquer responsabilidade sobre a mesma. De 

fato, a relativa atuação relatada era percebida como uma iniciativa espontânea. 

Por outro lado, não foi possível levantar o percentual de beneficios 

concedidos em relação ao total de pedidos de crédito solicitados. Deste modo, a 

eficácia do PRONAF no seu objetivo de fornecer apoio financeiro aos 

agricultores familiares não pode ser mensurada. Além disso, os dados sobre o 

valor total concedido em empréstimos não pode ser considerado como um 

indicativo da amplitude da ação em Sobradinho, pois a cobertura é estendida a 

outros municípios, como já foi anteriormente mencionado. 

Por fim, não foram encontrados dados que permitissem fazer 

inferências sobre o impacto do PRONAF Custeio e Investimento na economia 

agrícola local, em termos de produtividade, rentabilidade ou geração de emprego. 

Por exemplo, os últimos levantamentos sobre a colheita agrícola se referem aos 

anos de 1995-1996, anteriores ao programa, portanto. Apesar de não podermos 

precisar as variáveis que levaram a ocorrência de uma pequena queda do PIB per 

capita entre 1996 e 1997, de R$ 3.569 para R$ 3.552, fica o registro como um 

indicativo da saúde econômica do município eminentemente de base agrícola. 
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Por outro lado, não foi investigada a efetiva utilização dos recursos 

pelos beneficiários. No entanto, diversos depoimentos expressavam preocupação 

a esse respeito, especialmente no que diz respeito a um suposto impacto negativo 

sobre a mentalidade dos agricultores. 

Para muitos, o financiamento estaria desestimulando o trabalho, devido 

à dissociação dos conceitos de esforço (trabalho) e recompensa (produto). Há 

dois aspectos a serem considerados neste raciocínio. O primeiro, no momento de 

acesso aos financiámentos, seria a possibilidade de "contar com os ovos antes da 

galinha colocá-los", isto é, usufruir os beneficios do trabalho antes de 

efetivamente realizá-lo. E o segundo, no momento da colheita, no 

reconhecimento por parte dos colonos de que, na atual lógica da produção 

financiada, o fruto de seu trabalho já não mais os beneficiaria mas, outrossim, 

serviria para honrar os compromissos financeiros assumidos. Isto porque, como 

será visto, em geral há uma grande dificuldade em saldá-los. 

Aparentemente, a época de melhor situação financeira para as famílias 

agricultoras não vem sendo na colheita, como seria de se esperar, mas no 

momento de acesso aos financiamentos. O que seria imediatamente traduzido em 

consumo de bens e serviços. 

A utilização dos recursos do financiamento para consumo, além de 
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ocasionar a diminuição da capacidade de inversão na produção, também estaria 

acarretando o fim das culturas de produtos para consumo próprio. 

Segundo vários depoimentos, antigamente, os agricultores, além da 

produção para a comercialização, costumavam ter junto às suas casas e nos 

limites da propriedade pequenas hortas e pomares, bem como a criação de alguns 

animais para consumo próprio que garantiam a autosuficiência econômica das 

pequenas propriedades. O lucro da comercialização, portanto, ficava para a 

aquisição dos demais bens de consumo e reinvestimento na produção. 

Na antiga lógica produtiva, o lucro de uma safra seria dividida entre 

retirada e reinvestimento na produção, garantindo o ciclo produtivo e a geração 

de riqueza, a qual poderia ter uma tendência de crescimento continuo ou, no 

mínimo, de manutenção, se nenhum fator externo interviesse para comprometer a 

safra. 

Atualmente, a disponibilidade prévia de recursos garantida pelos 

financiamentos, estaria desestimulando os agricultores a dedicarem tempo e 

esforços no cultivo de produtos, bem como beneficiá-los para consumo próprio. 

Por outro lado, o reconhecimento por parte dos colonos de que o fruto de seu 

trabalho será, totalmente ou quase, utilizado para saldar as dívidas junto aos 

bancos, também poderia estar diminuindo o empenho dos agricultores no 

trabalho. 
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A utilização indevida dos empréstimos, a inversão aquém do 

necessário, a falta de empenho no trabalho, a produção diminuída estariam de 

fato comprometendo a capacidade de saldar as dívidas contraídas. O passo 

seguinte seria a busca do perdão da dívida, ou, ao menos, a sua renegociação, 

bem como, é claro, a contração de dívidas maiores. O círculo vicioso está 

formado. 

O mecamsmo reiterado por diversas vezes poderia estar mesmo 

subvertendo o raciocínio econômico dos agricultores, que não maIS estariam 

pautando a sua sobrevivência na atividade produtiva mas na possibilidade de 

obter financiamentos. Quer dizer, ao invés de a lógica ser a necessidade de 

financiamentos mínimos para gerar a produção, passaria a ser uma produção 

minima para justificar a obtenção de empréstimos. 

O grande número de agricultores que busca obter empréstimos 

supenores a capacidade produtiva de suas terras, isto é, a sua capacidade de 

pagamento, serviria para atestar este fato. 

Talvez venha daí a imagem extremamente negativa que o movimento 

para obter o perdão da dívida agrícola, ou a sua renegociação, tenha para algumas 

pessoas. No seu entender, os agricultores estariam assumindo uma postura 

comodista, esperando soluções prontas dos governantes para seus problemas, 
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sem fazer a parte que lhes caberia. 

Contudo, mesmo que a percepção apresentada tenha base reais, jamais 

pode-se perder de vista que há, de fato, uma grave crise no modelo de produção 

agrícola familiar, cuja origem está relacionada à penetração do capitalismo no 

campo, que, de diversas formas, afetou a antiga organização produtiva. 

Problema que tende a se agravar em virtude da globalização da 

economia. Por exemplo, teve-se a informação de que a iniciativa de uma pequena 

cooperativa de leite foi malograda já que não foi possível competir com os 

produtos das grandes indústrias de laticínios. 

Neste sentido, politicas de financiamento e seguro da produção agrícola 

constituem efetivamente um avanço, já que no passado qualquer desgraça 

climática ou pragas poderiam provocar a desetruturação da produção. Nestas 

circustâncias, a renegociação de dívidas e mesmo o seu perdão também são 

práticas justificáveis, por minimizarem problemas que, de outra forma, poderiam 

trazer conseqüências sócio-econômicas muito mais graves. 

o que parece evidente é que o PRONAF Assistência Financeira, 

sozinho, não tem condições de reverter a situação da pequena produção em crise. 

Ao contrário, ele aparentemente tenderia a gerar uma dependência cada vez 

maior de empréstimos. 
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Quer dizer, as demais linhas de ação do programa, o "Financiamento de 

Infra-Estrutura e Serviços", a "Capacitação e Profissionalização de Técnicos e 

Agricultores", bem como a "Negociação de Políticas Públicas" para o setor, 

demonstram ser indispensáveis para atingir o objetivo geral do programa de 

promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Técnicas de 

preservação do solo, seleção de culturas viáveis economicamente, estudos de 

mercado, eletrificação rural, irrigação, acesso facilitado aos mercados, entre 

outras, são exemplos de aportes que podem efetivamente se traduzir em aumento 

de capacidade produtiva, geração de emprego e melhoria de renda. 

Aliás, somente com o aumento da produtividade e rentabilidade da 

produção agrícola será possível romper com a tendência apontada de 

endividamento crescente dos pequenos agricultores. 

De outro modo, o "Financiamento da Produção da Agricultura 

Familiar" aparentemente tende a se tomar uma política compensatória de 

tranferência monetária implícita. A este respeito, vale dizer que em diversos 

países, a atividade dos "farmers" é subvencionada ou subsidiada a fim de garantir 

a sua sobrevivência. Desta forma, entre outros objetivos, buscar-se-ia 

principalmente evitar o êxodo rural e a geração de outros problemas que 

progridem geometricamente com a migração campo-cidade. De qualquer 

maneira, mesmo esta finalidade não pode prescindir das demais linhas de ação. 
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Por fim, foi possível verificar que o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural e o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural carecem 

de materialidade Embora tenham sido previstos como elementos-chave para o 

funcionamento do PRONAF, de acordo com os princípios da descentralização e 

participação políticas, a sua existência está aparentemente atrelada apenas à 

exigência legal. 

Apenas para registro, na linha de ação 1, CMDR é que deveria 

inicializar todo o processo de negociação de políticas públicas; na linha de ação 

2, o CMDR seria condição sine qua non para o recebimento do financiamento de 

infra-estrutura e de serviços; na linha de ação 3, o CMDR determinaria a 

prioridade de acesso ao financiamento de investimento e de custeio agrícolas ao 

município; e, na linha de ação 4, as ações de capacitação e profissionalização 

deveriam constar no Plano Municipal de Desenvolvimento, previamente 

aprovado pelo CMDR. 

PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - PROGER 

A avaliação do PROGER teria de ser dividida em duas partes, uma 

referente ao PROGER Rural e outra, ao PROGER Urbano. A primeira não será 

abordada, uma vez que segue a mesma linha de raciocínio do PRONAF Custeio e 

Investimento. A única diferença é que na prática tem beneficiado proprietários 
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rurais cujas propriedades sejam relativamente maiores. 

Já o PROGER Urbano parece se enquadrar naqueles casos em que a 

eficácia é tão limitada, que careceria de sentido avaliar a eficiência do projeto. 

No entanto, é justamente na observação dos processos envolvidos para a 

condução do programa que é possível detectar a raiz do problema. 

A Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo tem feito a 

divulgação do programa, através da rádio e do jornal locais. 

A CME é que detecta as prioridades nas diferentes áreas: rural, 

comercial, serviços, industrial, construção civil, eletrônica e artesanato. Além 

disso, presta orientação aos possíveis candidatos sobre os procedimentos a 

seguir, bem como dá assessoria para o preenchimento dos formulários. Também 

é a Comissão que analisa a viabilidade econômica e o beneficio trazido para o 

município das propostas recebidas. Por exemplo: foi reprovado o pedido para 

abrir uma nova farmácia na cidade, pois já existiam três estabelecimentos que 

dariam conta perfeitamente das demandas do mercado local. 

o passo seguinte é o encaminhamento dos pedidos de empréstimo para 

as instituições financeiras para uma apreciação sumária. Neste momento, o 

Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal analisam basicamente se a pessoa 

tem "ficha limpa". 
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Somente então a Comissão, em parceria técnica com o Departamento 

de Economia da Universidade de Santa Cruz (UNISC) elabora o laudo técnico 

para a aprovação final pela instituição financeira. 

De acordo com as pessoas entrevistadas, os agentes financeiros têm 

imposto muitas objeções para a aprovação das propostas, mesmo que contêm 

com parecer favorável da Comissão de Emprego. O PROGER Urbano é tratado 

como uma operação bancária corriqueira, e, como tal, a maioria dos pedidos são 

indeferidos. 

Deste modo, das mais de 30 propostas encaminhadas por profissionais 

recém-formados, produtores domiciliares e micro e pequenas empresas, apenas 

três foram contempladas com o financiamento: uma indústria de sirenes que 

pretendia expandir para o fabrico de campainhas, uma empresa que misturas 

tintas para carros e uma fábrica de cuias para chimarrão. O que representa uma 

eficácia insignificante na concessão de "linhas especiais de crédito a setores 

normalmente com pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro". 

Não são necessários, portanto, grandes levantamentos estatísticos para 

comprovar que o programa tem sido pouco efetivo na geração de emprego e 

renda, já que tem sido tão pouco eficaz. 
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Por último, cabe ressaltar que o acesso de pessoas de mais baixa renda 

ao sistema financeiro não é obstruído exclusivamente pelos agentes financeiros. 

A falta de conhecimento e de capacidade para apresentar propostas também é um 

fator limitante, cuja solução depende de um trabalho mais profundo a ser 

realizado junto às comunidades carentes. 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - PLANFOR 

O PLANFOR foi concretizado no Estado na forma de uma subvenção 

ao Projeto RS Emprego, sob responsabilidade da Fundação Gaúcha do Trabalho e 

Ação Social (FGTAS). 

A FGTAS seleciona e direciona os cursos de capacitação e 

profissionalização para os municípios, ficando a responsabilidade de 

efetivamente implementá-los com as Delegacias Regionais do Trabalho. 

A Delegacia Regional do Trabalho de Santa Cruz delegou a execução 

dos cursos em 1996 a diversos profissionais e instituições. Já, a partir de 1997, 

ficou predominantemente ao cargo da UNISC. 

A Prefeitura Municipal têm uma atuação bastante restrita na 

implementação do programa. Na verdade, ela é apenas comunicada a respeito dos 

cursos com que será contemplado o município, ficando encarregada da logística 
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local. 

A Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo de 

Sobradinho é que realiza a divulgação dos cursos e as inscrições dos candidatos. 

Além disso se encarrega de encontrar o local para as aulas serem ministradas. 

Os cursos são gratuitos. Além disso, os alunos também recebem outros 

beneficios como refeição e transporte. 

A grande procura pelos cursos tomou necessária a escolha de um 

critério para a seleção dos candidatos, que acabou sendo a simples ordem de 

chegada. Em geral, o único pré-requisito necessário é a alfabetização, já que são 

poucos os cursos que exigiam maior escolaridade. 

A Prefeitura também vinha realizando a supervisão dos cursos, embora 

não fosse sua responsabilidade, mas da Secretaria Regional do Trabalho de Santa 

Cruz. Uma funcionária da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo aplicava 

questionários aos usuários sobre diversos aspectos dos cursos e inclusive assistia 

a algumas aulas. 

A este respeito, foi relatado que haveria um grande desnível de 

qualidade entre os diferentes cursos, devido especialmente ao preparo desigual 

dos instrutores, mas também quanto ao conteúdo ministrado. Por exemplo, o 
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curso de mecânico de refrigeração, segundo a funcionária encarregada, não 

estaria preparando para trabalhar os aparelhos domésticos mais modernos, cuja 

tecnologia está cada vez mais sofisticada. 

A avaliação da eficácia do programa deve antes de mais nada indagar o 

significado de qualificar e requalificar os habitantes de uma dada localidade. Se 

basta disponibilizar cursos, o PLANFOR tem atingido seus objetivos em 

Sobradinho. Contudo, embora tenham sido beneficiadas 160 pessoas em 1996, e 

estivessem inscritos cerca de 183 candidatos para os cursos de 1997, havia 

dúvidas a respeito do impacto do programa em termos de inserção ou reinserção 

dos beneficiários no mercado de trabalho. 

Na verdade, diversas críticas foram efetuadas ao conteúdo dos cursos 

no que diz respeito a sua capacidade de efetivamente colocar e recolocar seus 

beneficiários no mercado de trabalho. Fica o fato apenas como registro, posto que 

não foram levantadas informações que pudessem corroborá-las. 

PROGRAMA HABITAR-BRASIL 

O programa parece estar sendo gerido de forma eficiente dentro do 

âmbito municipal. No entanto, algumas ineficiências foram verificadas, embora 

não sido possível identificar se decorrentes da gestão estadual ou federal do 

programa. 
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o programa fica a cargo da Secretaria do Planejamento no município 

com a cooperação da Secretaria de Assistência Social, que se encarregam de 

fazer o levantamento, o planejamento e o monitoramento das ações. 

A Secretaria da Ação Social faz o levantamento das necessidades. A 

orientação da política é a substituição de sub-habitações, a fim de não incentivar 

o imigração de outras localidades para o município. 

o planejamento também leva em consideração o Projeto Pró-Moradia 

de financiamento de construções pela CEF, de forma a não haver sobreposição de 

políticas. Além disso, o padrão das obras fica condicionado pelo valor máximo 

de custo por unidade, bem como o número de unidades permitidas a serem 

construídas, determinados pelo governo do estado. 

Representantes do poder municipal costumavam fazer visitas diárias às 

obras que estavam recentemente concluídas no momento de nossas observações. 

Embora a participação social estivesse prevista na proposta do Habitar-Brasil, 

não foi encontrado qualquer indício de que houvesse alguma forma de controle 

social. 

o ritmo das obras acabou por onerar a folha de pagamento, de maneira 

que a Prefeitura teve que injetar recursos a fim de que o projeto pudesse ser 
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concluído. De acordo com depoimentos colhidos, a causa da demora se deve à 

excessiva burocratização e conseqüente lentidão do processo de liberação de 

recursos. Embora seja inegável a necessidade de haver um controle rigoroso na 

alocação de recursos públicos, a fim de evitar desperdícios e desvios, talvez se 

devesse buscar uma agilização dos processos envolvidos. 

o Departamento de Habitação da Secretaria de Obras do estado é que 

faz o repasse dos recursos liberados pela Caixa Econômica Federal para o 

município. O que somente é efetuado após a apresentação de laudos técnicos 

realizados por engenheiros dos dois órgãos. 

Os beneficiários seriam famílias de baixa renda que estivessem vivendo 

em sub-habitações e na zona urbana do município. No entanto, segundo algumas 

opiniões, o programa estaria mais adequado às necessidades locais, se tivesse 

contemplado as pessoas do campo. Desta forma, estaria se beneficiando um 

segmento com maior potencial de contribuir para desenvolvimento local, gerando 

emprego e renda, mas que tem abandonado a lavoura por falta de condições de 

moradia, isto é, também auxiliaria na tarefa de conter o êxodo rural. 

Não foram levantados dados sobre a eficácia e a efetividade do 

programa. 
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PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO - PASS 

O P ASS em muito se assemelha ao Habitar-Brasil em termos 

organizativos, bem como a análise de sua eficiência segue a mesma linha de 

raciocínio. 

A Secretaria do Planejamento faz o planejamento das obras em função 

dos levantamentos de necessidade realizados pela Secretaria de Assistência 

Social e das determinações da Departamento de Habitação da Secretaria de Obras 

do estado. No caso, tratam-se de unidades sanitárias na zona urbana e sistema 

simplificado de água na zona rural. 

Entrevistas e visitas as moradias indicam o tipo de obra mais 

apropriado. Depois, com base no valor máximo de custo por unidade e número 

de unidades permitidas estipulados, é elaborado o projeto das obras. 

O planejamento também leva em consideração a possibilidade futura de 

melhoria nas condições das moradias. Embora, isto tenha gerado criticas de que 

os projetos não se ajustavam perfeitamente às habitações. Por exemplo, grandes 

desníveis entre os banheiros construídos e o resto da casa. Se por um lado, isto 

indica uma preocupação com a racionalização dos gastos públicos, por outro foi 

criticada pelos usuários como sendo uma atitude arbitrária, que não levou em 
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consideração as suas preferências como, por exemplo, quanto a melhor 

localização da benfeitoria. 

As visitas aos locais para controlar o andamento das obras eram diárias. 

A fim de maXImIzar os efeitos positivos do PASS, em termos de 

ganhos em saúde coletiva, também vinham sendo realizadas palestras pela 

Secretaria da Assistência Social sobre maneiras corretas de lidar com o lixo 

sanitário e até mesmo como usar o banheiro, pois estes hábitos eram totalmente 

desconhecidos para a grande maioria dos beneficiados. 

Assim como o Habitar-Brasil, as obras do P ASS sofreram com a 

excessiva burocratização para liberação de verbas pela CEF e licitações que 

acabaram por aumentar o custo final do proj eto, devido aos atrasos no andamento 

das obras, isto é, gerar ineficiência. Aqui, como lá, são necessários os dois laudo 

técnicos para liberar os recursos. 

Não foram levantados dados sobre a eficácia e a efetividade do 

programa. 
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3. A FALTA DE VISffiILIDADE DA POLÍTICA 

A falta de visibilidade da Estratégia de Integração e Convergência de 

Ações para os diversos atores envolvidos na sua implementação foi a primeira 

constatação realizada a partir dos trabalhos de campo. Mais do que isso, o 

Programa Comunidade Solidária era geralmente identificado como sinônimo de 

"cesta básica". As demais ações da Agenda Básica, portanto, nem sequer tinham 

a sua vinculação ao Programa percebida pela maioria dos entrevistados. 

o ex-prefeito de Sobradinho, que no momento de nossas observações 

se encontrava assumindo um cargo político na administração estadual, foi a única 

pessoa entrevistada que parecia estar relativamente ciente da proposta da 

Estratégia. De qualquer modo, de início mesmo ele que fizera os termos de 

adesão do município a vários dos programas da Agenda Básica, sempre se referia 

ao "programa da cesta básica" (PRODEA), como de resto quase a totalidade dos 

demais entrevistados, como sendo o Programa Comunidade Solidária. 

Já o então prefeito do município, com aproximadamente um ano de 

mandato, aparentemente jamais tomou conhecimento da Estratégia, assim como 

o Interlocutor Estadual. Ambos chegaram a demonstrar surpresa por estarem 

sendo inquiridos a respeito da implementação de outros programas além do 
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PRODEA. Pode ser dito em favor do último, que ele estava há pouco tempo no 

cargo de Secretário do Estado do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, a 

quem ficou atribuído desempenhar a interlocução regional, no Rio Grande do 

Sul. 

