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1 RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar os processos de transferência,

implementação e desmonte do Programa “De Braços Abertos”, uma política de

Redução de Danos do município de São Paulo, a partir da trajetória de seus

instrumentos da ação pública. Essa análise, ancorada no marco teórico da Sociologia

Política da Ação Pública, busca entender como se deu a criação de um contexto

favorável à transferência de um programa de redução de danos em São Paulo, além de

identificar quando e como, no processo de transferência e implementação dos

instrumentos, houve resistência. Tal pesquisa se justifica pela lacuna na literatura da

área de Difusão de Políticas Públicas sobre o tema da resistência à transferência e de

sua expansão para além do aspecto técnico e benigno, considerando a influência da

motivação dos agentes e as dinâmicas de poder no processo.

Palavras-chave: Difusão de Políticas Públicas; Redução de Danos; Resistência;

Programa “De Braços Abertos”; Instrumentos da Ação Pública

2 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA COM SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA
FUNDAMENTAL

A área de políticas públicas como área de conhecimento e disciplina

acadêmica tem sua origem nos Estados Unidos, com foco na produção de políticas e na

ação dos governos. A consolidação da disciplina se apoiou nas bases teóricas sobre o

Papel do Estado, com a premissa de que “em democracias estáveis, aquilo que o

governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente e (b)

analisado por pesquisadores independentes” (SOUZA, 2005). Podemos observar que,

assim como na maior parte das ciências sociais, há uma tendência ao “nacionalismo

metodológico” nos estudos na área (STONE, 2008). As transformações causadas pela

globalização, porém, provocaram uma redistribuição do poder global que permitiu o

protagonismo de governos subnacionais. No Brasil, isso se confirma com a

promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual favorece uma descentralização

político-administrativa, conferindo maior autonomia aos municípios e estados.

Esse contexto possibilitou o avanço dos entes subnacionais e novas formas de

articulação e produção de políticas públicas, inclusive no âmbito internacional, já que
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“no mundo globalizado, onde as fronteiras do Estado são permeáveis e as políticas

públicas viajam transnacionalmente, a difusão de políticas é o que conecta naturalmente

a política doméstica à internacional” (PORTO DE OLIVEIRA; PAL, 2018). São Paulo,

como uma cidade global (SASSEN, 2000), e considerada uma das mais influentes da

América Latina, tem uma projeção internacional notável e crescente. O município

conta, desde 2001, com a Secretaria Municipal de Relações Internacionais e

Federativas (SMRIF), órgão da burocracia especializado em relações exteriores. A

SMRIF teve uma atuação expressiva, se destacando em atividades de cooperação

internacional, principalmente no âmbito de redes de cidades e no intercâmbio de

políticas públicas e acordos de cooperação entre municípios.

O Programa “De Braços Abertos” (DBA) foi um dos principais produtos dessa

articulação. Criado em 2014 pelo então prefeito Fernando Haddad (PT/2013-2016), o

DBA foi uma iniciativa intersetorial de atendimento aos usuários de drogas da região

central de São Paulo, conhecida como “cracolândia”, com foco na reabilitação

psicossocial pautada pela Redução de Danos. Esse modelo foi inspirado em políticas

públicas bem sucedidas como o programa Housing First, de Nova York, e outras

políticas adotadas em Lisboa e Amsterdã.

Entretanto, mesmo com índices positivos, o DBA foi descontinuado ainda nos

primeiros meses de gestão do prefeito João Dória (PSDB/2017-2018) e substituído pelo

Programa “Redenção”. João Dória já anunciava o fim do DBA desde sua campanha

eleitoral e cumpriu sua proposta a partir de uma megaoperação policial na região em 21

de maio de 2017 que contou com mais de 1.500 policiais (ALVES, 2019). Essa

operação foi realizada com o apoio do governo estadual e da secretaria de segurança de

forma secreta, o que quer dizer que as secretarias responsáveis pelo DBA não foram

notificadas.

É importante ressaltar que o DBA representou uma grande ruptura com as

gestões anteriores e com a forma, em geral, com que o Brasil lida com a questão das

drogas e da dependência química. Historicamente o país adotou uma postura

conservadora de “guerra às drogas” e de “tolerância zero”, marcada pela repressão,

abstinência, internações compulsórias e por seu caráter higienista. O programa

“Redenção” fez o movimento contrário do DBA, restabelecendo a ordem antiga. Essa

ordem é pautada por intervenções cada vez mais violentas e sem mudanças

significativas além da dispersão dos moradores de rua e da grande repercussão
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midiática, muitas vezes relacionada à disputas eleitorais e político-partidárias (ALVES;

PEREIRA, 2021).

Considerando o exposto, este projeto se propõe a responder às seguintes

perguntas: Quais foram as motivações dos agentes que possibilitaram a transferência do

DBA? Quais dos instrumentos defendidos por esses agentes foram implementados?

Quando e como ocorreu a resistência aos instrumentos de ação pública implementados

no âmbito do DBA em São Paulo? Assim, o foco do estudo é a análise da trajetória dos

instrumentos a partir da perspectiva da Sociologia Política da Ação Pública.

Para isso, a presente pesquisa propõe fazer um estudo de caso baseado na

abordagem a partir dos instrumentos da ação pública (HALPERN, LASCOUMES; LE

GALÈS, 2021) e na abordagem pragmática das políticas públicas (ZITTOUN, 2021).

De forma a analisar a cadeia causal que facilitou a transferência e a implementação do

DBA e o que dificultou a continuidade desse modelo, será empregado o método de

process tracing (rastreamento do processo).

Esta pesquisa se mostra importante tanto no âmbito acadêmico quanto no

social. No âmbito acadêmico, se faz relevante para a área de difusão e transferência de

políticas públicas, uma vez que procura inovar nessa discussão ao focar na questão da

resistência dentro do processo, a qual é pouco abordada pela literatura, já que parte da

bibliografia atual se concentra no lado benigno e “imparcial” de transferência. Além

disso, propõe uma análise baseada na abordagem a partir dos instrumentos da ação

pública, uma técnica derivada da Sociologia Política da Ação