Na verdade, o Interlocutor preferiu indicar uma assessora direta 

herdada de seu antecessor no cargo para prestar as informações requeridas. 

Também ela desconhecia a amplitude do Comunidade Solidária, o que toma 

pertinente questionar o nível de conhecimento do antigo Interlocutor, apesar de 

se ter a informação de que eram mantidos contatos com a Secretaria-Executiva. 

Quanto ao Interlocutor Municipal, teve-se conhecimento de que a 

pessoa encarregada teria sido nomeada às pressas, tão logo foi divulgado que o 

município seria visitado por uma pesquisadora com interesse em entrevistá-la. 

Não por acaso, foi nomeada a gestora do PRODEA para desempenhar o papel. É 

desnecessário dizer que ela não tinha conhecimento algum sobre os demais 

programas da Agenda Básica ou da Estratégia em questão. 

Por outro lado, quase metade dos gestores municipais dos programas 

que compõem a Agenda Básica nem sequer sabiam da vinculação das ações sob 

sua responsabilidade ao Programa. O fato é ainda mais curioso nos casos do 

PASS e do Habitar-Brasil, já que nas "placas de obra" de ambos constava o nome 

do Comunidade Solidária como um dos parceiros para a realização dos projetos. 
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Embora não tenham ficado claras as razões de tamanha desinformação por parte 

dos gestores, as seguintes explicações podem ser plausíveis: 

grande responsabilidade do governo estadual na gestão dos 

recursos, como ocorre com o Programa Nacional de 

Imunização, Plano Nacional de Educação Profissional, 

Programa de Ação Social em Saneamento e Programa Habitar

Brasil; 

implementação da ação anterior ao Comunidade Solidária, 

como é o caso do PNI, embora não seja uma caracteristica 

exclusiva sua; e, 

implementação precária das ações: como ocorre com o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e 

o Programa de Geração de Emprego e Renda. 

Somente a gestora do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do 

Programa Cesta de Material Escolar e do Programa Nacional de Transporte 

Escolar, bem como as gestoras do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 

do "Programa do Leite", do Projeto Cesta Saúde do Escolar e, obviamente, do 

Programa de Distribuição de Alimentos, sabiam da sua vinculação ao Programa 

Comunidade Solidária. Algumas caracteristicas dessas ações talvez possam 

explicar o fato, quais sejam: 
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implementação exclusiva em municípios selecionados pela 

Comunidade Solidária, embora haja divergências nas informações a 

respeito, em vários documentos figuram o Programa Cesta de 

Material Escolar, o Programa Nacional de Transporte Escolar, o 

"Programa do Leite", o Projeto Cesta Saúde do Escolar e o 

Programa de Distribuição de Alimentos como pertencendo a esta 

categoria de ação; 

grande responsabilidade do município no gerenciamento dos 

recursos: o que ocorre em todos eles; 

garantia de adicional de recursos para os municípios selecionados 

pelo Comunidade Solidária, como ocorre no caso do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar; e, 

gestão direta da ação pela Secretaria-Executiva, como ocorre no 

caso do PRODEA, aliás a única ação nesta situação, de onde 

provavelmente vem a identificação generalizada do Comunidade 

Solidária com "programa da cesta básica". 

Porém, como já foi dito anteriormente, mesmo os gestores destes 

programas nada sabiam a respeito da proposta da Estratégia de Convergência e 

Integração de Ações. 
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4. A CONVERGÊNCIA DE AÇÕES FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO 

Muitas vezes a falta de acesso aos programas federais é devido a 

problemas pelo lado da demanda. A falta de informação dos possíveis 

beneficiários, o fato do acesso implicar em custos que eles não teriam como 

arcar, ou mesmo algum fator impeditivo estão entre as suas causas mais 

freqüentes. Outras vezes o problema de acesso é devido à oferta insuficiente. 

Não foram levantados dados para saber se Sobradinho teria se 

beneficiado pela não exigência de adimplência junto à União para poder ter 

acesso aos programas da Agenda Básica. Mas, ao ser selecionado como 

município prioritário, certamente não apenas teve disponibilizadas as 

informações sobre os mesmos, como também foi favorecido pela dispensa da 

exigência de contrapartida para a sua implementação. 

Além disso, obteve ainda a vantagem de receber um adicional de 

recursos em alguns programas, uma vez que está subentendido que a sua situação 

de miserabilidade merece atenção especial. 

Por outro lado, embora sej a inequívoco que Sobradinho implementou 

novos programas federais após a sua inclusão na seleção de municípios 
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prioritários, não ficou claro quais foram exatamente os programas que devem a 

sua implementação exclusivamente a seleção de Sobradinho como município 

prioritário. Quer dizer, não foi possível identificar em que medida estão sendo 

utilizados os critérios do "Mapa da Fome" para a priorizar a alocação dos 

programas da Agenda Básica - sabidamente com oferta insuficiente para atender 

toda a demanda nacional - para os municípios selecionados. 

Por exemplo, há programas como o PNI que já eram implementados 

antes da inclusão de Sobradinho na seleção de municípios prioritários. Por outro 

lado, embora as coberturas estadual e nacional tenham decrescido no período 

subseqüente ao fato, o município conseguiu manter os elevados padrões de 

cobertura, como foi assinalado no capítulo anterior. Quer dizer, isso pode ser um 

indício de que tem sido dado prioridade ao município, contudo o fato precisaria 

ser melhor investigado. 

Já o PLANFOR, segundo representantes do governo estadual na gestão 

subseqüente - a cargo de outro partido - àquela que implementou o programa, 

teria obedecido a critérios mais do que tudo políticos no momento de seleção de 

municípios a serem beneficiados, incluindo o município em questão. Quer dizer, 

segundo a opinião de gestores da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, 

órgão responsável pela implementação do programa ao nível estadual, outros 

municípios teriam necessidades mais urgentes deste tipo de atenção. No entanto, 

neste aspecto o problema pode estar relacionado com problemas de diagnóstico 
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derivados da metodologia empregada para a seleção dos municípios prioritários. 

Tese, aliás, corroborada pelos depoimentos de várias pessoas 

entrevistadas, gestores, representante dos usuários, ex-prefeito, entre outros. 

Segundo eles, o números de indigentes no município é bastante inferior àquele 

apontado pela metodologia empregada. 

5. A PARCERIA 

A parceria é um dos elementos propostos para aumentar a efetividade 

dos programas que compõem a Agenda Básica do Comunidade Solidária, o qual 

pode ser sintetizado como sendo a agregação de esforços de diversos parceiros na 

consecução dos objetivos do Programa. 

Para fins analíticos, o papel dos parceiros na "rede Comunidade 

Solidária" foi a grosso modo sintetizado em seis categorias, quais sejam: 

1. articulação, comunicação e coordenação; 

2. construção de consensos; 

3. mobilização da sociedade; 

4. participação da sociedade civil organizada no controle das 

ações; 
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5. aporte de outras ações; e, 

6. execução das ações da Agenda Básica. 

Através destas modalidades de atuação dos parceiros, o que pressupõe 

um processo de interação permanente entre eles, seria possível garantir que 

jamais fosse perdida de vista a identidade comum dos diversos programas que 

compõem a Estratégia, que se promovesse a integração entre os mesmos, assim 

como a sua adequação às especificidades regionais e locais. 

A seguir, será examinado se, e como, cada uma delas vem contribuindo 

para aumentar o grau de efetividade da Estratégia. 

As tarefas de articulação, comunicação e coordenação, que seriam de 

atribuição, nos níveis regional e municipal, dos Interlocutores, têm sido pouco 

efetivas. Fato que não causa espanto, haja visto a pouca visibilidade e 

entendimento do Programa como um todo, e da Estratégia em particular. 

Também a "construção coletiva de consensos" através da participação 

de todos os parceiros envolvidos na sua implementação vem ocorrendo abaixo do 

grau esperado. Em primeiro lugar, porque depende em grande parte da 

efetividade dos canais acima. Em segundo lugar, porque outros canais previstos, 

os chamados espaços de "formação de consenso" ou de "concertação público

privado", também têm sido pouco efetivos. 
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Por exemplo, os "conselhos de combate à fome e à pobreza" que o 

Programa sugeria serem instalados em níveis estadual e municipal, não o foram. 

A propósito, aparentemente as figuras dos interlocutores vieram a substituir tais 

instâncias. 

Também os espaços desta natureza que os vários programas da Agenda 

Básica estipulam serem criados, ou carecem de materialidade, ou nem sequer 

foram instituídos. 

De fato, o Conselho Municipal de Saúde é o único conselho local 

instalado com atuação substancial no âmbito dos programas da Agenda Básica. 

Paradoxalmente é também o único cuja criação não está atrelada exclusivamente 

a eles. No que concerne especificamente ao Comunidade Solidária, possui uma 

forte participação no Programa Nacional de Imunização, a ponto de seus 

membros fiscalizarem as "salas de vacinas", bem como participarem na 

estipulação de metas a serem atingidas. Também no Programa dos Agentes 

Comunitários de Saúde foram relatados articulações para o planejamento e 

monitoramento das atividades dos agentes. Já no caso do "Programa do Leite", 

segundo a sua gestora, o Conselho teria apenas "algum" conhecimento do que 

ocorre através de relatórios encaminhados a ele. 

Quanto aos demais conselhos, é possível inferir com base nos 
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depoimentos colhidos que devem a sua existência formal às determinações 

legais, já que pouca ou nenhuma atuação foi verificada. 

Por exemplo, a Comissão Municipal de Alimentação Escolar estaria 

apenas "eventualmente" colaborando no controle da qualidade dos alimentos e 

das condições de armazenamento dos mesmos. 

Já no caso do PRODEA, os membros do Comissão Municipal de 

Alimentação tem servido basicamente como mão-de-obra na distribuição dos 

alimentos e eventualmente decidido sobre o destino das sobras dos alimentos. 

o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) está 

instalado, contudo, tampouco vem atuando conforme o previsto. Embora fosse 

pensado por seus idealizadores como um elemento fundamental para todo o 

funcionamento do programa, nas suas quatro linhas de ação, aparentemente 

também possui uma existência apenas pró-forma. 

No caso do PROGER, a Comissão de Emprego vem atuando no sentido 

de assessorar e avaliar os pedidos de em préstimo dos candidatos. Mas pouco 

pode influir na atuação dos agentes financeiros. 

Nos casos do Habitar-Brasil e do P ASS, embora ambos os programas 

estipulem que deve ser "incentivada" a participação comunitário na sua 
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implementação, nada foi feito neste sentido. O que é inclusive corroborado pelo 

fato dos beneficiários da construção dos sanitários criticarem a forma como 

foram construídos. 

As demais ações não previam a atuação de instâncias de articulação 

público-privada para formação de consensos. 

A falta de materialidade da atuação dos interlocutores e dos espaços de 

concertação público-privado explica a baixa mobilização da sociedade civil e, 

por conseqüência, a ausência de iniciativas de sua autoria que viessem a somar 

àquelas de cunho federal. Além disso, tampouco pode-se dizer que venha 

ocorrendo controle social das ações desenvolvidas. 

A execução descentralizada dos programas da Agenda Básica é a única 

das acepções para parceria que vem sendo desenvolvida dentro dos parâmetros 

imaginados. 

Na prática, é verificável um gradiente de autonomia e de 

responsabilidade bastante amplo em relação ao papel que compete ao nível 

municipal exercer. 

Por exemplo, nos casos do PRODEA e do PLANFOR, compete ao 

município meramente a operacionalização dos programas, já que o montante de 
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recursos e a fOTIna de aplicá-los já vêm definidos de antemão. 

Já nos casos dos programas do transporte escolar, da Cesta Saúde, da 

"Cesta de Material Escolar", entre outros, os gestores locais possuem autonomia 

de escolher sobre a fOTIna de melhor utilizar os recursos disponibilizados que 

ficam sob sua responsabilidade, embora a finalidade esteja rigidamente 

estabelecida. 

No P ASS e Habitar-Brasil, além da responsabilidade sobre a aplicação 

dos recursos, também se verifica a possibilidade de escolher entre ações 

alternativas, isto é, eleger aquela mais apropriada às necessidades do município. 

No PRONAF, pressupunha-se, embora não tenha sido comprovado na 

prática, grande envolvimento dos atores locais na condução da política. Aliás, um 

possível indício de contradição entre discurso e real intenção de promover a 

descentralização. 

Há ainda o caso do PROGER, no qual embora fosse prevista grande 

atuação dos atores locais na condução da política, na prática ela foi obstruída pela 

orientação das instituições financeiras, responsáveis pelos recursos 

disponibilizados. 

Claro que cada um dos programas possui especificidades que podem 
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detenninar níveis diferentes de descentralização. Contudo, o que deve ser 

questionado é se lhes foi conferido o grau de descentralização adequado para que 

sejam mais efetivos. 

Não deve deixar de ser assinalado que em vários programas, os gestores 

tinham criticas e sugestões para adequá-los às necessidades locais, contudo não 

participavam do processo decisório. Por exemplo, no caso do Habitar-Brasil, o 

Secretário Municipal de Planejamento julgava mais pertinente priorizar a atenção 

para o segmento rural, cujas condições de moradias se encontram em situação 

critica, como um fonna de fixar o homem no campo. No entanto, o programa não 

prevê esta possibilidade, já que é voltado apenas para o segmento urbano. Já no 

caso do PLANFOR, os responsáveis locais deveriam ser consultados no 

momento de definição dos cursos a serem disponibilizados para o município, já 

que no seu entender não foram os mais adequados. 

6. A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES 

A promoção da integração entre as ações desenvolvidas nos municípios 

é o outro elemento da Estratégia concebido para aumentar o seu grau de 

efetividade, através da possibilidade de ser criado um efeito sinergético. 

Na verdade, ela não deixaria de ser uma fonna específica de atuação 
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dos parceiros, o que talvez também explique porque não forma encontrados 

muitos exemplos de integração entre ações dos programas que compõem a 

Agenda Básica no município observado, bem como entre aqueles e outras fora do 

seu âmbito. Quer dizer, também neste caso deve estar influindo a falta de 

visibilidade e entendimento da Estratégia de Integração e Convergência de 

Ações. 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde aparece como aquele 

que vem atuando de forma mais integrada. Foi verificada a sua integração com: 

o "Programa do Leite", efetuando a busca ativa dos possíveis 

beneficiários; 

a Secretaria Municipal de Educação, no preenchimento dos 

formulários dos evadidos, infreqüentes e ausentes; 

as "salas de vacinas", encaminhando crianças de baixo peso para o 

"Programa do Leite"; 

o P ASS, educando sobre o uso correto das instalações sanitárias 

construídas; 

a "Cesta de Material Escolar", no levantamento da população

objetivo. 

Também o PRODEA tem colaborado com outras ações. Na distribuição 

da cesta básica, para que a entrega seja efetuada, os beneficiários tem de 
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apresentar comprovantes de vacinação de seus filhos, bem como de que estejam 

freqüentando a escola. 

Dentro da política municipal de transporte escolar, foi verificado o 

único exemplo de integração de um programa da Agenda Básica com ações fora 

de seu âmbito. Mas apenas porque o PNTE é um componente da estratégia 

municipal para dar conta das necessidades locais por transporte escolar. 

Novamente é à falta de entendimento da Estratégia que pode ser 

atribuído o baixo número de casos em foi promovida a integração entre ações. 

Talvez não por acaso, as situações observadas correspondam a duas das 

três sugestões de integração entre ações que constam no Manual de Orientação às 

Prefeituras Municipais. São elas: 

"distribuir a cesta de alimentos do PRODEA associada a ações de 

saúde, educação, cidadania, etc. 

- fortalecer a pequena agricultura familiar, escoando parte da sua 

produção para a Merenda Escolar e para o "Programa do Leite". 

Integrar as ações de saneamento básico e habitação aos programas 

de redução de mortalidade na infância."60 

60 Manual de orientação às prefeituras municipais, op. cil. p. 15 
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Portanto, algumas das integrações verificadas estão explícitas 

(PRODEA) ou implícitas (P ACS) nas sugestões apresentadas. 



PARTE m - A ANÁLISE DO CASO: A EFETIVIDADE DA 

ESTRATÉGIA DE CONVERGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES NO 

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO 
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INTRODUÇÃO 

A análise da efetividade de uma política consistiria em levantar dados 

que indicassem se ela vem atingindo os efeitos desejados - e em que medida - e 

se ela produz efeitos indesejados - e em que medida. Também deveria determinar 

as causas dos resultados obtidos. 

Contudo, neste caso, a política analisada não se propõe simplesmente a 

atingir uma dada efetividade, mas sim uma efetividade maior. Quer dizer, através 

da implementação de um pacote de programas nos municípios mais pobres da 

Uniio, espera-se atingir um certo tipo de impacto sobre a realidade local. E 

através da agregação de outras iniciativas e esforços, espera-se aumentar o grau 

de impacto daqueles programas. 

Assim, no pnmelro capítulo é analisado em que medida a 

implementação da Estratégia no município de Sobradinho tem apontado para a 

obtenção da efetividade esperada. Contudo, antes é feita uma pequena discussão 

a respeito de qual seria a efetividade pretendida pela política, já que há alguns 

pontos problemáticos a respeito do assunto. 

Já no Capítulo 2, é abordada a questão da efetividade maior. 
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Como foi visto na parte anterior, a falta de visibilidade da Estratégia é 

um indicativo de que o aspecto da parceria, no sentido de efetivo engajamento 

dos atores envolvidos na implementação dos programas com a proposta, não vem 

sendo aprofundado. O que explica o pouco que tem sido feito no sentido de 

agregar outros esforços e iniciativas às ações de cunho federaL Também significa 

que a possibilidade de ocorrência de sinergias entre as diversas ações 

desenvolvidas no município tende a ficar restrita, devido a falta de 

intencionalidade política neste sentido. 

Assim, neste capítulo são abordadas três hipóteses que podem explicar 

o problema: falhas na comunicação, nível de descentralização política 

inadequado e falta de mecanismos gerenCIaIs que induzissem aos parceiros 

produzir o comportamento desejado. 

1. A EFETIVIDADE 

Embora jamais fique clara qual é exatamente a efetividade pretendida 

pelo Comunidade Solidária, como será visto adiante, pode-se dizer a grosso 

modo que ela aparece basicamente em dois tipos de formulações nos diversos 

documentos analisados: (a) a "mudança para melhor" da situação de miséria e 

indigência dos segmentos populacionais que se pOSIcIonam nos níveis mais 
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baixos da pirâmide social do país; e, (b) a "mudança para melhor" da situação 

sócio-econômica dos municípios selecionados. 

Na verdade, as duas formulações parecem ser consideradas sinônimas. 

o que é perfeitamente compreensível, posto que a Estratégia foi elaborada com 

base na premissa de que a melhor maneira de atingir o segmento em questão seria 

através do direcionamento das ações para os municípios mais pobres da União. 

Mais do que isso, expressões como "focalização das ações nos municípios mais 

pobres" e "focalização das ações nos segmentos mais pobres na população", 

também são utilizadas indiscriminadamente como sinônimas. 

Ora, isso somente seria possível no caso de municípios cujas carências 

fossem compartilhadas pela imensa maioria de seus membros, o que significaria 

ser uma comunidade com composição social bastante homogênea. Essa situação 

é demonstrada de forma simplificada na Figura 13. 

Figura 13: Situação em que a focalização dos programas da Agenda Básica nos 
municípios mais pobres coincide com a focalização na população-objetivo do 
Comunidade Solidária 

A Onde: 

a: População Total do Município 
b: População com Necessidades Básicas Insatisfeitas 
c: População Coberta pelos Programas da Agenda Básica 
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Deste modo, tomando como referência o núcleo familiar, o pai poderia 

estar recebendo um financiamento do PRONAF, a mãe sendo capacitada pelo 

PLANFOR, os filhos estariam recebendo material escolar e material de higiene, 

além de todos estarem sendo beneficiados pelo Habitar-Brasil e atendidos pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. Em vários momentos, é possível subentender 

ser essa a imagem idealizada pelos formuladores da Estratégia. 

Contudo, quando é proposto - como por vezes ocorre - que sejam feitos 

esforços no sentido de focalizar as ações dos programas da Agenda Básica nos 

segmentos mais pobres da população, está implicitamente reconhecido o fato de 

que as expressões em questão não se equivalem. Quer dizer, dada a realidade 

provável de uma estrutura social heterogênea, é sugerido que se procure a 

focalização dos programas que compõem a Agenda Básica na população-objetivo 

definida pela proposta Comunidade Solidária, isto é, naquela parcela da 

população cujas necessidades básicas estivessem insatisfeitas. A Figura 14 

procura demonstrar essa situação. 

No entanto, esta possibilidade não pode ocorrer na prática devido às 

próprias definições de cobertura implícita ou explicitamente estipuladas pelos 

programas. De fato, há três tipos distintos de cobertura dos programas que 

compõem a Agenda Básica no município selecionado, correspondendo a grosso 

modo à realidade apresentada na Figura 15. São eles: (a) universal; (b) focalizado 
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nos segmentos mais pobres; e, (c) seletivo. 

Figura 14: Situação de um município com composição social heterogênea, com 
focalização dos programas da Agenda Básica na população-objetivo do Comunidade 
Solidária 

A 

a: População Total do Município 
b: População com Necessidades Básicas Insatisfeitas 
c: População Coberta pelos Programas da Agenda Básica 

Onde: 

A>B 
B::C 

Figura 15: Situação de um município com composição social heterogênea, sem 
focalização dos programas da Agenda Básica na população-objetivo do Comunidade 
Solidária 

A Onde: 

a: População Total do Município 
b: População com Necessidades Básicas Insatisfeitas 
c: População Coberta pelos Programas da Agenda Básica 

Os programas com cobertura universal são o Programa Nacional de 

Imunização e todos os que estão relacionados com a área educacional, quais 

sejam: a "Cesta Saúde do Escolar", a "Cesta de Material Escolar", o Programa 

Nacional de Transporte Escolar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
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Os programas cUJa cobertura está focalizada nos segmentos maiS 

pobres da população são o "Programa do Leite", o Programa de Ação Social em 

Saneamento, o Habitar-Brasil, o PRODEA, o Programa dos Agentes 

Comunitários de Saúde e o PRONAF. 

Por último, há os programas cuja cobertura prevista não se restringiria 

ao segmento mais pobre da população, mas que também não seria universal no 

sentido estrito do termo, quer dizer, há um certo sentido de segmentarização 

implícito. Por isso, para fins analíticos, optou-se por designar este tipo de 

cobertura como seletiva. Estão dentro desta categoria o PROGER e o 

PLANFOR. 

Em síntese, embora as expressões "convergência de ações nos 

municípios mais pobres" e a "focalização de ações nos segmentos mais pobres da 

população" sejam freqüentemente intercambiadas, elas somente podem ser 

sinônimas quando for o caso de intervenção em uma realidade de composição 

social bastante homogênea, o que nem sempre corresponde a situação dos 

municípios selecionados, como é o caso do município de Sobradinho.61 

61 À propósito, um aspecto que jamais deve ser desprezado na fonnulação de políticas é o da 
importância da seleção de metodologias adequadas de diagoostico. No caso da seleção dos municípios prioritários, o 
Índice de Condições de Sobrevivência (ICS), ao apresentar como resultado um valor relacionado a uma área 
geográfica não pennite que se trabalhe com uma população-o~etivo unificada. Como salienta Boltvinik, embora este 
tipo de método de medição de pobreza seja útil para a análise e o planejamento setoriais, somente pennite trabalhar 
com populações-o~etivo fragmentadas. Aliás, as categorias utilizadas para construí-lo não têm correspondência com 
muitas das necessidades insatisfeitas o Comunidade solidária pretende atender. Já o Mapa da Fome, a despeito dos 
problemas já mencionados de possível superdimensionamento, possui como unidade de análise o número de famílias 
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Nos casos de composição social heterogênea, embora a Estratégia 

sugira a focalização das ações nos segmentos mais pobres, a proposta demonstra 

nem sempre ser congruente com os objetivos de cobertura dos próprios 

programas que a compõem. Na verdade, a sugestão é desnecessária para os 

programas cuja cobertura já está focalizada e não factível para os programas cuja 

cobertura prevista é universal. Neste aspecto, o fato, a princípio, não constituiria 

um problema, já que os mesmos atenderiam de qualquer modo o segmento em 

questão. 

Apenas nos casos dos programas com cobertura seletiva, a focalização 

nos segmentos mais pobres da população teria de ser necessariamente procurada, 

a fim de se harmonizar com a proposta da Estratégia. 

No entanto, paradoxalmente, no município selecionado, é justamente o 

contrário que vem ocorrendo, isto é, o PLANFOR e o PROGER vêm excluindo 

na prática os segmentos mais pobres da população. No primeiro caso, porque os 

gestores estaduais e municipais do programa não vem priorizando o seu acesso, 

sendo as vagas dos cursos oferecidos preenchidas aleatoriamente em seu 

detrimento, e, no segundo, porque os agentes financeiros limitam-se a uma 

abordagem meramente institucional na seleção dos beneficiários, entendendo não 

em situação de indigência. Contudo, com exceção do PRODEA, isso não foi traduzido operacionalmente em uma 
população-objetivo específica Cf. Boltvinik, Julio. Métodos de medición de la pobreza In: 
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ser vantajoso operar linhas de crédito para o segmento mais carente - embora a 

literatura recente sobre políticas de microfinanciamento indiquem justamente o 

contrário. Vale dizer, em ambos os casos, fica novamente patente a falta de 

sintonia dos "parceiros" com a proposta Comunidade Solidária. 

Resta, então, questionar se as duas formulações encontradas para a 

efetividade desejada podem realmente ser sinônimas, isto é, se a mudança "para 

melhor" da situação sócio-econômica do município em geral, implica que o 

mesmo esteja ocorrendo com os segmentos mais inferiores de sua pirâmide 

social. 

A questão é complexa e requer que seja destrinchada para efeito de 

análise. Em primeiro lugar, têm-se necessariamente que buscar um significado 

para "mudar para melhor". Se forem tomadas como parâmetro, as definições 

atuais sobre desenvolvimento, é possível supor que a expressão signifique atingir 

um certo nível de saúde, educação e renda. Isso porque, todas elas estão 

embasadas em noções valorativas, tais como "padrão de vida mínimo", 

"qualidade de vida", "uma vida boa", entre outras, as quais, embora comumente 

também envolvam aspectos de dignidade política e cultural, apresentam aqueles 

critérios como sendo os que respondem pela dimensão objetiva do 

desenvolvimento.62 

62 Cf. Todaro. M. Introdução à economia: uma visão paro o terceiro mundo. Rio de Janeiro, Campus, 
1981. PNUD. Relatório do desenvolvimento humano - 1994. Lisboa, TricontinentaL 1994. Hõsle, Vittorio. 
Necessidades e alternativas do desenvolvimento. In: Desenvolvimento econômico ou humano? Reflexões sobre wna 
nova política de desenvolvimento. São Paulo, Konmd-Adenauer- Stiftung, 1996. (Traduções, 9). 
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Ainda para fins analíticos, o pacote de programas da Agenda Básica foi 

dividido em três categorias diferentes daquelas que constam na proposta: são 

elas, a "Promoção de Saúde Coletiva", o "Apoio à Educação e a Qualificação" e 

a "Promoção de Oportunidades de Emprego e Renda", sendo que alguns dos 

programas ficaram na intercessão entre duas categorias diferentes, pOIS 

continham ambos objetivos expressos, como é demonstrado na Figura 16. 

Constituem os programas que visam a Promoção da Saúde Coletiva, 

tanto aqueles que diretamente estão relacionados com este objetivo (P ACS, PNI 

e Cesta Saúde), bem como os programas de complementação alimentar 

(PRODEA, PNAE e "Programa do Leite") e os programas que visam melhorar as 

condições de habitabilidade (P ASS e Habitar-Brasil), mesmo que estes também 

tenham outros significados, tais como dar condições de dignidade à vida humana. 

Como todos os programas que se encontram nesta categoria, ou 

possuem coberturas universais, ou estão focalizados na população-objetivo do 

Comunidade Solidária, é possível inferir que, a medida que efetivamente estejam 

contribuindo para a melhoria das condições de saúde do município, também o 

estão para o segmento específico, e vice-versa. 

Na categoria de Apoio à Formação e Qualificação estão o PNTE, a 

"Cesta de Material Escolar", o PLANFOR e o PRONAF, já que este possui uma 
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linha de ação especificamente voltada para a qualificação e capacitação. 

Figura 16: Programas da Agenda Básica segundo Áreas de Objetivos 

PASSPRODEA 
-«PROGRAMA DO LEITE' 
··HABIT AR .. BRASIL-. _. 
PACSPNIPNAE 

. CESTA SAúDE 

PROMoçÃO DE SAÚDE 
COLETIVA 

APOIO À EDUCAÇÃO 
E FORMAÇÃO 

PLANFOR 
PRONAF 

PROMOÇÃO DE OPOETUNIDADES 
DE EMPREGO E RENDA 

PROGER 

O raciocínio anterior é valido para os casos do PNTE, da Cesta do 

Material (coberturas universais) e para a linha de capacitação do PRONAF 

(cobertura focalizada) caso venha a ser implementada. Contudo, no caso do 

PLANFOR, é possível que uma coisa não implique necessariamente em outra. 

Quer dizer, tendo em vista que o programa tende a gerar oportunidades apenas 

para seus beneficiários diretos, especialmente na forma de emprego, se não for 

focalizado na população-objetivo do Comunidade Solidária, é possível que a 

"mudança para melhor" das condições de capacitação da população do município 

como um todo não impliquem no mesmo para o segmento em questão. 
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Por fim, na categoria da Promoção de Oportunidades de Renda, que 

buscaria concretizar um mundo com possibilidades de geração de riqueza e 

oportunidades de trabalho, estão o PROGER e o PRONAF. Também pode ser 

enquadrado o PLANFOR, não apenas por ser um tipo de educação diretamente 

voltada para a empregabilidade imediata, como também por possibilitar a 

iniciativa de negócios individuais. 

No caso do PRONAF (cobertura focalizada) também é possível se 

supor que a efetividade do programa em termos de melhorias nas condições de 

renda do município e da população-objetivo do Programa estejam 

intrinsecamente vinculadas. Contudo, nos casos do PROGER e do PLANFOR 

(coberturas seletivas) as relações entre uma e outra não são tão diretas. 

Quer dizer, a efetividade do PROGER em termos da melhoria das 

condições de renda do município somente implicam em melhorias das condições 

de renda da população-objetivo do município no caso dos financiamentos serem 

concedidos diretamente para ela, ou no caso de gerar postos de trabalhos ou 

ocupações indiretas para o segmento em questão. Ou seja, mesmo que o 

segmento não seja o beneficiário direto, pode sê-lo de forma indireta, a depender 

do tipo de atividades financiadas. 

Já o PLANFOR, como foi dito, possui duas modalidades distintas de 

efetividade em termos de melhoria das condições de renda. A primeira seria na 
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forma assalariada, na qual apenas obtém melhores condições de renda os 

beneficiários diretos do programa, no caso do município apresentar potencial 

para absorver a força de trabalho capacitada. A segunda seria a geração de 

negócios próprios pelos indivíduos capacitados. Neste caso, é possível presumir 

que mesmo que a população-objetivo do Comunidade Solidária não tenha sido 

beneficiada de forma direta pelo programa, possa sê-lo, eventualmente, de forma 

indireta, caso se verifique a abertura de outras oportunidades de emprego 

derivadas. 

Assim colocada a questão da efetividade em termos teóricos, cabe 

agora determinar que elementos apontam para a possibilidade de alcançar a 

efetividade desejada na prática. 

Com relação à promoção da saúde coletiva, pode-se dizer que o PACS, 

o PNI, e o "Programa do Leite" são aqueles que apresentam uma implementação 

mais consistente, eficiente e eficaz, indicando a possibilidade de atingir a 

efetividade pretendida. 

o mesmo poderia ser dito a respeito do P ASS e Habitar-Brasil, apenas 

tendo como objeção o fato dos programas apresentarem uma cobertura aquém da 

demanda do município pelos beneficios oferecidos. 

Já o caso do PRODEA, a questão se toma mais complicada devido ao 
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problema do possível superdimensionamento de sua população-objetivo. Quer 

dizer, a utilização dos alimentos como ração para animais ou mesmo a sua 

inutilização por parcela dos beneficiários são elementos que claramente apontam 

para um tipo de efetividade diferente da imaginada, mesmo que para uma outra 

parcela possa estar significando uma melhoria das condições de saúde. 

Com relação ao apoio à formação e capacitação, são o PNTE e a "Cesta 

de Material Escolar" que apontam para a possibilidade de estar atingindo o 

impacto esperado, com a única ressalva de que o primeiro não possibilita atender 

toda a população que demanda o serviço de transporte escolar. Já o PLANFOR, 

não bastasse o fato de não vir atendendo a população-objetivo do Comunidade 

Solidária, ainda tem sido bastante questionado pelos seus gestores locais quanto a 

capacidade de seus cursos aumentarem o potencial de empregabilidade dos 

beneficiários. 

Por fim, os programas de promoção de oportunidades de emprego e 

renda são aqueles em que os elementos coletados nas pesquisas de campo 

indicam as maiores dificuldades de atingir a efetividade desejada, isto é, a 

imediata melhoria de renda. 

No caso do PLANFOR, a falta de participação, entendida como "a 

colaboração dos beneficiários no planejamento e implementação de programas", 

parece ser um dos fatores principais que vem determinando o desenvolvimento 
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de atividades que não são as mais adequadas para a localidade, isto é, 

comprometendo a capacidade do programa em melhorar as condições de renda 

do município como um todo e para seus beneficiários diretos em particular.63 Por 

outro lado, a falta de entendimento da proposta Comunidade Solidária pelos 

gestores locais tem feito com que não se garanta o acesso prioritário dos 

segmentos mais vulneráveis ao programa, comprometendo ainda mais a sua 

capacidade de resolver a situação deste grupo específico. 

Já no caso do PRONAF, parece evidente que apenas a linha de ação de 

financiamento do custeio e investimento rurais não é suficiente para resolver o 

problema da pequena produção em crise. Quer dizer, enquanto se reduzir a esta 

única modalidade de ação, o programa parece responder mais como uma política 

tutelar de transferência monetária, do que como promoção de oportunidades de 

renda. Embora, a curto prazo o programa signifique uma melhoria das condições 

de renda do segmento em questão, é questionável a sustentabilidade de seus 

efeitos. 

No caso do PROGER a falta de sintonia entre os idealizadores do 

Programa e os agentes financeiros tem significado uma efetividade quase nula. 

Quer dizer, além dos grupos mais vulneráveis não estarem sendo beneficiados 

diretamente pelos financiamentos para os grupos mais vulneráveis, também 

pouco o foram de forma indireta através da criação de postos de trabalho, devido 

63 Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p.37 
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ao número bastante restrito de financiamentos concedidos. Também é pertinente 

questionar em que medida os gestores locais do programa percebem as 

possibilidades que são abertas através dele, divulgando-as para o segmento em 

questão e prestando assessoria para gerar iniciativas. 

Cabe ainda ressaltar que os programas da "Cesta Saúde do Escolar", do 

transporte escolar, "do Leite", da "Cesta de Material Escolar" e o PRODEA, 

também possibilitam uma melhoria imediata das condições de renda dos 

segmentos mais vulneráveis, devido à transferência monetária que trazem de 

forma implícita. A diferença é esta efetividade imediata não é sustentável, quer 

dizer, deixa de existir tão logo sejam interrompidos os programas. 

Por outro lado, é claro que não apenas os programas acima, mas todos 

os que se incluem nas categorias de promoção de saúde coletiva e apoio à 

formação, também possuem uma efetividade em termos de aumento de renda, 

devido às notórias inter-relações entre saúde, educação e renda. Contudo, neste 

caso, os efeitos, embora tendam a ser mais sustentáveis, não seriam tão 

imediatos. 

Assim, as ações de promoção de oportunidades de renda e emprego 

seriam justamente as únicas que possibilitariam ao mesmo tempo um aumento 

imediato e sustentável de renda. 
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A implementação problemática dos programas desta categoria de 

intervenção, portanto, não afeta apenas a sua efetividade, mas também traz 

implicações sobre a sustentabilidade da Estratégia como um todo. Quer dizer, 

caso ela seja interrompida prematuramente, os efeitos imediatos de melhoria de 

renda deixariam de existir antes que uma outra efetividade mais sustentável, 

conseqüência das melhores condições de saúde e educação j á estivesse 

amadurecida. Em outras palavras, a intervenção teria de ser necessariamente mais 

longa do que seria se fossem desenvolvidas ações de promoção de oportunidades 

de renda e emprego. 

Porém, o mais grave é que, talvez, sem este tipo de intervenção a 

necessidade de tutela dos grupos vulneráveis jamais seja rompida, isto é, é 

possível que eles não consigam jamais vir a prover suas necessidades de forma 

autônoma. O que acarretaria na necessidade permanente da intervenção da 

Estratégia, pois ela seria insustentável. 

Como adverte o Banco Mundial, os gastos sociais com serv1ços de 

saúde e educação fazem aumentar as oportunidades para as pessoas pobres, mas 

também podem não ser bastantes."64 De acordo com a instituição, países com 

excelente matrícula no primário e mortalidade infantil baixa, mas sem 

64 Banco Mundial, op. cito p. 72 
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oportunidades econômicas que permitissem uma elevação de renda indicam 

claramente a necessidade de uma intervenção específica neste sentido também. 65 

Talvez uma das razões para a falta de empenho em implementar 

programas de promoção de oportunidades de renda e emprego seja a falta de 

unanimidade a respeito do tipo de efetividade que esta categoria de intervenção 

pode produzir. Enquanto alguns defendem que tais políticas são regidas tanto 

pelo princípio da eqüidade quanto da eficiência econômica, outros entendem que 

são orientadas apenas pelo princípio da eqüidade. 

Para os primeiro, as políticas de promoção de oportunidades de renda e 

emprego não apenas constituem uma modalidade de ação redistributiva 

(eqüidade) que produz efeitos em termos de melhoria de renda dos grupos 

vulneráveis de forma mais imediata do que políticas educacionais e de promoção 

de saúde coletiva, como também de modo sustentável. Isto é, podem 

efetivamente romper com a necessidade de tutela dos grupos vulneráveis, ao 

permitir que eles possam vir a prover suas necessidades de forma autônoma. 

Além disso, acreditam que possa ser um caminho que conduza ao crescimento 

econômico (eficiência). 

Para os últimos, ações desta categoria visam exclusivamente produzir a 

melhoria da renda dos grupos vulneráveis, quer dizer, não é aceita a possibilidade 

65 Banco Mundial. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1990: a pobreza. Rio de Janeiro, FGV, 
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de que possam gerar crescimento econômico, para a qual seria mais interessante 

investir no setor formal. E ainda, seria questionável a sustentabilidade dos seus 

efeitos 

Neste sentido, pouco difeririam de políticas como o imposto negativo, o 

salário-família, e até mesmo a distribuição de cestas básicas ou a construção de 

habitações populares. Assim, do ponto de vista puramente econômico, o critério 

que levaria à opção por uma das alternativas seria a determinação, através de uma 

análise custo-efetividade, daquela que possibilitasse obter o maior número de 

beneficios ao mesmo custo, ou o mesmo número de beneficios ao menor custo. 

Em outras palavras: ações deste tipo possuem um caráter mais do que tudo 

assistencial, basicamente na forma de aumento da capacidade de consumo. 

Na pnme1ra percepção, os princípios da eqüidade e da eficiência 

econômica, portanto, podem não ser antagônicos. Tese, aliás, corroborada pelo 

Banco Mundial. Segundo a instituição, 

1990. p.3 

"Vários outros programas governamentais podem 
reduzir a desigualdade, ao mesmo tempo em que 
aumentam a eficiência alocativa e promovem o 
crescimento - por exemplo, programas que visam 
promover o acesso à infra-estrutura, ao crédito e à terra."66 

66 Idem. Relatório sobr-e o desenvolvimento mundial 1991: o desafio do desenvolvimento. Rio de 
Janeiro, FGV, 1991. p. 157 
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Já Alarcón, embora reconheça a falta de evidências empíricas claras 

para estabelecer uma relação sistemática entre eqüidade e crescimento 

econômico, defende que a desigualdade está associada a um crescimento 

econômico mais lento. Entre os motivos, está a falta de acesso ao crédito por 

parte dos segmentos mais pobres da população. Normalmente as instituições 

financeiras exigem garantias para concedê-los ou estipulam taxas de juros mais 

altas para quem não possa oferecê-las, comprometendo a capacidade de pequenos 

empreendedores e indivíduos expandirem a sua capacidade produtiva. De onde se 

conclui que políticas de promoção de crédito para segmentos mais vulneráveis 

tendem a contribuir para o crescimento, uma vez que este depende parcialmente 

da capacidade das pessoas de se endividarem para poder inverter produtivamente, 

quando não houver capital próprio. 67 

A autora ainda sustenta que o lento crescimento das oportunidades de 

emprego restringe o tamanho do mercado, já que grande parcela da população 

apresentaria um poder de compra muito limitado. Ora, uma demanda interna 

pequena, por conseqüência, restringe a possibilidade de inversão e as 

possibilidades de crescimento econômico. Da onde também se pode inferir que 

políticas de apoio à agricultura familiar, de qualificação profissional - mesmo 

que não voltadas para atender aos grandes setores - e de microfinanciamento 

tendem a favorecer ao crescimento econômico. 

67 Cf. Alarcón, Diana. Crecimiento con igualdad. fev. 2000. Cópia reprográfica, e Espacios de 
articuloción entre la política econóuúca y las politicas social jun. 2000. Cópia reprográfica. Sobre a importância da 
capacidade empreendedora para o desenvolvimento, cf. Furtado, Celso. Teoria e política do deseTIVolvimento 
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Assim, a erradicação da pobreza se justifica não apenas por razões 

humanitárias, mas pelo impacto que possui sobre o crescimento econômico. Por 

outro lado, não existe erradicação sustentável da pobreza sem crescimento 

econômico. Contudo é possível crescer economicamente, embora provavelmente 

de forma mais limitada, como ocorre na América Latina, sem diminuir a 

desigualdade. Portanto, a questão a se resolvida seria como promover a eficiência 

econômica que ao mesmo tempo erradique a pobreza? Segundo a autora, 

basicamente substituindo políticas de subsídios, transferências e regulação que 

inibem o crescimento, por políticas, entre outras, como o PROGER, PRONAF e 

oPLANFOR. 

Tais programas, quando bem elaborados e implementados, constituem 

um ponto de interseção entre as políticas sociais e as políticas econômicas. Ou, 

como afirma Alarcón, "a melhor política social é uma boa política econômica, da 

mesma maneira que o crescimento sustentável da economia não pode se dar sem 

uma boa política social."68 

Já na segunda percepção, eqüidade e eficiência são princípios 

antagônicos, já que a redistribuição da renda sempre implicaria em certa perda de 

eficiência econômica, ao diminuir os estoques de poupança. 

econômico. são Paulo, Nacional, 1983. No Capítulo 4, o autor destaca a contribuição de J. A. Schumpeter ao 
formular a "teoria do empresário" para a compreensão do processo de crescimento econômico. 

68 Alarcón. Diana. Espacias de arliculación entre la política económica y las políticas social. jun. 

2000. Cópia reprográfica. p. 2 (a tradução nossa) 
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A única ressalva ficaria por conta das políticas voltadas para o 

desenvolvimento de capital humano, no que se incluiriam tanto as ações da área 

educacional, quanto de promoção de saúde coletiva, posto que são necessárias 

para o crescimento econômico. Quer dizer, mesmo que a curto prazo, predomine 

o princípio da equidade, a longo prazo, rege o da eficiência econômica. 

Enfim, as duas percepções divergem a respeito do papel das políticas 

sociais. Enquanto uma acredita que elas possam também influir na forma como é 

distribuída a riqueza, outra entende que somente a política econômica possui esta 

capacidade, e as políticas sociais possuiriam um campo próprio de atuação 

voltado para a redistribuição daquela. 

Cohen & Franco, por exemplo, entendem que é a falta de entendimento 

das diferenças de campo de atuação das políticas econômicas e das sociais que 

leva a criação de propostas orientadas pelo mote "ensinar a pescar ao invés de dar 

o peixe", como se fora possível reverter a lógica distributiva a partir da ação 

social. Para os autores, as políticas sociais deveriam se ocupar de desenvolver o 

capital humano enquanto a política econômica procura desenvolver o sistema 

produtivo - formal - para que este possa o absorver. Neste meio tempo, seria 

realmente necessário dar o peixe, seja já pescado, seja ensinando a pescar. De 

preferência, na forma que apresentar a melhor relação custo-beneficio. 
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Não se tem aqui o propósito de determinar qual dos dois pontos de vista 

é verdadeiro. Contudo, é pertinente fazer algumas críticas aos que consideram os 

princípios da eqüidade e da eficiência econômica antagônicos. 

Em primeiro lugar, esta percepção conduz facilmente ao raciocínio 

normativo de que quanto menos eqüidade houver, mais se pode gerar eficiência 

econômica, pois esta depende dos estoques de poupança. Tese que, segundo o 

Banco Mundial, é desmentida pelas evidências que indicam que a desigualdade 

se relaciona com um crescimento mais lento. 

Também conduz à velha fórmula prescritiva de que o princípio da 

eficiência deve ter preponderância sobre o da eqüidade, pois quanto mais uma 

economia crescer, mais riqueza haverá para ser distribuída, o que também já foi 

desmentido pela experiência histórica. 

Mas, talvez, a principal crítica que se possa fazer a tal ponto de vista 

diz respeito ao fato de que os processos que impulsionam o desenvolvimento 

econômico não são ainda inteiramente compreendidos.69 Assim, afirmar que as 

incontáveis iniciativas geradas por programas de promoção de oportunidades de 

emprego e renda são pouco sustentáveis e não geram eficiência econômica pode 

ser no mínimo precipitado. Além do que, existe o fato de alguns países 

69 Idem, ibidem. p. 1 
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desenvolvidos, contarem com grande parte de sua economia baseada no setor 

informal, em pequenas e microempresas e na pequena propriedade ruraL 

De qualquer modo, a falta de empenho em implementar este tipo de 

intervenção significa que, na prática, uma escolha já foi feita. Como salienta Dye, 

a não-ação governamental também pode ser considerada uma política.70 Deste 

modo, as ações de promoção de renda e emprego não apenas têm sido preteridas 

enquanto política econômica, mas também como política social, em favor de 

ações que simplesmente "dão o peixe já pescado". 

Contudo, como há muito já é sabido, os governos dos países em 

desenvolvimento não possuem recursos para conceder a cada pessoa pobre renda 

subsidiada de forma duradoura. Já as políticas de promoção podem contar com os 

recursos adicionais dos próprios beneficiários, a sua capacidade de trabalho, de 

iniciativa e energia, os quais possuem um valor monetário, mesmo que não se 

possa determiná-Io. 71 

É possível levantar a hipótese de que o que seja a conveniência 

financeira que vem determinando a escolha de políticas de transferência de renda 

70 Cf. Dye, Thomas. Policy Analysis: the Thinkings Man's Response to the Demand for Relevance. In: 

Dye, Thomas. Understandig public policy. Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall, 1972. (Tradução para o CIPAD de 
.Macia lucia.de Oliveira, sob o título "Análise de Políticas: a Resposta de Homem Pensante a Demandas de 
Relevância"). Cópia reprográfica. p. 

71 Garsoll, José. Uma arma contra a pobreza. In: O correio da UNESCO. Microfinanças e pobreza: 
incluir os excluídos. Rio de Janeiro, ano 25, n. 3, mar. 1997. 
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direta. Quer dizer, programas como o PRONAF e o PROGER requerem 

investimentos iniciais de vulto considerável. 

Convém ressaltar que, no caso do PRONAF, apenas a primeira vista 

parece preponderar a convicção na capacidade das ações de promoção de 

oportunidade em promover o crescimento econômico e/ou a opção por "ensinar a 

pescar" como modalidade de ação redistributiva. Na prática, a morosidade para 

implementar as demais linhas de ação, especialmente o desenvolvimento de 

infra-estrutura e a capacitação, o que envolveria a necessidade de mais recursos, 

acaba por conferir-lhe um caráter meramente assistencial. Isso porque, como foi 

visto, apenas o financiamento não pode promover o aumento da produtividade e 

a viabilização econômica da produção familiar. Assim, o programa também não 

passaria de uma forma de transferência direta de renda, embora com a 

necessidade de contrapartida por parte dos beneficiários. 

Fica o questionamento sobre se a política econômica em curso poderá 

dar conta da absorção dos segmentos vulneráveis pela economia formal ou se 

perpetuará uma organização social dividida entre os "de dentro' e os "de fora", 

para os quais restariam apenas as políticas de "dar o peixe", pescado ou não. 

Por outro lado, é possível que ações que simplesmente transferem 

renda, especialmente quando não há a necessidade de contrapartida, possam ter 

um efeito negativo sobre a mentalidade dos beneficiários. Isso porque, a julgar 
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pelas informações colhidas em alguns depoimentos, é possível que elas possam 

ter um efeito negativo sobre o comportamento dos beneficiários. Para usar a 

terminologia do Programa: é possível que esteja se produzindo um efeito 

sinergético negativo. 

Para alguns entrevistados, a combinação de programas como o 

PRODEA, o Habitar-Brasil, o PASS, o PRONAF e, eventualmente, o "Programa 

do Leite", a "Cesta Saúde do Escolar" e a "Cesta de Material Escolar", aliada a 

outras ações locais, como a distribuição gratuita de remédios, levaria ao 

comodismo e à falta de iniciativa, o que poderia comprometer ainda mais a 

capacidade dos grupos vulneráveis em romper com a situação em que se 

encontram. 

Duas imagens foram utilizadas para justificar a critica. A primeira que 

se refere aos moradores das "vilas" da periferia da cidade é mais ou menos a 

seguinte: 

---" A qualquer hora do dia que você passar em frente às casas -

construídas pelo Habitar-Brasil - vai ver a família toda sentada tomando 

chimarrão e batendo papo. Mas se você oferecer trabalho, eles não vão aceitar 

porque o salário é muito baixo. Claro, pois já estão com a vida ganha - casa, 

comida, remédios, etc. E se algo mais faltar, eles vão procurar o prefeito para 

resolver o problema" 
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A segunda, que se refere ao comportamento dos pequenos produtores 

rurais, pode ser resumida da seguinte maneira: 

---" Antigamente o agricultor plantava e cnava tudo o que 

precisava. Mas aí, tinha que acordar cedo e dar duro. Hoje, eles só querem saber 

de ficar até tarde vendo televisão, não querem trabalho, querem comprar tudo 

pronto, depois reclamam que a safra foi pouca, que não dá para pagar o 

empréstimo - do PRONAF -, que precisam de mais dinheiro ... " 

De concreto, apenas foram apresentadas duas "provas" da percepção 

apresentada: (a) o fato do valor da jornada de trabalho no campo ter se elevado 

de R$ 7,00 para R$ 14,00, em 1996, devido à inversão na relação demanda e 

oferta de trabalho; e, (b) o fato dos pequenos agricultores buscarem empréstimos 

superiores à capacidade produtiva de suas propriedades. 

Em relação ao pnmelro caso, é importante considerar que, embora 

aqueles realmente fossem salários bastante baixos, os "patrões" são pequenos e 

micro produtores rurais, cuja situação econômica também é precária. Deste 

modo, a elevação dos salários e a escassez de mão-de-obra nas épocas de 

semeadura e colheita poderiam estar agravando ainda mais a situação dos 

minifúndios. Uma grande contradição para uma política que visa "elevar o 

município a um novo patamar de desenvolvimento". 
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A este respeito, como salienta Alarcón, há muito já vem sendo 

salientado o fato de que a pobreza diminuiria a chamada "eficiência x" da 

população, isto é, os incentivos e motivações para trabalhar e para a vida 

comunitária, gerando efeitos negativos para o conjunto da economia.72 Fato que 

políticas que apenas transferem renda não parecem poder sanar. 

Por outro lado, cabe registrar que o Programa Comunidade Solidária 

"sugere" que sejam exigidas contrapartidas dos beneficiários, como a prestação 

de trabalho "voluntário" para realizar serviços em prol da comunidade. Contudo, 

isso não vem sendo efetuado. A justificativa dada seria que eles não teriam 

capacidade de realizar as tarefas, o que poderia acarretar em aumento de custos, 

devido a uma possível morosidade maior ou falta de qualidade do resultado. 

Paradoxalmente, as críticas são efetuadas pelos mesmos políticos que 

tiram proveito eleitoral dessas ações, como foi possível verificar no grande 

alvoroço causado pelos preparativos para a inauguração das casas do Habitar

Brasil e as instalações sanitárias do PASSo Além dos políticos locais, também 

estavam sendo esperados representantes do executivo e legislativo estaduais, 

todos "pais" das obras. 

72 Alarcón. Diana. AlarcóIl, Diana. Crecimiento con igualdad. fev. 2000. Cópia reprográfica. p. 7 

185 



Em síntese, duas conclusões podem ser tiradas a partir do quadro 

exposto. Primeiro: a Estratégia pode estar produzindo melhores condições de 

saúde, educação e renda para os segmentos mais vulneráveis. Contudo, na última 

categoria, a efetividade tem sido obtida de forma pouco sustentável, 

especialmente através de ações que, seja em essência, seja apenas na prática, se 

resumem à transferência monetária direta. 

Segundo: há um dilema a ser resolvido. Ou se aposta na capacidade dos 

programas de geração de emprego e renda em melhorar de forma sustentável os 

problemas do segmento em questão e como mola que possa impulsionar o 

crescimento econômico, ou se abandona este tipo de iniciativa e concentra-se os 

recursos nas áreas de promoção de saúde e educação, esperando que no futuro a 

economia venha a absorvê-lo como força-de-trabalho. 

Caso a última opção seja a escolhida, também tem que ser considerada 

a hipótese de que a economia jamais venha a incorporá-los. Quer dizer, a julgar 

pela tendência do capitalismo mundial, que aponta para um aumento da exclusão 

social até mesmo em países desenvolvidos, é plausível imaginar que aos 

segmentos já alijados sejam agregados novos grupos sociais. A eles todos, 

restaria apenas a tutela permanente. 
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2. A EFETIVIDADE MAIOR 

o Programa Comunidade Solidária pretende o engajamento de diversos 

atores públicos e privados com a sua proposta a fim de que seja aumentado o 

grau de efetividade das ações desenvolvidas, através do aporte de esforços e 

iniciativas, dentre os quais tem sido destacada a promoção da integração entre as 

ações. 

Contudo, como foi visto, o engajamento dos parceiros vem ocorrendo 

de forma muito superficial. Três hipóteses foram levantas para explicar o 

problema: (a) falhas na comunicação; (b) nível inadequado de descentralização 

política; e, (c) falta de gerenciamento apropriado. 

A) A QUESTÃO DA COMUNICAÇÃO 

Karlôf entende que a comunicação na prática administrativa "talvez 

seja o instrumento maís eficaz para conseguir uma elevada eficiência nas 

estratégias elaboradas", e indica os elementos necessários para o seu sucesso, 

quais sejam:73 

1. a qualidade do meio utilizado para a divulgação; e, 
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2. a qualidade da mensagem em termos de conteúdo e forma. 

o Comunidade Solidária tem se valido da mídia em geral, incluindo a 

internet, para fazer a divulgação de suas ações. No entanto, no que concerne 

especificamente à Estratégia proposta, os meios utilizados são os manuais de 

orientação às prefeituras e os canais de interlocução estaduais e municipais, bem 

como o contato direto com os parceiros envolvidos na sua implementação. 

o contato direto com os prefeitos dos municípios selecionados foi 

intenso na fase inicial da implementação da Estratégia, a julgar pelo depoimento 

do ex-prefeito de Sobradinho. No entanto, aparentemente não houve 

continuidade, haja vista a total ignorância a respeito do assunto por parte do seu 

sucessor. 

A troca de gestão municipal, por outro lado, não implicou em 

descontinuidade política, já que o mesmo partido permaneceu no poder e a 

maioria dos gestores municipais envolvidos na implementação dos programas da 

Agenda Básica foi mantida na função. O que corroboraria a tese de que a falta de 

continuidade na comunicação pode comprometer a sua eficiência. 

A utilização da Interlocução Estadual como um mero canal de 

divulgação da proposta tampouco parece estar ocorrendo. Ao menos no que se 

73 Karlõf, Beogt, op. cito p. 68 
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refere ao município selecionado, nem sequer são mantidos contatos entre os 

"parceiros". Ademais, a própria falta de informação do então Interlocutor, bem 

como possivelmente de seu antecessor, é um indicativo de que a instância não 

vem sendo requisitada como tal. 

É desnecessário dizer que a Interlocução Municipal sequer tem 

condições materiais para que pudesse vir a ser um canal de comunicação efetivo. 

Assim, no que se refere especificamente aos meios de divulgação da 

Estratégia, a dúvida que fica é menos sobre a qualidade dos mesmos do que 

sobre se eles vêm sendo efetivamente utilizados. Neste sentido, o tema não deixa 

de estar relacionado com a questão da centralização/descentralização política.74 

Isso porque, a comunicação é o instrumento pelo qual os dirigentes podem reunir 

informações importantes para o processo decisório sobre o ambiente em que 

operam e sobre a própria organização. Mas para tanto, implica que haja um fluxo 

de mão dupla, no qual uma parte recebe informação e responde a ela, inclusive 

através de ações. Esse aspecto do problema será tratado no item subseqüente. 

Por outro lado, embora não se saiba precisamente a que documentos os 

diversos parceiros tiveram acesso, ou o teor das conversações que venham se 

estabelecendo, a falta de entendimento da proposta Comunidade Solidária e da 

74 Idem, ibidem. p. 68 
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Estratégia que ela engendrou podem também significar que a forma como estão 

sendo apresentados não está suficientemente clara. 

Por exemplo, no Manual de Orientação às Prefeituras Municipais, 

principal documento de divulgação do Comunidade Solidária junto aos 

municípios, jamais é descrita a concepção da Estratégia. De fato, o único 

momento em que a palavra "estratégia" aparece é o seguinte: 

"O Programa Comunidade Solidária é, na 
verdade uma estratégia que busca evitar a centralização das 
decisões, a superposição das ações e a pulverização dos 

. recursos. Essas práticas sempre redundaram em 
ineficiência, descontinuidade, fragmentação, desperdício 
de recursos e c1ientelismo."75 

Não obstante, todos os elementos da Estratégia estão eventualmente 

presentes no documento, embora dispersas ao longo do texto. Assim, tem-se a 

informação que como foi feita a seleção de municípios prioritários e de que a 

intervenção está baseada na atuação conjunta de cinco grandes parceiros -

Conselho, Secretaria-Executiva, ministérios setoriais, governos estaduais e 

municipais -, sendo descritas as atribuições de cada um deles. Neste aspecto, fica 

a desejar a definição do papel da sociedade civil e da parceria concebida como 

uma rede, pois, da forma como está apresentada, parece haver uma 

hierarquização de parceiros. Por fim, também consta a promoção da integração 

das ações. Contudo, meramente como uma das atribuições do governo municipal. 

Jamais é mencionada a sua capacidade sinergética, isto é, a sua finalidade. 
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Por último, é possível questionar o próprio conteúdo da mensagem. Ou 

melhor, as falhas ou omissões na informação disponibilizada. Neste sentido, a 

principal ausência sentida é de um elemento que comunique aonde se quer 

chegar. Quer dizer, do que na linguagem dos projetos sociais é chamado de 

imagem-objetivo e, na esfera privada, de "visão" ou "nível de ambição" de um 

negócio. 

Por "visão" ou "nível de ambição" entende-se o cenário de um futuro 

relativamente distante ao qual se pretender chegar se as ações forem 

desenvolvidas de forma ideal. 

No campo das políticas sociais, uma formulação similar é encontrada 

na definição de imagem-objetivo proposta por Boisier, qual seja, 

"um modelo (e, como tal, uma simplificação seletiva e 
voluntarista da realidade planejada - a economia como um 
todo, a sociedade, ... , etc.) inserido em um determinado 
tempo futuro. (. .. ) A característica essencial da imagem
objetivo é sua racionalidade interna; ou seja, não 
simplesmente um conjunto nem uma soma de objetivos 
mas uma construção em que foram resolvidos os 
problemas de coerência entre distintos objetivos. 
Pressupões, portanto, uma harmonização e ordenação 
deles. "76 

75 Manual de orientação às prefeituras municipais, op. cito p. 7 

76 S. Boisier apudCohell, Ernesto & Franco, Rolando, op. cU p. 86 
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Dentro desta definição, cada objetivo "é o estado em que aparece urna 

variável no modelo imagem-objetivo, ou seja, é a situação que se deseja obter ao 

final do período de duração do projeto, mediante a aplicação dos recursos e da 

realização das ações previstas."77 

A Estratégia contém urna série de objetivos, quais sejam, aqueles dos 

programas da Agenda Básica, através dos quais se pretende atingir o seu 

objetivo principal, ou seja, a sua "missão", de "contribuir para o combate a fome 

e a exclusão social no Brasil" ou até mesmo de "eliminar a fome e a pobreza do 

país". Contudo, aqueles não chegam a ser apresentados na forma de uma 

imagem-objetivo. 

Geralmente, as proposições mais próximas do que poderia ser 

classificado como uma imagem-objetivo, nada mais são do que as vagas 

intenções em "melhorar as condições de vida das populações carentes" ou 

"mudar concretamente a realidade dos municípios". 

Os informes às reuniões do Conselho, são o único local onde se pode 

encontrar uma proposição mais consistente de imagem objetivo. Ali, é possível 

perceber .a intenção de promover um processo de desenvolvimento local, através 

do qual os municípios selecionados passariam por três estágios fundamentais: no 

primeiro, tratar-se-ia de atender as necessidades básicas da população; no 

77 Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p. 88 
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segundo, outras ações seriam desenvolvidas a fim de promover a "emancipação 

sócio-econômica dos municípios, para se efetuar o "salto qualitativo" que os 

conduzisse ao terceiro estágio, qual seja, um "novo patamar de desenvolvimento 

econômico e social integrado." 

Contudo, os infonnes são um material de uso interno. Nos demais 

documentos de divulgação do Programa jamais foi encontrada esta proposição. 

Na parte anterior já foi debatido em que medida a Estratégia que vem 

sendo implementada, e na fonna como vem sendo implementada, possibilitaria 

lograr a emancipação sócio-econômica do município. Neste momento, a 

preocupação consiste em demonstrar como a ausência de informação sobre esta 

imagem-objetivo poder ter implicações sobre o seu nível de efetividade. 

Segundo Karlôf, a definição da "visão" no campo do desenvolvimento 

de estratégias cumpre dois objetivos: (a) fixar uma baliza à qual se pode 

comparar o progresso da estratégia para a consecução de metas que se estendem 

no futuro; e, talvez o mais importante, (b) gerar motivação e envolvimento de 

todos ao conferir ao trabalho um conteúdo significativo. 78 

Uma outra imprecisão no conteúdo da proposta não pode deixar de ser 

assinalada: a confusão entre as expressões "focalização das ações nos municípios 

78 Karlõt: Bengt, op. cito p. 130 
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mais pobres" e "focalização das ações nos segmentos mais pobres na população". 

Como se procurou demonstrar na parte anterior, elas não são necessariamente 

sinônimas. Como resultado, têm-se que as ações cuja cobertura é "seletiva" não 

vem sendo dirigidas para a população-objetivo do Programa. 

Em síntese, a falta de visibilidade da Estratégia de Integração e 

Convergência de Ações no município em questão pode estar relacionada a 

problemas de comunicação, quais sejam: 

falta de continuidade e intensidade na comunicação, fato que pode 

ser considerado ainda mais problemático quando se constata que a 

proposta vem sendo continuamente redefinida ao longo de sua 

implementação; e, 

fragmentação, falta de clareza e mesmo omissões do conteúdo da 

proposta na informação disponibilizada. 

Tudo isso pode significar que não vem sendo desenvolvido um trabalho 

de "marketing interno", definido como sendo as medidas tomadas para aumentar 

a motivação através de uma efetiva comunicação interna das visões, metas, 

missão e curso estratégico de uma organização, o que não apenas possibilitaria 

aumentar a sua eficiência, como também poderia gerar mais satisfação aos 

envolvidos, por conferir ao trabalho significado. 79 

79 Idem, ibidem. p. 68 
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A este respeito, não são poucos os autores que atualmente vem 

salientando a importância do marketing no campo das políticas sociais, 

especialmente naquelas que estão voltadas para o desenvolvimento locapo 

Por outro lado, a falta de engajamento dos parceiros possivelmente não 

se deve apenas a um problema gerencial relacionado à questão da efetividade da 

comunicação. Ela também pode estar ligada à questão da descentralização, a 

qual, embora também possa ser considerada sob uma perspectiva gerencial, 

indubitavelmente envolve uma dimensão política bastante forte. Aliás, ambas as 

questões estão eventualmente relacionadas. É o que será tratado no item seguinte. 

B) A QUESTÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO 

Todas as formas de atuação previstas para os parceiros do Comunidade 

Solidária prevêem um certo grau de descentralização política, isto de, de poder 

decisório. Senão para efetivamente decidir sobre os rumos da política e dos 

programas que a compõem, ao menos para colaborar neste processo. 

Contudo, esta é uma questão nacional que ainda não foi completamente 

resolvida. Isso porque, por um lado, ela implica em transferência de poder das 

80 Cf. Franco, Augusto de. Os vários enfoques do desenvolvimento local. In: Franco, Augusto de, org. 
DesefNolvimento local integrado e sustentável. (Leituras selecionadas, 1), PRODER-Especial. O que é 
desenvolvimento local integrado e sustentável. In: Idem, ibidem e Dowbor, Ladislau & Bava, Silvio Caccia. Políticas 
municipais de emprego. In: Bava, Silvio Caccia, org. DesefNolvimento Local: geração de emprego e renda. São 
Paulo, Pólis, 1996. (Publicações Pólis, 25) 
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instâncias superiores em favor das inferiores, algo que em geral a classe política 

não faz de bom grado, por outro lado, não se tem certeza sobre as conseqüências 

em que ela pode acarretar. 

Assim não causa espanto o fato de que, na prática, têm-se transferido 

muito menos poder decisório sobre os rumos do Comunidade Solidária e dos 

programas federais da Agenda Básica para às instâncias regionais e municipais, 

públicas e privadas do que o discurso sugere. 

Tome-se a atuação dos interlocutores como exemplo. O esvaziamento 

da função pode estar atrelado ao fato de ter-lhes sido atribuído um papel que em 

termos práticos carece de poder para influir nos rumos na política. 

Já os espaços de formação de consenso atrelados aos programas da 

Agenda Básica, com uma única exceção, aparecem mais como expressões do 

fenômeno que vem sendo alcunhado de "conselhismo" do que como realidades 

cuja existência tenha conseqüências concretas. 

Para que eles pudessem ter uma materialidade maiOr do que uma 

existência meramente formal, sena preCISO que a sua atuação, propostas, 

sugestões fossem realmente levadas em consideração pelas instâncias decisórias 

superiores dos programas, seja no nível municipal, estadual ou federal. 
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Não por acaso, o Conselho Municipal de Saúde é o único que possui 

grande materialidade, já que além de ser peça fundamental para o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS), descentralizado por excelência, também 

confere muitas vantagens aos municípios onde se encontre em pleno 

funcionamento. 

Já quando se analisa o caso do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural, causa espanto o fato do próprio Secretário Municipal da 

Agricultura, membro do CMDR, não saber que o mesmo devesse ter participação 

na implementação· do PRONAF. Ele nem sequer tinha conhecimento de que a 

dotação orçamentária para a implementação da linha de ação "Infra-estrutura e 

Serviços" no município já havia sido efetuada. Ora, de acordo com o edital de 

criação do programa, ela deveria ser realizada com base nas demandas dos 

'Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, os quais devem ser aprovados em 

primeira instância, bem como ajustados, pelo Conselho. 

Deste modo, é pertinente questionar se os PMDRs vêm realmente 

sendo 'levados em consideração nesta que é apenas uma de suas finalidades, ou, 

se, ao nível federal, outros critérios não vem sendo utilizados para fazer as 

dotações orçamentárias, sejam eles técnicos ou políticos. 

É possível que a alocação seja efetivamente efetuada com base nos 

Planos, mas de qualquer modo, fica o registro de que ao nível local, não se tem 
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visibilidade sobre os encaminhamentos subseqüente da atuação do Conselho, daí 

o pouco significado que lhe é atribuído, como foi possível perceber. Tanto é 

assim, que a linha de ação de "Negociação de Políticas Públicas", que 

pressupunha um certo voluntarismo do CMDR em levantar e encaminhar 

sugestões às instâncias superiores do programa nem sequer foi implementada. 

Quanto aos demais conselhos, ou lhes foi atribuído pouco poder 

formalmente (pRODEA e PNAE) ou na prática (pROGER), ou nem sequer se 

previu que poder poderiam ter caso fossem implantados (Habitar-Brasil e PASS). 

Até mesmo a execução descentralizada das ações parece estar sendo 

comprometida por problemas de falta de descentralização adequada, haja visto os 

casos do PLANFOR, P ASS e Habitar-Brasil. 

Embora a falta de vontade política sempre seja uma variável que deva 

ser considerada ao analisar as razões para os baixos níveis de descentralização 

política, é importante ter presente que mesmo os defensores de um processo mais 

radical de transferência de poder exprimem certa preocupação com respeito aos 

efeitos que ele pode produzir, caso não seja bem conduzido. Isso porque, 

tradicionalmente no país, a questão sempre esteve atrelada a disputas por poder 

entre as oligarquias regionais. Neste sentido, tem-se o temor, não infundado, de 

que um processo de descentralização mal conduzido possa levar ao 

recrudescimento do poder oligárquico e ao aumento da exclusão social. Em 
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outras palavras, a descentralização política não implica, em essência, que os 

poderes locais dela resultantes sejam populares. 81 

Contudo, isso pode apenas significar que o projeto deva incluir também 

a criação de instâncias participativas efetivamente dotadas de poder de ingerência 

sobre as ações desenvolvidas, bem como com mecanismos que assegurem a 

representatividade da comunidade local. Para tanto, talvez não possa prescindir 

de ações voltadas para a capacitação de atores regionais e locais. 

A propósito, o PRONAF prevê uma linha de cursos de capacitação 

especialmente voltada para a qualificar a atuação no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural. Contudo, resta saber quando ou se será implementada. 

Além disso, Garcia salienta que, dada a diversidade espacial e 

populacional dos municípios, bem como da capacidade técnica e operacional de 

~el-ls governos e dos níveis de organização e de articulação das comunidades, a 

transferência de recursos e poder decisório para os níveis locais e regionais deve 

ser acompanhada e avaliada pelos órgãos setoriais aos quais estejam atrelados.82 

Para o autor, 

81 José Luiz Coraggio apud Jara, Carlos. Planejamento do desenvolvimento municipal com participação 
de diferentes atores sociais. In: Ação local e desenvolvimento sustentável. São Paulo, Konrad-Adenauer-Stiftung, 
1996. (Debates) p. 16 

82 Garcia, Ronaldo Coutinho. Descentralização: um processo a ser acompanlJ.adg.~~~ 
finja que eu fillio ao faça que nós vemos). Brasília, IPEA, 1995. (Texto para discussão, 364) p. 7 
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"[ sem acom panham ento e avali ação] pode-se estar 
incorrendo em injustiças ao se tratar igualmente desiguais e 
não se estar buscando a desejada eqüidade. Ficam 
prejudicados, também, os esforços para dar visibilidade às 
ações do governo e ampliar a participação popular na 
formulação e condução das políticas públicas. "83 

Tendler, por seu turno, salienta o aspecto salutar da desconfiança entre 

os três níveis governamentais como um incentivo para melhorar o desempenho 

de políticas públicas. 84 

Por fim, como destacam Cohen e Franco, é possível que resultados 

eficientes sejam alcançados por políticas centralizadas ou descentralizadas, sendo 

que, na prática o seu êxito depende da definição "do quantum de descentralização 

que se pretende e a forma e os meios através dos quais será realizada."85 

Assim, não é dificil concluir que a forma mais ineficiente de 

implementar uma política seja exatamente aquela que não corresponde ao seu 

desenho original. 

No caso, a não implementação da Estratégia de acordo com a sua 

própria proposta tem significado, entre outras coisas, que a concepção da "rede 

de parceiros" - "o produto mais inovador" do Programa - para ser não uma 

83 Idem, ibidem. p. 8 

84 Cf. Tendler, Judith. Mitos da reforma do Estado e os desafios da eqüidade. In: p. 52 

85 Cf. Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p.37 
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estrutura, mas uma dinâmica construída coletivamente, flexível e sem hierarquia 

permanece como uma figura de retórica.56 

Desta forma, a falta de visibilidade da Estratégia e do Comunidade 

Solidária, como um todo, não seria apenas devido aos problemas de comunicação 

j á abordados, como também estaria relacionado à falta de descentralização 

suficiente para conferir significado e valor ao trabalho dos parceiros dos níveis 

regional e municipal. 

Aliás, os próprios problemas de comunicação, mesmo que se devam a 

dificuldades gerenciais, têm como resultado a não atuação dos parceiros 

regionais e locais como decisores ou colaboradores do processo decisório, mas 

apenas como executores de determinações das instâncias federais. 

C) A QUEST Ãü DO GERENCIAMENTO 

No "Manual de Orientação às prefeituras Municipais", elaborado pela 

Secretaria-Executiva da Comunidade Solidária consta que "participar do 

Comunidade Solidária não significa apenas receber recursos dos Governos 

federal e Estadual, mas também comprometer-se com o combate à fome, à 

pobreza e à exclusão social."s7 No entanto, de forma geral, este parece vir sendo 

86 A proposta da Comunidade Solidária, op. cito p. 6 

87 Manual de orientação às prefeituras municipais, op. cito p. 14 
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o grande significado do Programa para o município, e em particular, para os 

políticos locais. 

Ao longo do depoimento do ex-prefeito de Sobradinho, foi possível 

perceber como foi o processo de adesão do município aos diversos programas da 

Agenda Básica. Num primeiro momento foi uma surpresa para a comunidade 

local ter sido apontada como uma das mais pobres do Rio Grande do Sul. Abriu

se um debate político intenso, especialmente porque a oposição viu nisto uma 

oportunidade de acusar a administração local de má gestão. 

No entanto, após os primeiros contatos com a Secretaria Executiva, 

deve ter ficado claro que esta era uma grande oportunidade de obter recursos 

junto a União para realizar obras e serviços com grande visibilidade para a 

população, com dividendos políticos nada desprezíveis. 

Talvez o fato do mesmo partido ter conseguido se reeleger nas eleições 

municipais subsequentes possa estar de alguma forma relacionado à 

implementação dos programas da Agenda Básica no município. De incomodo, 

passou a ser um trunfo a condição de miserabilidade. 

Nesta perspectiva, cabe questionar o que os idealizadores da Estratégia 

pretendem fazer com os municípios cujos gestores não demonstrem estar 

comprometidos com a proposta. Quer dizer, a despeito dos problemas de 
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comunicação e da descentralização política, um outro tipo de problema gerencial 

que pode estar comprometendo o desempenho dos parceiros governamentais, é a 

falta de mecanismos que os incentivem a apresentar o comportamento desejado. 

A esse respeito, atualmente vem sendo desenvolvidas teorias que 

defendem a estipulação de prêmios e sanções no âmbito da implementação de 

políticas sociais. 

Franco, por exemplo, é um dos que defendem que as novas estratégias 

de combate à pobreza devem conter a idéia de "desfecho de programa", isto é, 

devem resultar em premiação ou descredenciamento de governos em virtude do 

desempenho apresentado. Deste modo, evitar-se-ia a armadilha tradicional de 

premiar mais a ineficiência que se "alimenta da pobreza" do que os esforços 

endógenos em superá-la. Para o autor, 

"há desenvolvimento sustentável não quando se consegue 
aumentar a cobertura de programas exógenos e sim quando 
são aportados, endogenamente, às ações planejadas, outros 
recursos, provenientes das sinergias desencadeadas por 
novos padrões de relacionamento estabelecidos entre os 
atores. Sobretudo quando as ações planej adas 
(des)encadeiam novas ações que não estavam previstas 
inicialmente, retroalimentando e alterando, no processo, o 
próprio desenho original dos programas. "88 

88 Franco, Augusto de. Somente o desenvolvimento sustentável pode superar a pobreza no Brasil. In: 
FRANCO, Augusto de, org. Desenvolvimento local integrado e sustentável. (Leituras selecionadas, 1) p. 9 
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A intenção de apresentar este tipo de perspectiva inovadora no 

gerenciamento de políticas sociais é apenas de trazer um aporte que contribua 

p ara a refl exão. 

Neste sentido, cabe salientar que tais mecanismos gerenciais 

pressupõem uma comunicação efetiva e um processo de descentralização política 

consistente, que permita aos atores locais realmente influírem no rumo das ações 

desenvolvidas. 

Em síntese, procurou-se demonstrar, neste capítulo, como falhas de 

comunicação, descentralização política inadequada e ausência de mecanismos 

gerencias que incentivem ao desempenho esperado, podem ter implicações sobre 

a efetividade da Estratégia. Pode-se dizer com razoável certeza que tais 

problemas, entre outras coisas: 

afetam o nível de motivação e engajamento dos diversos "parceiros" 

com a proposta; 

sabotam a concepção da Estratégia como dinâmica a ser construída 

coletivamente através da interação permanente de seus integrantes; 

desestimulam a flexibilidade de adequação do Programa às 

especificidades regionais; 
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comprometem o aporte de outras ações de iniciativas dos níveis 

estaduais e municipais de governo, bem como da sociedade civil 

organizada; e, 

geram a falta de intencionalidade em promover a integração e 

complementaridade entre as ações; e, 

premiam a ineficiência que se "alimenta da pobreza". 

Enfim, não pode deixar de ser percebido que a própria idéia de parceria 

como dinâmica não hierarquizada, flexível e baseada no engajamento dos atores, 

na prática, não passa de execução descentralizada dos programas, mesmo que as 

instâncias e cargos previstos para concretizar a concepção de parceria tenham 

sido formalmente criados. Aliás, o próprio engajamento dos atores 

governamentais estaduais e mumclpals com a proposta não vai além do 

cumprimento de formalidades burocráticas para ter acesso aos recursos federais. 
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CONCLUSÃO 
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INTRODUÇÃO 

A análise da efetividade de uma política, além de fornecer dados sobre 

os efeitos, esperados e não previstos, a curto, médio e longo prazos, sobre a sua 

população-objetivo e a comunidade como um todo, também tem como finalidade 

indicar as razões pelas quais os resultados perseguidos não estejam sendo 

atingidos ou os possíveis resultados negativos estejam ocorrendo. Embora a falta 

de eficiência e/ou eficácia na implementação da mesma possam ser causas 

comuns para problemas diagnosticados, também ocorre com freqüência que os 

motivos se devam à própria formulação da política e/ou seu gerenciamento. 

Esta parte do trabalho consiste em fazer um apanhado geral da 

efetividade da Estratégia de Integração e Convergência de Ações, considerando 

não apenas os aspectos que já tenham sido abordados ou que estavam subjacentes 

na análise efetuada até este momento, como aportando outros que ainda não 

foram considerados, inclusive porque alguns deles não faziam parte da 

concepção da política em questão. 

Vale lembrar que a mesma não apenas pretende produzir um 

determinado impacto, a "melhoria das condições de vida" dos grupos vulneráveis 

e/ou dos municípios selecionados como um todo, como aumentar o grau de 
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impacto da ações desenvolvidas com esta finalidade. 

Assim, no pnmeIro capítulo é tratada a concepção global do 

Comunidade Solidária na qualidade de política que viria a responder por uma 

falha tradicional na área social, que diz respeito à falta de planejamento e de 

autoridade sociais. 

o segundo capítulo se refere aos pressupostos sobre os quaIs foi 

baseada a concepção da Estratégia como mecanismo que viria a um só tempo 

possibilitar o atendimento prioritário dos grupos vulneráveis e aumentar o grau 

de efetividade das ações desenvolvidas neste sentido. 

Por fim, no último capítulo, é abordada a questão da efetividade em si 

pretendida para a mesma, especialmente no que se refere à promoção do 

desenvolvimento local como alternativa para produzi-la de forma sustentável. 

1. PLANEJAMENTO E POLÍTICA 

De acordo com Cohen & Franco, a ausência de "planejamento social 

global" é um problema grave na área das políticas sociais, de modo que "as 
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prioridades mais gerais se limitam, na prática, à alocação de proporções variáveis 

do gasto público social aos distintos setores sociais."89 

o ideal seria que do processo de planejamento, emergisse um "plano", 

definido pelos autores como sendo a soma de programas que procuram objetivos 

comuns, ordenando os objetivos gerais e decompondo-os em objetivos 

específicos, os quais nada mais seriam do que os objetivos gerais dos programas 

que compõem o plano. 

A partir dele, portanto, é que se elaboraria o modelo de alocação de 

recursos, dispondo as ações programáticas em uma seqüência temporal de acordo 

com a sua racionalidade técnica e com as prioridades de atendimento. 

Por fim, o plano também deveria incluir a estratégia, entendida como 

sendo tanto os meios estruturais e administrativos, quanto as formas de 

negociação, coordenação e direção. 90 

Contudo, normalmente no campo das políticas sociais, verifica-se a 

existência de uma série de ações, fragmentadas, pouco articuladas e não 

hierarquizadas em função da busca de uma finalidade comum. 

89 Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p. 86 

90 Idem, ibidem. p. 86 
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A criação do Comunidade Solidária representa uma tentativa de 

contornar a situação no que diz respeito especificamente ao atendimento dos 

grupos mais vulneráveis, o que, por si só, já lhe confere algum mérito. 

Sob outra perspectiva, o Comunidade Solidária, especialmente através 

da atuação da Secretaria-Executiva poderia ser considerado o que Cohen & 

Franco denominam de "autoridade ou executivo social", isto é, uma instância 

administrativa especialmente encarregada de coordenar as ações desenvolvidas 

pelos diversos órgãos setoriais e outras agências governamentais envolvidos na 

implementação de políticas sociais, no caso voltadas para o atendimento dos 

grupos vulneráveis. 

Como executivo social, o Programa é uma política com um modus 

operandi transversal, isto é, não se propõe a criar uma estrutura paralela para dar 

conta de um segmento específico da população, mas sim coordenar o aparelho 

estatal com critérios a fim de contornar uma categoria de defeitos tradicionais da 

política social que vem a ser o tradicionalismo, a inércia, a duplicidade e a 

descontinuidade de ações.91 

91 A concepção de urna política transversal para dar conta de um segmento populacional específico é 
relativamente antiga. Por exemplo, o UNICEF, já em 1964, recomendava que houvesse uma orientação que levasse 
em consideração os direitos e as necessidade da infância e juventude perpassando todo o planejamento nacional 
global. Neste sentido, não apenas deveria ser considerado o que cada setor poderia fazer pelo segmento populacional, 
corno também o que cada ação planejada poderia trazer de impacto negativo para o mesmo. Cf. Unicef. PlanDingfor 
lhe needs of chi/dren in developing countries - report of a round-table conference. Bellagio, 1964. 
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Sabidamente, o "imperialismo burocrático", isto é, a eterna disputa 

interinstitucional por recursos e poder leva freqüentemente à manutenção inercial 

de programas, mesmo que ineficientes, ineficazes e pouco efetivos, assim como à 

duplicação ou superposição de programas com objetivos similares. Por outro 

lado, há programas que são descontinuados antes mesmo de terem tido tempo de 

produzir efeitos, ou nem sequer chegam a ter cobertura suficiente para atender a 

necessidade de toda a sua população-objetivo. Como salientam Cohen & Franco: 

"A fragmentação setorial acentua a tendência das 
prioridades horizontais, em que tudo é igualmente 
importante, e são mantidas prioridades de épocas em que 
os problemas eram diferentes. O que falta, a rigor, é a 
autoridade real que defina o que deve ser feito primeiro."92 

Para tanto, o "executivo social" preCIsa de poder efetivo para 

administrar os recursos das diversas instituições ou parte deles, estabelecendo 

prioridades.93 

Assim colocada a questão, como ficaria situado o Comunidade 

Solidária no que diz respeito ao planejamento e à autoridade sociais? 

Paradoxalmente a força e a fraqueza do Programa podem ter origem no 

diagnóstico efetuado sobre a situação das políticas sociais voltadas para os 

segmentos vulneráveis preexistentes no pais, a partir do qual foi elaborada a 

92 Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p. 35 

93 Idem, ibidem. p. 36 
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Estratégia de Integração e Convergência de Ações nos Municípios Mais Pobres. 

A situação aparece descrita no seguinte trecho: 

"A estratégia de promover a convergência de 
diversas ações governamentais nos municípios mais pobres 
do país nasceu do reconhecimento de que, para atacar a 
fome e a miséria, não seria necessário conceber novos 
programas, posto que o Governo Federal já contava, no 
âmbito de seus ministérios, com diversos programas 
criados para tal finalidade. No entanto, seria importante 
imprimir aos programas existentes uma mesma identidade, 
fazendo-os convergir para um espaço geográfico comum, 
buscando a sua complementaridade."94 

Quer dizer, partiu-se do pressuposto de que as ações já em curso apenas 

careciam de maior identidade e de que fossem estabelecidos critérios para a 

alocação dos recursos e, ao mesmo tempo, mecanismos que possibilitassem 

aumentar o seu nível de efetividade, problemas que seriam solucionados pela 

criação da Estratégia e do mecanismo do "Selo de Prioridade". 

Mas, no que diz respeito especificamente ao conteúdo das ações 

desenvolvidas, aparentemente não se imaginou que fosse necessário dar maior 

atenção. Não causa espanto, portanto, que apenas marginalmente o Programa 

venha interferindo na própria concepção das mesmas. 

Contudo, como se procurou demonstrar nas Partes II e 11I, há vários 

programas da Agenda Básica que mereciam ser repensadas para que pudessem 

94 CommlÍdade Solidária: informe à XV reunião do Conselho - relatório das ações 
governamentais: primeiro semestre de 1997, op. cit. p. 
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ficar mais coerentes com os propósitos do Comunidade Solidária, não apenas no 

que diz respeito ao seu conteúdo, como também nos seus aspectos gerenciais. 

Por exemplo, vários programas da Agenda Básica poderiam ser 

reavaliados em termos do grau de descentralização necessário ao seu 

funcionamento eficiente. Neste quesito, estão incluídos a responsabilidade sobre 

a gestão dos recursos e a colaboração no processo decisório que conceme a 

implementação das ações, assim como a instituição de instâncias participativas 

com poder efetivo. Aliás, o próprio Comunidade Solidária como um todo, 

poderia ser reavaliado com base em tais critérios. 

Também seria interessante estabelecer mecanismos que efetivamente 

priorizassem a atenção aos segmentos mais vulneráveis no caso de ações que não 

sejam intrinsecamente focais, como acontece no Programa de Geração de 

Emprego e Renda e no Plano Nacional de Educação Profissional. 

Aliás, no caso do PROGER, caberia ainda atuar junto às instituições 

financeiras para que viessem a cooperar com os objetivos do Programa. 

Um outro aspecto que ainda não foi abordado, diz respeito ao caráter 

universal de certos programas que essência significam uma transferência 

monetária direta, como são os casos da "Cesta de Material Escolar" e da "Cesta 

Saúde do Escolar". Quer dizer, tomando-se em consideração que um dos 
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obstáculos enfrentados para o Programa, aliás, uma das razões de sua própria 

criação, é a escassez crônica de recursos para a área social, em que medida se 

justifica a universalização de ações de transferência de renda. 

o Banco Mundial já há algum tempo vem alertando para a questão dos 

possíveis efeitos negativos de políticas de transferência de renda - incluindo, 

subsídios e impostos discriminatórios - sobre a eqüidade social. Segundo a 

instituição: 

"Não se obtém maior igualdade através de 
transferências de renda - exceto no caso de salvaguardas 
destinadas a proteger grupos vulneráveis, pequenos e bem 
definidos, da população.95 

Também Cohen e Franco entendem que o "universalismo aparente", 

isto é, o acesso generalizado, independente da capacidade de pagamento, faz com 

que se perca o caráter redistributivista da ação.% 

Na verdade, a questão coloca em pauta a discussão sobre o modelo de 

bem-estar social proposto para o país e, por conseqüência, o conceito de eqüidade 

com que se pretende trabalhar. 

De um lado está o modelo de bem-estar global, baseado no 

universalismo da oferta (eqüidade vertical) como mecamsmo idôneo para 

95 Banco Mundial, op. cito p. 155 (o grifo é nosso) 
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alcançar a integração social, sem gerar cidadãos de pnmelra e segunda 

categorias, e, de outro, o modelo residual, baseado na provisão seletiva (eqüidade 

horizontal), com ênfase no acesso prioritário para aqueles que apresentam uma 

necessidade a ser suprida, possibilitando obter um impacto maior. 

Contra a primeira proposta, argumenta-se que acarreta em desperdício 

de recursos com aqueles que não possuem a necessidade a ser suprida e, por 

conseqüência, em queda na qualidade dos serviços. Contra a segunda, que pode 

resultar em estigmatização sociaP7 

Na prática, ambas podem ser ineficientes e estigmatizantes, 

dependendo de como sejam conduzidas. Contudo, permanece o fato de que o 

Comunidade Solidária é uma política seletiva e tem como objetivo a 

racionalização do gasto social. Portanto, pode ser considerado pouco coerente 

com seus propósitos a implementação de ações com cobertura universalizada, 

independente da capacidade de pagamento dos beneficiários. 

Por fim, um último aspecto que não chegou a ser abordado diz respeito 

ao fato de coabitarem na Agenda Básica ações similares desenvolvidas por 

órgãos setoriais diferentes, o que pode ser considerado um indício de que o 

Programa ainda não conseguiu se impor como a grande instância articuladora na 

% Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p. 28 

97 Idem, ibidem. p. 56-7 
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área social, cujos objetivos incluiriam evitar a duplicidade de ações É o que 

ocorre na área de saneamento, na qual coexistem o Programa de Ação Social em 

Saneamento (P ASS), do Ministério do Planejamento e o Programa de 

Saneamento da Fundação Nacional de Saúde. 

Por outro lado, caberia ainda questionar em que medida a estratégia 

elaborada - tanto no que diz respeito aos meios estruturais e administrativo, 

quanto às formas de negociação, coordenação e direção planej ados - seria a 

melhor solução para resolver os problemas de falta de critérios definidos na 

alocação de recursos e, ao mesmo tempo, aumentar o grau de efetividade dos 

programas voltados para o atendimento dos grupos vulneráveis. É o que será 

abordado no capítulo seguinte. 

2. PRESSUPOSTOS E REALIDADE 

A Estratégia de Integração e Convergência de Ações foi elaborada com 

base em três pressupostos básicos: 

1. que através da convergência geográfica dos programas federais 

voltados para os segmentos mais vulneráveis da sociedade nos 

municípios mais pobres da União, lograr-se-ia obter a 

focalização das ações na população-objetivo da política; 
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2. que através da convergência geográfica dos programas federais 

voltados para os segmentos mais vulneráveis da sociedade nos 

municípios mais pobres da União, lograr-se-ia obter um efeito 

sinergético gerado pela integração entre as mesmas, de sorte a 

aumentar o seu grau de efetividade; e, 

3. que através do engajamento de outros atores, regionais e locais, 

públicos e privados, com a proposta, lograr-se-ia aumentar a 

efetividade das ações federias devido ao aporte de outras 

iniciativas e esforços às mesmas. 

Contudo, como procurou-se demonstrar neste trabalho, a Estratégia tal 

como está formulada e/ou vem sendo gerenciada não têm garantindo a 

concretização de nenhum destes pressupostos. 

A convergência das ações federais nos municípios mais pobres somente 

tem garantido o atendimento dos grupos mais vulneráveis no caso dos próprios 

programas estipularem-nos como população-objetivo, seja através da focalização 

da cobertura, seja através da sua universalização. 

Porém, no caso dos programas cuja cobertura seja "seletiva", para que a 

premissa fosse verdadeira seria necessário ou reformular o conteúdo dos 

mesmos, priorizando o acesso do segmento em questão, ou, especificamente no 

âmbito dos municípios selecionados pelo Programa, estabelecer diretrizes neste 
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sentido. Para o quê, aliás, talvez fosse ainda necessário cnar mecanismos 

gerenciais de prêmios e sanções que induzissem a todos os atores envolvidos na 

sua implementação apresentar o comportamento desejado. 

Por outro lado, vale salientar que a Estratégia, na sua dimensão de 

garantir a prioridade de atenção aos municípios mais pobres, acaba por produzir 

o privilegiamento de parcela da população vulnerável. Quer dizer, na sua 

perspectiva, os pobres e excluídos dos municípios selecionados são mais 

merecedores de atenção do que aqueles que habitam em outras localidades. O 

que pode ser considerada uma implicação prática bastante questionável. 

Fato que não passa despercebido aos próprios gestores do Programa, 

haja visto o ideal expresso de estender progressivamente a cobertura dos 

programas da Agenda Básica aos demais municípios. 

A aparente contradição entre os objetivos de privilegiar a atenção aos 

municípios selecionados e de atender progressivamente a todos eles pode 

simplesmente representar o reconhecimento tácito de que o "Selo de Prioridade" 

é uma dimensão mais importante para o Programa do que priorizar os 

municípios, como estratégia para garantir a atenção aos segmentos vulneráveis. 

Assim, não causa espanto que no "Informe à XV Reunião do Conselho 

do Comunidade Solidária" seja apresentado o fato de 58% dos recursos da 
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Agenda Básica terem sido canalizados para os municípios prioritários como 

medida do sucesso da Estratégia e, ao mesmo tempo, conste que a "melhoria de 

cobertura de todos os programas integrantes da Agenda Básica" seja um 

resultado positivo já que a "convergência de recursos" para os programas selados 

também é um dos objetivos do Programa., uma vez que produziria um "impacto 

global nas condições de fome, miséria e exclusão social de toda a população 

brasileira. "98 

Por outro lado, no mesmo informe, tem-se que um dos eixos onde 

deverão estar centrados os esforços futuros do Programa seria "a definição de 

critérios e mecanismos que permitam a incorporação de novos municípios e a 

'emancipação' daqueles que já avançaram no processo de atendimento das 

necessidades básicas de sua população."99 Quer dizer, a Agenda Básica deveria 

ser remanejada dos municípios que já tivessem atingido um "novo patamar de 

desenvolvimento" para novas localidades. O que significa dizer que não se 

estaria buscando uma ampliação de cobertura para a Estratégia, mas a sua 

sub sti tuição. 

Algumas conclusões podem ser tiradas a respeito Estratégia de 

Integração e Convergência de Ações nos Municípios Mais Pobres como 

mecanismo que visa garantir a atenção prioritária aos segmentos vulneráveis: 

98 Comunidade Solidária: informe à XV reunião do Conselho - relatório das ações governamentais: 
primeiro semestre de 1997, op. cito p. 15-6 (o grifo é nosso) 
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Em primeiro lugar, caso a Estratégia caminhe para a progressiva 

incorporação dos demais municípios, fica claro o caráter retórico do efeito 

sinergético como justificativa para sua adoção, posto que o que teria realmente 

levado a sua criação seria primordialmente a escassez de recursos que impedia 

uma cobertura mais extensiva. 

Neste sentido, a sua existência seria provisória, isto é, ela tenderia a 

desaparecer a medida em que fosse se ampliando a alocação de recursos federais 

para os programas com "Selo de Prioridade" ao ponto de atenderem toda a 

população-objetivo do Programa. Além do que, fica evidente que o "Selo de 

Prioridade" lhe seria, portanto, superior como estratégia para garantir a atenção 

dos segmentos vulneráveis, evitando, ademais, o privilegiamento de parcela dos 

desprivilegiados. Resta saber se haverá recursos para uma cobertura de âmbito 

nacional. 

Em segundo lugar, caso a Estratégia caminhe para a progressIva 

substituição dos municípios onde já tenha sido produzida a efetividade esperada 

por outros, por si só ela não garante a atenção prioritária da população-objetivo 

do Programa em ações cuja cobertura assim não estipule. 

Neste caso, entretanto, seria necessário, entre outras coisas, radicalizar 

a implementação dos programas que respondem especificamente pela promoção 

99 Idem, ibidem. p. 34 
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de oportunidades de renda e trabalho. Caso contrário, como se procurou 

demonstrar, a Estratégia tenderia a ser necessária por um tempo bastante longo, 

a fim de que as ações voltadas para a promoção de saúde coletiva e o apoio à 

educação produzissem efeitos em termos de melhoria sustentável de renda dos 

grupos vulneráveis de um dado município, a ponto de ser rompida a necessidade 

de tutela. Se é que isso é possível de acontecer sem aquele tipo específico de 

intervenção. 

Por outro lado, também a promoção da integração entre as ações 

desenvolvidas e a convergência de esforços de outros parceiros como 

mecanIsmos que visam o aumento do grau de efetividade dos programas da 

Agenda Básica são pressupostos da Estratégia que têm encontrado dificuldades 

para ser concretizados. 

Porém, talvez o problema tenha mais a ver com a possibilidade de 

estarem ocorrendo falhas na comunicação, descentralização política inadequada e 

falta de mecanismos gerenciais que incentivem aos parceiros a desenvolver o 

comportamento desejado do que com a possibilidade dos pressupostos não serem 

verdadeiros. 

De qualquer modo, cabe ressaltar que a busca da integração entre as 

ações desenvolvidas e do aporte de outros esforços e iniciativas de parceiros de 

outros níveis governamentais e privados não necessariamente precisa estar 
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atrelada à estratégia de convergência de ações nos municípios mais pobres. Quer 

dizer, uma vez que ambas as orientações sejam consideradas importantes para 

aumentar o grau de efetividade dos programas federais voltados para os 

segmentos vulneráveis, podem ou devem servir como condição para a alocação 

dos mesmos para qualquer município. Mas, para tanto, hão que ser solucionados 

os problemas já mencionados que têm comprometido a promoção da integração 

entre as ações e a atuação dos parceiros nos moldes em que foi planejada. 

Aliás, os mesmos problemas que têm inviabilizado o objetivo da 

Estratégia em aumentar o grau de efetividade dos programas da Agenda Básica, 

também comprometem a consecução da própria efetividade pretendida pela 

mesma, a "melhoria das condições de vida" dos segmentos vulneráveis e/ou do 

município como um todo Especialmente quando se considera que seria o 

desenvolvimento local e sustentável que deveria produzir este impacto. É o que 

será tratado no capítulo seguinte. 

3. DESENVOLVIMENTO LOCAL: LIMITES E PERSPECTIVAS 

Na formulação de políticas destinadas a superar a pobreza, existem dois 

enfoques. Um de natureza redistributiva ou assistencial, dependente da 

transferência externa de recursos e que requer uma gestão eficiente dos mesmos e 

a sua focalização para serem bem aproveitados. E outro que visa criar fontes 
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endógenas de crescimento econômico, através de projetos produtivos e atividades 

geradoras de emprego, isto é, desenvolvimento. Em outros termos: "a realização 

do potencial endógeno é, por conseguinte, um dos fatores que define o 

desenvolvimento local."loo 

A Estratégia se propõem a atuar das duas maneIras de forma 

complementar. Contudo, como a análise do estudo de caso procurou demonstrar, 

de maneira geral, ela tem servido muito mais ao primeiro modelo do que ao 

segundo, apesar de existirem elementos problemáticos que também o afetam. 

Quer dizer, embora no nível local, aparentemente os recursos venham sendo 

geridos de forma bastante competente, o aspecto da focalização ainda possui 

pontos críticos a serem solucionados. 

No que se refere ao último modelo, além dos aspectos j á abordados a 

respeito da implementação inadequada dos programas que justamente poderiam 

responder pela promoção de oportunidades de renda e trabalho (pRONAF, 

PROGER e PLANFOR) a curto prazo, ainda há outros elementos críticos que 

preCIsam ser solucionados para que a Estratégia possa atingir a efetividade 

esperada. Em especial, é fundamental que seja levantado o grau de 

aproveitamento dos recursos e potencialidades endógenas dos municípios, o que 

vem a ser o diagnóstico aprofundado da sua situação. !OI 

100 Albuquerque, Francisco. Desenvolvimento e fomento produtivo local para superar a pobreza. In: 
Franco. Augusto de, org. Desenvolvimento local integrado e sustentável. (Leituras selecionadas, I) p. 25 

101 Idem, ibidem. p. 22 
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Como salientam Cohen & Franco: 

"Não é possível que uma política social seja 
efetiva e que utilize eficientemente os recursos existentes 
se não dispõe de uma análise objetiva da situação social a 
ser modificada. Não bastam as descrições quantitativas das 
carências da população. É necessário também possuir 
outra informação que permita a sua interpretação."J02 

o fato da divulgação do "ranking da pobreza" do Programa 

Comunidade Solidária, no qual contava Sobradinho como um município com alto 

índice de indigência, ter causado grande comoção na comunidade local pode 

apenas indicar que ela não se reconhecia como tal. Contudo, quando também se 

leva em consideração o problema do possível superdimensionamento da clientela 

do PRODEA e a caracterização do município apresentada na Parte IL torna-se 

pertinente questionar a adequação da metodologia empregada para efetuar o 

diagnóstico da situação das localidades brasileiras. 

Aliás, talvez se deva justamente aos limites da estatística como 

metodologia de diagnóstico, o fato do Comunidade Solidária ter apresentado 

como solução para os problemas de todos os municípios selecionados o mesmo 

pacote de programas, a Agenda Básica. Quer dizer, a estatística tende a 

homogeneizar a provável diversidade de situações em que os vários municípios 

selecionados apresentam. Especialmente, índices e indicadores não têm como 

determinar as causas dos problemas diagnosticados, as quais podem ser as mais 
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diversas, tampouco indicar as potencialidades locais para superar os seus 

problemas. 

o tema remete para a problemática da centralização da decisão política, 

distante das realidades sobre as quais se pretende intervir, problema, aliás, que o 

Programa visaria contornar através da construção da "rede de parceiros". 103 

É dentro deste contexto que se pode compreender a necessidade de 

"gerar capacidades [locais] para pensar estrategicamente o papel dos agentes e 

dos fatores que podem limitar ou facilitar os projetos de desenvolvimento."l04 

Contudo, o diagnóstico adequado e qualitativo da situação local talvez 

seja uma tarefa bem mais dificil de realizar do que uma mensuração estatística, 

posto que não pode prescindir de uma percepção dialética da realidade 

1 ocal!regi onal/nacional! gl ob aI. 

É neste sentido também que a realização de diagnósticos localmente 

não pode ser algo simplesmente delegado sem que se criem mecanismos que 

possibilitem "explorar os modos de produzir processos de acumulação de 

capacidades políticas, econômicas, culturais e administrativas ao nível local" que 

102 Cohen, Ernesto & Franco, Rolando, op. cito p. 33. (o grifo é nosso) 

103 Manual de orientação às prefeituras municipais, op. cito p. 7 
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permitam "planejar, inverter, tomar decisões, ter objetivos de desenvolvimento, 

resolver carências, inovar, participar, crescer em identidade." Especialmente 

quando se leva em consideração o fato de que pouco se sabe como os sistemas 

locais operam, ou sequer se constituem sistemas. 105 

Segundo Marsiglia e Pintos, o desenvolvimento local seria uma 

"atividade profissional que uma equipe interdisciplinar 
leva adiante numa área geográfica determinada, para 
alcançar resultados concretos. Estes surgem da análise da 
situação deste território com os diversos atores. As tarefas 
restantes consistem em definir um diagnóstico, formular e 
executar proj etos e linhas de ação em função das 
prioridades fixadas, e avaliar e sistematizar o processo e 
seus resultados."106 

Uma das soluções sena acompanhar as intervenções em 

desenvolvimento local com programas de capacitação de atores. Vale lembrar 

apenas o PRONAF possui uma linha de capacitação voltada para esta finalidade, 

mas que não vem sendo implementada. 

Mas, para vários autores, os próprios espaços locais de formação de 

consensos representam a melhor solução para dar conta de gerar capacidades 

104 Marsiglia, Javier & Pintos, Graciela, La construcción dei desarrollo local y regional: actores, 
estrategias y nuevas modalidades de intervención. In: Cuademos deI CLAEH: Uruguay en la region y el mundo -
retrospectiva/prospectiva, 78-79, 2" série, ano 22, 1997, 2-3. p. 94 (a tradução é nossa) 

105 Raúl Gonzales Meyer apud Marsiglia, J avier & Pintos, Graciela, Ibidem. p. 94 

106 Idem. Ibidem. p. 93 
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tanto para a efetuação de diagnósticos quanto para a proposição de soluções 

adequados. 

Alguns programas da Agenda Básica - PROGER e PRONAF -

incluíam a preocupação de levantar os problemas específicos de cada localidade, 

assim como elaborar soluções para os mesmos. A própria concepção do 

Programa como uma rede de parceiros conjuntamente refletindo sobre o 

tratamento a ser dado a cada assunto específico poderia ser entendida como tal. 

Contudo, como se viu, este aspecto da parceria não tem sido aprofundado, assim 

como os conselhos dos programas citados têm tido pouca expressão. 

Além disso, tais espaços cumpririam ainda outras funções vitais para 

promoção do desenvolvimento local, que têm a ver com a construção de um 

ethos de comunidade, baseado no princípio da solidariedade - aliás, um dos 

princípios norteadores do Comunidade Solidária - e na re( construção) de sua 

identidade cultural e histórica. l07 

A respeito da importância do papel da identidade para o processo de 

desenvolvimento, escreve Arocena: 

"A identidade é, em certas condições, uma das 
dimensões chave para o desenvolvimento. Os processos de 
constituição de identidade que se tornam motores do 
desenvolvimento possuem algumas características bem 
precisas: reúnem o passado, o presente e o projeto em uma 

107 Cf. Franco, Augusto de. Os vários enfoques do desenvolvimento local, op. cit. 
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única realidade internalizada pelo conjunto dos membros 
da sociedade; se desenvolvem em uma realidade cultural 
na qual são valorizados a inovação, o trabalho e a 
produção; marcam a diferença e a especificidade, para 
situar-se em relação a outras diferenças e outras 
especifi cidades. "108 

Já outros autores salientam que somente através da formação de 

consensos seria possível tornar o nível local numa comunidade de interesses e 

com um potencial de solidariedade interna para o desenvolvimento. 109 

Mais ainda, a construção de um ethos de comunidade é o que tornaria 

possível aceitar a dimensão de sacrificio que a solidariedade comporta, já que 

requer um processo permanente de negociação de interesses em função de um 

objetivo comum, do qual alguns sairiam, ao menos momentaneamente, 

vencedores e outros, derrotados. 

A importância da construção da identidade, do ethos de comunidade, 

enfim, da solidariedade interna de uma comunidade, é especialmente importante 

na América Latina, onde pode ser percebido o fenômeno denominado por 

Banfield de "familismo amoral". Aqui, a extrema desigualdade social e escassez 

teria feito com que os laços de solidariedade e o sentimento de pertencimento não 

se estendessem além do núcleo familiar. Deste modo, o comportamento 

contumaz é a busca da vantagem para a família e somente a possibilidade de 

108 José Arocena apudMarsiglia, Javier & Pintos, Graciela, op. cito p. 96 (a tradução é nossa) 

109 CF. Marsiglia, Javier& Pintos, Graciela, op. cito p. 97-8 
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obter um ganho imediato leva à ação. Ao mesmo tempo, a tradição clientelista 

das relações Estado-sociedade agrava ainda mais o fenômeno, já que a percepção 

corrente é de que compete às elites zelar pelos "desfavorecidos", 

impossibilitando a ação conjunta que vise o bem comum. 

Conforme aumenta o abismo social, os segmentos mais pobres vão 

perdendo o sentimento de solidariedade com a sociedade mais ampla, dada a 

falta de perspectiva de incorporação, e as camadas mais ricas tendem 

progressivamente a se isolar, adquirindo um conceito cada vez mais restrito de 

comunidade e mais abstrato de solidariedade em relação às camadas mais de 

baixo, às quais passam a temer. 110 

Por outro lado, a questão dos espaços de formação de consensos não 

pode deixar se ser vinculada àquela que diz respeito ao grau de descentralização 

da decisão política, já que é a proximidade entre governantes e cidadãos no plano 

municipal que possibilitaria a promoção da "solidariedade entre atores sociais em 

torno da solução de problemas específicos."lll 

É neste sentido que pode ser compreendida a tese de Boisier de que "o 

princípio moral da solidariedade aparece inseparavelmente unido ao princípio 

político da sub si di ari edad e" , isto é, de que "as decisões locais devem ser tomadas 

110 Cf. Reis, Elisa. Desigualdade e solidariedade: uma releitura do 'familismo amoral' de Banfield. 
In:Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 29, out. 1995. 

111 J ara, Carlos. O p. C il., p. 18 
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a nível dos grupos de base e, em segundo lugar, que tudo aquilo que pode ser 

gerido por estes grupos, deve ser atribuído diretamente a eles, só recorrendo às 

instâncias superiores quando não existir capacidades e informações para lidar 

adequadamente com o problema." 112 

Contudo, como se viu, a descentralização da decisão política é um dos 

pontos críticos da implementação da Estratégia. Embora o problema já tenha 

sido analisado, há ainda alguns aspectos que merecem ser discutidos. 

Em primeiro lugar, está o fato de que um processo de descentralização 

levando a cabo não com o objetivo de democratizar o Estado e abrir mão do 

poder em favor de instâncias políticas subsidiárias, mas como resultado de 

ajustes institucionais promovidos para atender a um só tempo à necessidade de 

reinserção do país na economia globalizada de forma competitiva e às exigências 

dos organismos multilaterais de financiamento não serve ao desenvolvimento 

local sustentável. 1l3 

Quer dizer, uma vez que esteja voltado primordialmente para aliviar o 

peso do aparato estatal, poderia significar o enfraquecimento da democracia, 

maior apatia e insensibilidade e, por conseqüência, aumento da exclusão social. 114 

Até porque, como já foi salientado, os poderes locais não são por essência 

112 Sergio Boisier apud Jara, Carlos. Op.C il, p.18-9 

ll3 Jara, Carlos, Ibidem. p.l5 
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populares a não ser que comportem mecanismos de participação social e contem 

com uma comunidade razoavelmente organizada. 1I5 

Segundo Jara, "a descentralização que interessa à proposta de 

desenvolvimento sustentável é aquela que fortalece os mecanismos de gestão 

local". Afinal, é desta fonna que sena possível a um só tempo evitar o 

recrudescimento dos caciquismos locais, desenvolver um ethos de comunidade e 

gerar capacidades de efetuar diagnósticos e propor soluções adequadas às 

necessidades locais, de fonna não excludente. 116 

Por tudo isso, Marsiglia & Pintos consideram a existência de espaços 

de formação de consensos como um dos "fatores de êxito" ou "requisitos" para 

os "projetos orientados ao desenvolvimento, embora haja outros aspectos 

importantes como a necessidade de comunicação efetiva e marketing social que 

motivem e promovam o engajamento de atores e a capacitação dos próprios 

atores institucionais de fonna a aumentar as capacidades operaClOnalS e 

administrativas dos governos municipais. 117 

114 Idem. Ibidem. p. 16 

115 Para Judith Tendler. nem mesmo seria sempre imprescindível que os segmentos mais vulneráveis 
sejam representados nos espaços de concertação público-privada. Simplesmente ao propiciar o debate é possível que 
emÍlja mais de uma opinião no seio da própria elite, possibilita que sUJja um tipo de pensamento mais voltada para o 
bem público. Cf. Op. Cito p. 57 

116 Jara, Carlos. Op.C it., p. 18 

117 Marsiglia, Javier & Pintos, Graciela, op. cito p. 98 (a tradução é nossa) 
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Por fim, não deve ser descartada a possibilidade de avaliação 

permanente do resultado do processo de descentralização, que inclusive comporte 

mecanismos de prêmios e sanções que rompam com a tradição de beneficiar a 

ineficiência que sobrevive do atraso e da pobreza. Vale dizer que ambos os 

processos não deveriam ser pensados apenas para o que se refere à 

implementação descentralizada dos programas da Agenda Básica, mas também 

para a própria idéia de promoção de desenvolvimento local, já que ela também 

tem sido imposta de cima para baixo pela Estratégia, e tendo em vista que o 

desenvolvimento local não pode estar pautado apenas no aporte exógeno de 

iniciativas, mas precisa que sejam agregadas outras ações e esforços locais e 

regionais neste sentido, inclusive a própria promoção da integração entre as 

ações, tão cara à proposta em análise. 

Por outro lado, a promoção do desenvolvimento local significa apostar 

na capacidade de políticas de promoção de renda e trabalho, baseadas nas 

potencialidades locais, em gerar eficiência a econômica. Neste sentido, ela pode 

ser considerada como uma alternativa de política econômica e não meramente 

como uma política social. 

Caso contrário, ela tende a se tomar uma guerra de marketing e de 

atratividades fiscais e locacionais para o estabelecimento de grandes empresas, o 

que pouco difere da política econômica tradicional. Aliás, as grandes empresas 
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sabidamente possuem pouco potencial de gerar postos de trabalho. 118 Portanto, 

aos grupos vulneráveis continuaria restando apenas a tutela permanente ou ao 

menos até que os programas de apoio à formação e de promoção de saúde 

coletiva se traduzissem em capital humano disponível para ser aproveitado pelos 

postos de trabalho abertos pela política econômica, local ou nacional. 

Contra esta última perspectiva, não está somente o fato já salientado 

pelo Banco Mundial de que pouco se sabe sobre os mecanismos que 

impulsionam o desenvolvimento na forma como tradicionalmente ele veio se 

processando nos últimos séculos. Há também que se levar em conta que as 

profundas transformações pelas quais tem passado o capitalismo nas últimas 

décadas têm provocado mudanças na própria divisão internacional do trabalho e 

nas formas de acumulação. 

Escreve Arocena a respeito do assunto: 

"Uma das tendências caracteristicas da sociedade 
industrial se expressou na busca de uma racionalidade 
organizacional absoluta: 'the one best way', dizia Taylor. 
Sem dúvida, em contraposição com esta proposição que 
tentava simplificar a organização do trabalho, nas últimas 
décadas, a análise das organizações tem priorizado uma 
compreensão complexa da eficácia e da eficiência. Frente 
às tendências clássicas que se orientavam a construir uma 
estrutura clara, segura, forte, racional, simples, tem-se 
impulsionado a generalização de uma capacidade de 

118 Cf. Coelho, Franklin Dias. Restruturação econômica, políticas públicas e as novas estratégias de 
desenvolvimento local. In: Bava, Silvio Caccia, org. Desenvolvimento Local: geração de emprego e renda. São 
Paulo, Pólis, 19%. (Publicações Pólis, 25) p. 48 Segundo Dowbor, as empresas transnacionais gerariam entre 
empregos diretos e indiretos não mais do que 4% de postos de trabalho para a PEA. Cf. Dowbor, Ladislau & Bava, 
Silvio Caccia Políticas municipais de emprego. In: Idem, ibidem. p. 14 

233 



compreensão da complexidade, a conflituosidade, a 
contingência, a incerteza, a mudança, a flexibilidade. É 
nesta busca marcada pela complexidade e pela tensão onde 
a humanidade está elaborando formas de convivência e de 
regulação social distintas daquelas que caracterizaram o 
período anterior."119 

Além disso, as mesmas transformações vêm 
radicalizando o processo de integração econômica mundial 
e ao mesmo tempo em acentuando a diversidade regional e 
promovendo a revalorização do espaço local 
economicamente. De acordo com Albuquerque, 

[O] mesmo processo de avanço do núcleo globa
lizado na economia transnacional dá origem simultanea
mente a uma tendência de crescente diversificação dos 
mercados e heterogeneidade territorial, com frações de 
capital cuja lógica de funcionamento nestes mercados 
locais não é necessariamente idêntica a das grandes 
empresas, que nem sempre estão sob o controle dos 
grandes grupos, nem condenadas a repetir a sua lógica 
monopólica de desenvolvimento em um sistema desigual 
de acumulação em escala mundial." 120 

Já outros entendem o desenvolvimento local não como uma 

possibilidade aberta pelo processo global, mas como uma alternativa para fazer 

frente ao seus efeitos perversos. É o caso de Jara, para quem 

" [a] nova corrente pós-modernizante impulsionada pela 
globalização representa uma fórmula limitada e 
provavelmente absurda de desenvolvimento Um processo 
perverso, que ainda não valoriza as diversidades de 
interesses dos atores sociais, que insiste em imitar padrões 
de consumo das elites dominantes, produtor de excludência 
e desigualdades, violência, desemprego, fome e 
desesperança. Um esquema preocupado principalmente 

119 Arocena, José. Lo Global y lo local en la transición contemporánea. In: Cuademos dei CLAEH

Uruguay en la region y eJ mundo - retrospectivas/prospectivas, 78-79, t série, ano 22, 1997,2-3 p. 87-8 (a tradução é 

nossa) 

120 Albuquerque, Francisco, op. cito p. 27: 
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com a abertura de espaços sociais para a operação livre das 
mãos do mercado. "121 

Também para Franco, o desenvolvimento local não precisa ser pensado 

somente como uma nova fórmula de crescimento econômico, até porque, para o 

autor, o problema da pobreza brasileira apresenta singularidades próprias que não 

podem ser superadas simplesmente através da geração de mais emprego e 

redistribuição de renda, mas através de políticas sociais específicas de inclusão, 

que além da proteção também possuam um caráter de promoção social. Assim 

sendo, o desenvolvimento sustentável não exigiria, "a rigor, aumento absoluto de 

riqueza iatu sensu, como o contraponto da pobreza." O aumento da qualidade de 

vida dos grupos vulneráveis, e, especialmente dos excluídos, poderia ser 

materializado por meio da implementação de medidas de uma "agenda social 

mínima" .122 Ou se] a, aparentemente o autor aceita a possibilidade do 

desenvolvimento local pOSSUIr fundamentalmente um caráter redistributivo, 

embora inclua entre as ações a serem implementadas, programas voltados para a 

geração de emprego e renda. O que leva a crer que, para ele, os últimos não 

necessariamente gerem eficiência econômica. 

De qualquer modo, ambas abordagens de desenvolvimento local 

indicam ser imprescindível a implementação de ações para a promoção de 

oportunidades de renda e trabalho. Neste sentido, parece evidente que se não for 

121 Jara, Carlos. Op.C it., p.l0 

122 Franco, Augusto de. Somente o desenvolvimento sustentável pode superar a pobreza no Brasil. In: 
Franco, Augusto de, org. Desenvolvimento local integrado e sustentável. (Leituras selecionadas, 1) p. 5-7 
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radicalizado o processo de implementação das ações federais de tal natureza, 

talvez os municípios fiquem abandonados naquilo que - juntamente com a 

capacidade técnica e administrativa limitada para pensar estrategicamente - é 

provavelmente a sua maior debilidade: a falta de recursos e perspectivas 

econômicos. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

ACS: Agente Comunitário de Saúde 

Alli: Autorização de Internação Hospitalar do SUS 

BB: Banco do Brasil 

BCG: Vacina contra tuberculose 

BNB: Banco do Nordeste 

CADIN: Cadastro Informativo dos crédito não quitados dos órgãos e entidades 

públicos federais 

CAE: Conselho de Alimentação Escolar (PNAE) 

CEF: Caixa Econômica Federal 

CENEPI: Centro Nacional de Epidemiologia (FNS) 

CMA: Comissão Municipal de Alimentação (PRODEA) 

CMDR: Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (pRONAF) 

CME: Comissão Municipal de Emprego (pROGER) 

CODEF AT: Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

CONAB: Companhia Nacional de Abastecimento 

CONEX: Comissão Nacional de Coordenação Executiva (PRODEA) 

CONSEA: Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

COSAC: Coordenação de saúde da Comunidade (MS) 

DATASUS: Departamento de Informática do SUS 

DF A: Delegacia Federal de Agricultura (MA) 
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DPT: Vacina Tríplice contra Diftería, Tétano e Coqueluche 

EMATER: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

F AE: Fundação de Assistência ao Estudante 
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FNS: Fundação Nacional de Saúde 
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Anexo 1: Atividades de criação 

EFETIVO DE AVES E DOS PRINCIPAIS REBANHOS NO MUNICIPIO DE 
SOBRADINHO (RS) - 1993 

ESPÉCIE Efetivo 
Asinino 15 
Caprino 1.325 
Bovino 17.503 
Coelhos 1.107 
Eqüinos 295 
Muares 231 
Ovinos 1.584 
Suínos 28.500 
Aves 134.162 . . .. 
Fonte: Anuano Estattsuco do Rio Grande do Sul, 1995. 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) -
1993 

Produto Quantidade produzida Valor da produção (Cr$ 
1.000) 

Mel de abelha (kg) 30.000 6.540 

Ovos de codorna (1.000 dz.) 2 140 

Ovos de galinha (l.000 dz.) 279 18.149 

Lã bruta (kg) 1.715 540 

Leite (l.000 1) 3.652 127.680 
. . .. 

Fonte: Anuano Estatisttco do Rio Grande do Sul, 1995. 
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Anexo 2: Lavouras de Cultura Permanente e Temporária 

LAVOURAS DE CULTURA PERMANENIE CULTIVADAS NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO 
(RS) - 1993. 
Tipo de Cultura Area Quantidade Valor da Rendimento Razão entre os 

colhida produzida produção médio rendimentos médios 
(1.000 fr.) (R$ 1(00) (fr.lha.) estadual e do 

município 
Abacate 2 36 72 18.000 5,55 
Caqui 2 170 170 85.000 1,52 
Figo 4 380 380 95.000 3,68 
Goiaba 1 90 90 90.000 2,88 
Laranja 24 2.520 2.520 105.000 1,90 
Limão 10 1.100 1.100 110.000 1,63 
Maçã 4 240 792 60.000 2,93 
Mamão 1 25 207 25.000 1,00 
Marmelo 1 14 14 14.000 3,57 
Pêra 8 360 496 45.000 2,88 
Pêssego 15 1.800 6.660 120.000 2,16 
Tangerina 15 1.800 2.689 120.000 1,87 
Uva 17 99 594 5.823 3,77 

.. . . Fonte: Anuano Estabsbco do Rio Grande do Sul, 1995 . 

LAVOURAS DE CULTURA TEMPORARIA CULTIVADAS NO MUNlCIPIO DE SOBRADINHO (RS) 
- 1993 
Tipo de Cultura Area Quantidade Valor da Rendimento Razão entre a 

colhida produzida produção médio produtividade 
(1.000 fr.) (R$ 1000) (fr.Iha.) estadual e a do 

município 
Alho 3 9 1.662 3.000 3,00 
Amendoim 10 12 88 1.200 2,50 
Arroz 250 600 12.672 2.400 2,58 
Aveia 600 510 11.883 850 7,05 
Batata-doce 120 2.400 13.305 20.000 1,00 
Batata-inglesa 70 400 1.440 5.714 3,50 
Cebola 7 24 144 3.428 7,29 
Cana-de-açúcar 85 1.700 1.598 20.000 3,00 
Feijão 2.500 2.100 12.879 840 2,38 
FUMO 7.200 12.960 384.480 1.800 1,66 
Mandioca 258 4.148 21.395 16.077 1,86 
Melancia 14 42 420 3.000 2,00 
Melão 2 6 51 3.000 4,00 
Milho 5.000 12.000 100.131 2.400 2,12 
Soja 500 1.050 19.657 2.100 1,34 
Tomate 3 120 960 40.000 1,25 
Trigo 100 50 405 500 5,8 .. . . 
Fonte: Anuano Estabsbco do Rio Grande do Sul., 1995 . 
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Anexo 3: Dados sobre Emprego e Salários 

PESSOAS OCUPADAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SETOR DE ATIVIDADE, NO 
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1991 

Setor de Atividade Pessoas Ocupadas 
Agropecuária, extração vegetal e pesca 2.430 
Indústria 1.193 
Comércio 826 
Transporte e comunicação 116 
Serviços auxiliares da atividade econômica 90 
Prestação de servicos 966 
Social 560 
Administração pública 279 
Outras atividades 48 
TOTAL 10.261 
Fonte: Censo Demográfico do BrasIl - 1991. 

PESSOAS OCUPADAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR LOCAL DE TRABALHO, NO 
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1991 

Local de Trabalho Pessoas Ocupadas 
Propriedade agropecuária 6.183 
Empresa ou fIrma 2.825 
Em casa do cliente ou patrão 893 
No domicílio 231 
Via pública 88 
Outro 42 
TOTAL 10.262 
Fonte: Censo Demografico do Brasil- 1991. 

PESSOAS OCUPADAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CLASSE DE RENDIMENTO 
NOMINAL MÉDIO MENSAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1991 

Classe de rendimento (salário mínimo) Pessoas ocupadas 
Sem rendimentos 7.881 
Até Y.. 199 
Mais de Y.. a 'l2 1.426 
Mais de 'l2 a % 1.084 
Maisde%a 1 967 
MaisdelalY.. 691 
Mais de 1 Y.. a 1 'l2 416 
Mais de 1 'l2 a 2 829 
Maisde2a3 932 
Mais de 3 a5 728 
Mais de 5 a 10 513 
Mais de 10 a 15 46 
Mais de 15 a 20 42 
Mais de 20 75 
Sem declaração 63 
TOTAL 15.892 
Fonte: Censo Demográfico do Brasil- 1991. 
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Anexo 4: Dados de Infra-estrutura 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENIES, POR UTILIDADE EXISTENTE, NO 
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1991 
Total de domicílios 5.288 
Domicílios com iluminação elétrica 3.825 
Domicílios com telefone 354 
Fonte: Censo Demográfico do brastl- 1991. 

PROPORÇAO DE DOMICILIOS PARTICULARES PERMANENIES, NO MUNICIPIO DE 
SOBRADINHO (RS) - 1991 
Urbanos 51,16 
Rurais 48,84 
Com abastecimento de água inadequado 27,10 
Com esgotamento sanitário inadequado 92,90 
Urbanos com abastecimento de água inadequado 13,10 
Urbanos com esgotamento sanitário inadequado 86,10 
Fonte: IBGE/SIEG. 

NUMERO DE HOSPITAIS, LEITOS E UNIDADES SANITARIAS 
NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1994 

Hospitais I Leitos I Unidades sanitárias 
21 87 I 6 

· . Fonte: Anuano Estatísttco do Rio Grande do Sul., 1995. 

NUMERO DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) -
1994 
Categoria federal estadual municipal particular total 
Ensino da educação pré- - 10 9 1 20 
escolar 
Ensino regular de I o grau - 9 46 - 55 
Ensino regular de 2 o grau - 1 - - 1 

· . . . 
Fonte: Anuano Estattsttco do Rio Grande do Sul., 1995. 

NUMERO DE REGENTES DE CLASSE NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1994 
CATEGORIA federal estadual municipal particular total 
Ensino da educação pré- - 9 7 - 16 
escolar 
Ensino regular de 1 o grau - 129 113 - 242 
Ensino regular de 2 o grau - 50 - - 50 

· . . . 
Fonte: Anuano Estattsttco do Rio Grande do Sul., 1995 . 
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Anexo 5: Dados sobre escolaridade 

PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR GRUPOS DE ANOS DE ESTIJDO, NO 
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) -1991 

Grupo Número de pessoas 
Sem instrução e menos de 1 ano 2.183 
1 a 3 anos 3.686 
4 a 7 anos 6.995 
8 a 10 anos 1.485 
11 a 14 anos l.216 
15 anos ou mais 318 
Não determinados 9 
Fonte: Censo Demográfico do Brasil- 1991. 
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Anexo 6: Dados sobre Receitas e Arrecadação 
RECEITA GERADA PELOS lRIBUTOS FEDERAIS NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS)-
1994,EMR$ 

1.204.562 
Fonte: anuário Estatístico do Rio Grande Do Sul, 1995. 

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS NO MUNICIPIO DE 
SOBRADINHO (RS) - 1994, EM R$ 
ICMS 297.201 
ITBI 806 
IPVA 113.094 
Outros impostos 2.509 
Taxas 48.723 
TOTAL 462.334 . . .. 
Fonte: anuano EstabsÍlco do Rio Grande Do Sul, 1995. 

ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE 
SOBRADINHO (RS) - 1993, EM R$ 
IPTU 2.062.825 
ITBI 1.883.580 
ISSQN 2.684.664 
IVVC 1.950.849 
Taxas 2.022.019 
Contribuição de melhoria 906.366 
TOTAL 1l.51O.303 .. . . 
Fonte: anuano Estattsttco do Rio Grande Do Sul, 1995 . 
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Anexo 7: Recursos da Agenda Básica 

RECURSOS CONVENIADOS E CONIRA TADOS NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1996, 
EMR $ 1,00 
Combate à Desnutrição Infantil 10.533 
Cesta do Material Escolar 47.805 
Cesta Saúde do Escolar 21.380 
Transporte Escolar 60.000 
Merenda Escolar 59.507 
PASS 180.000 
Habitar-Brasil 125.000 
Qualificação Profissional 31.937 
Subtotal 
Proger Urbano e Rural 892.000 
TOTAL 1.428.16 .. ' Fonte: Secretana-ExecutJ.va da ComWlldade Sohdána, DICODIIPEA 

NUMERO DE AGENTES COMUNITARIOS NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) - 19% 
12 

Fonte: Secretaria-Executiva da Comunidade Solidária, DICODIIPEA 

I QUANTIDADE DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS 
2.800 I 

Fonte: Secretaria-Executiva da Comunidade Solidária, DICODIIPEA 
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Anexo 8: Causas de Óbito Infantil 

CAUSAS DE OBITO NA FAIXA ETARIA DE 0-4 ANOS NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) -
1996 
Causa (Cap. CID) Menor I ano I a 4 anos Total 
TOTAL 5 2 
Doenças do aparelho respiratório 2 O 
Algwnas afecções originadas no período 2 O 
perinatal 
Malformações congênitas, defonnidades e I O 
anomalias cromossômicas 
Causas externas de morbidade e mortalidade O 2 
Fonte: SIMIDATASUS. 

CAUSAS DE OBITO NA FAIXA ETARlA DE 0-4 ANOS NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) -
1995 
Causa (Cap. CID) 
TOTAL 
Doenças infecciosas e parasitárias 
Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos 
Doenças do aparelho respiratório 
Anomalias congênitas 
Algwnas afecções originadas no período 
perinatal 
Fonte: SIMIDATASUS. 
'Infecção intestinal 

Menor I ano 
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5 3 
O I 
O 1 
1 1 
1 O 
3 O 
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2 
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Anexo 9: Internações Hospitalares de Pediatria 

INTERNAÇÕES HOSPITALARES DE PEDIAlRIA PELO SUS NO 
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1993-1998 
Ano AIHspagas 
1993 614 
1994 545 
1995 347 
1996 333 
1997 329 
1998 363 
Fonte: SIHISUS. 
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Anexo 10: Dados Relacionados a Nascidos Vivos 

NASCIDOS VIVOS POR TIPO DE PARTO NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) -1995-1996 
Tipo de Parto 1995 1996 

N.o absoluto N. ° relativo N. ° absoluto N. ° relativo 
TOTAL 389 100% 404 100% 
Normal 269 69,15% 280 69,30% 
Cesáreo 116 29,82% 124 30,69% 

Fórceps 1 0,25% O O 
Ignorado 3 0,77% O O 
Fonte SINASC/DATASUS. 

NASCIDOS VIVOS POR LOCAL DE OCORRENCIA NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1995-1996 
Local de Ocorrência 1995 1996 

N. ° absoluto N° relativo N. ° absoluto N. ° relativo 
Hospital 371 95,37% 396 98,01% 
Domicílio 18 4,62% 7 1,73% 
Outro O O 1 0,24% 
Fonte SINASCIDATASUS 

NASCIDOS VIVOS POR TEMPO DE GESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1995-1996 
Tempo de Gestação 1995 1996 

N. ° absoluto N. ° relativo N.O absoluto N.o relativo 
TOTAL 389 100% 404 100% 
22-27 semanas 3 0,77% 3 0,74% 
28-36 semanas 16 4,11% 13 3,21% 
37-41 semanas 348 89,46 371 91,83% 
42 e+ 2 0,51% O O 
Ignorado 20 5,14% 17 4,20% 
Fonte SINASCIDATASUS. 

NASCIDOS VIVOS POR PESO AO NASCER NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1995-1996 
Peso ao nascer 1995 1996 

N.O absoluto N.o relativo N.O absoluto N.O relativo 
500 a 999g 3 0,77% 1 0,24% 
I kg a 1,499 kg 2 0,51% 8 1,98% 
1,5 kg a 1,999 kg 5 1,28% 9 2,22% 
2,0 kg a 2,499 kg 22 5,65% 42 10,39% 
2,5 kg a 2,999 kg 87 22,36% 69 17,07% 

Subtotal 119 30,57 129 31,9 

3,0 kg a 3,499 kg 138 35,47% 147 36,38% 
3,5 kg a 3,999 kg 91 23,39% 98 24,25% 
4,0 kg a 4,499 kg 20 5,14% 21 5,19% 
4,5 kg e 4,999 kg 3 0,77% 2 0,49% 
5,0 kg e mais O O 1 0,24% 

Subtotal 252 64,77 269 66,55 

Ignorado 18 4,62% 6 1,48% 
TOTAL 389 100% 404 100% 
Fonte SINASCIDATASUS. 
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Anexo 11: Causas de Óbito para Idosos 

CAUSAS DE OBITO NA FAIXA ETARIA ACIMA DE 60 ANOS NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) -
1995 
Causa (Cap. CID) 60-9 anos 70-9 anos 80 anos ou + Total 
TOTAL 29 32 29 90 
Doenças infecciosas e parasitárias O 1 O 1 
Neoplasmas 5 3 1 9 
Glândulas endócrinas, nutrição, O O 2 2 
metabolismo e transtornos 
imuniterápicos 
Sistema nervoso e órgãos dos O 1 O 1 
sentidos 
Doenças do aparelho circulatório 8 10 12 30 
Doenças do aparelho respiratório 4 4 2 10 
Doenças do aparelho digestivo 1 3 1 5 
Doenças do aparelho geniturinário O O 1 1 
Sintomas, sinais e afecções mal 9 10 10 29 
definidas 
XVII. Causas externas 2 O O 2 
Fonte: SIMIDATASUS. 

CAUSAS DE OBITO NA FAIXA ETARIA ACIMA DE 60 ANOS NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) -
1996 
Causa (Cap. CID) 60-9 anos 70-9 anos 80 anos ou+ Total 
TOTAL 42 35 31 108 
Neoplasias (tumores) 5 2 2 9 
Doenças do sangue, órgãos 1 2 O 3 
hematopoéticos e transtornos 
imuniterápicos 
Doenças endócrinas nutricionais e O 1 2 3 
metabólicas 
Doenças do aparelho circulatório 11 14 8 33 
Doenças do aparelho respiratório 11 1 1 13 
Doenças do aparelho digestivo 3 O 3 6 
Doenças do aparelho geniturinário 1 O O 1 
Sintomas, sinais e achados 9 14 15 38 
anormais em exames clínicos e 
laboratoriais 
Causas externas de morbidade e 1 1 O 2 
mortalidade 
Fonte: SIMIDATASUS. 
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Anexo 12: Doses Aplicadas de Imunos 

DOSES APLICADAS DE IMUNOS NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1995-
1997 
Imunos Doses aplicadas 

1995 1996 1997 
TOTAL 6.437 5.755 4.737 
BCG 574 528 369 
Contra Pólio (Campanha) 853 836 623 
Contra Poliomielite 2.238 1.846 1.433 
Contra Sarampo 513 693 421 
Tríplice - DPT 2.239 1.846 1.433 
Tríplice Viral 452 
Fonte: PNIlDATASUS. 
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Anexo 13: Cobertura de Imunizações 

COBERlURA DE IMUNIZAÇÕES PELA VACINA BCG - 1995-1997 
Ambito 1995 1996 1997 
MS 90 90 90 
Sobradinho 130,33 (24,09) 106,24 (36,4) 142,64 
Rio Grande do Sul 104,01 (6,76) 97,25 (9,47) 106,72 
Brasil 129,21 (24,03) 105,18 (9,75) 114,93 
Fonte: PNIlDATASUS . 
• Cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde 
.. Os números entre parênteses indicam a variação em pontos percentuais em relação ao ano anterior 

COBERlURA DE IMUNIZAÇÕES PELA VACINA CONfRA SARAMPO - 1995-1997 
Ambito 1995 1996 1997 
MS 95 95 95 
Sobradinho 116,11 (30,2) 85,91 (71,45) 157,36 
Rio Grande do Sul 97,76 (13,63) 84,13 (l3,07) 97,20 
Brasil 103,51 (24,99) 78,52 (24,05) 102,57 
Fonte: PNIlDATASUS . 
• Cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde 
•• Os números entre parênteses indicam a variação em pontos percentuais em relação ao ano anterior 

COBERlURA DE IMUNIZAÇÕES PELA VACINA CONfRA POLIOMIELI1E - 1995-1997 
Ambito 1995 1996 1997 
MS 90 90 90 
Sobradinho 104,98 (22,3) 82,68 (53,37) 136,05 
Rio Grande do Sul %,72 (16,77) 79,95 (11,34) 91,29 
Brasil 92,73 (15,19) 77,54 (8,2) 85,74 
Fonte: PNIlDATASUS 
• Cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde 
** Os números entre parênteses indicam a variação em pontos percentuais em relação ao ano anterior 

COBERlURA DE IMUNIZAÇÕES PELA VACINA DPT - 1995-1997 
Ambito 1995 1996 1997 
MS 85 85 85 
Sobradinho 104,98 (22,3) 82,68 (53,37) 136,05 
Rio Grande do Sul %,72 (17,94) 78,78 (11,99) 90,77 
Brasil 95,44 (19,92) 75,47 (1,15) 74,32 
Fonte: PNIlDATASUS. 
* Cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde 
•• Os números entre parênteses indicam a variação em pontos percentuais em relação ao ano anterior 
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Anexo 14: Número de Casos e Coeficiente de Incidência de Doenças 

Imunopreveníveis 

N1J1vfERO DE CASOS E COEFICIENlE DE INCIDENCIA DE 
COQUELUCHE NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1995-1998 
Ano Número de casos 

1995 
1996 
1997 
1998 

- .. 
Fonte: SESIRS (Coordenaçao de Doenças Imunopreveruve,s). 
* Coeficiente de Incidência de Agravo por 100.000 bab. 

Coeficiente de 
Incidência* 

1 
1 

° ° 
N1J1vfERO DE CASOS E COEFICIENTE DE INCIDENCIA DE 
COQUELUCHE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1995-1998 
Ano Número de casos 

1995 
1996 
1997 
1998 

- , . 
Fonte: SESIRS (Coordenaçao de Doenças ImunopreveruvelS). 
* Coeficiente de Incidência de Agravo por 100.000 bab. 

Coeficiente de 
Incidência* 

244 
92 

204 
279 

4,79 
4,74 

° ° 

2,54 
0,95 
2,08 
2,82 

N1J1vfERO DE CASOS DE DIFTERIA NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO 
(RS) - 1995-1998 
Ano 
1995 
1996 
1997 
1998 

- ... 
Fonte: SESIRS (Coordenaçao de doenças ImunoprCV1ntve,s) 
* Coeficiente de Incidência de Agravo por 100.000 bab. 

Número de casos 

° ° ° ° 
N1J1vfERO DE CASOS E COEFICIENTE DE INCIDENCIA DE DIFTERIA NO 
RIO GRANDE DO SUL - 1995-1998 
Ano Número de casos 

1995 
1996 
1997 
1998 

- , . 
Fonte: SESIRS (Coordenaçao de Doenças Imunopreveruve,s). 
* Coeficiente de Incidência de Agravo por 100.000 bab. 

Coeficiente de 
Incidência* 

21 
30 
30 
20 

NUMERO DE CASOS DE TETANO NO MUNICIPIO DE SOBRADINHO 
(RS) - 1995-1998 
Ano 
1995 
1996 
1997 
1998 

- " . Fonte: SESIRS (Coordenaçao de doenças ImunOprCV1ntVC1S) 
* Coeficiente de Incidência de Agravo por 100.000 bab. 

Número de casos 
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0,21 
0,3 
0,3 
0,2 

° ° ° ° 



NUMERO DE CASOS E COEFICIENTE DE INCIDENCIA DE TETANO NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1995-1998 
Ano Número de casos 

1995 
1996 
1997 
1998 

- · . Fonte: SESIRS (Coordenaçao de Doenças Imunopreveruve.s). 
• Coeficiente de htcidência de Agravo por 100.000 bab. 

94 
118 
102 
65 

Coeficiente de 
Incidência* 

0,98 
1,21 
1,04 
0,65 

NUMERO DE CASOS E COEFICIENTE DE INCIDENCIA DE SARAMPO 
NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) - 1995-1998 
Ano Número de casos 

1995 
1996 
1997 
1998 

- · . Fonte: SESIRS (Coordenaçao de Doenças Imunopreveruve.s). 
• Coeficiente de htcidência de Agravo por 100.000 hab. 

° ° 1 

° 

Coeficiente de 
Incidência* 

° ° 0,01 

° 
NUMERO DE CASOS E COEFICIENTE DE INCIDENCIA DE SARAMPO 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1995-1998 
Ano Número de casos 

1995 629 
1996 315 
1997 2584 
1998 

- · . Fonte: SESIRS (Coordenaçao de Doenças Imunopreveruve.s). 
• Coeficiente de htcidência de Agravo por 100.000 bab. 

485 
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Incidência* 

6,56 
3,25 

26,46 
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Anexo 15: Taxas de Evasão Escolar 

TAXA DE EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO 
(RS) - 1994-1997 
Ano Taxa Variação 
1994 5,53 -
1995 4,30 (1,23) 
1996 3,91 (0,39) 
1997 1,71 (2,20) 
Fonte: DINFIDEPLAN/SEIRS. 

TAXA DE EVASAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL - 1994-1997 
Ano Taxa Variação 
1994 6,43 -
1995 5,84 (0,59) 
1996 5,69 (0,15) 
1997 4,72 (0,97) 
Fonte: DINF IDEPLAN/SEIRS. 

TAXA DE EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO - 1994-
1997 
Ano Taxa Variação 
1994 21,22 -
1995 16,74 (4,48) 
1996 18,65 1,91 
1997 16,02 (2,63) 
Fonte: DINFIDEPLAN/SEIRS. 

TAXA DE EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MEDIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
1994-1997 
Ano Taxa Variação 
1994 14,40 -
1995 13,97 (0,43) 
1996 12,95 (1,02) 
1997 11,11 (1,.84) 
Fonte: DINFIDEPLAN/SEIRS. 
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Anexo 16: Taxas de Reprovação Escolar 

TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR NO ENSlNO FUNDA1vfENTAL DO MUNICIPIO DE 
SOBRADINHO (RS) - 1994-1997 
Ano Taxa de reprovação Variação 
1994 18,89 -
1995 19,33 0,44 
1996 14,33 (5,00) 
1997 12,56 (1,77) 
Fonte: DINFIDEPLAN/SElRS. 

TAXA DE REPROVAÇAO ESCOLAR NO ENSlNO FUNDA1vfENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL - 1994-1 997 
Ano Taxa de reprovação Variação 
1994 19,13 -

1995 18,61 (0,52) 
1996 17,17 (1,44) 
1997 14,35 (2,82) 
Fonte: DINFIDEPLAN/SElRS. 

TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR NO ENSlNO MEDIO DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO (RS) -
1994-1997 
Ano Taxa de reprovação Variação 
1994 12,98 -
1995 18,55 5,57 
1996 11,19 (7,36) 
1997 7,64 (3,55) 
Fonte: DINFIDEPLAN/SElRS. 

TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR NO ENSlNO MEDIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
1994-1997 
Ano Taxa de reprovação Variação 
1994 20,20 -
1995 20,25 0.05 
1996 17,81 (2,44) 
1997 14,43 (3,38) 
Fonte: DINFIDEPLAN/SElRS. 
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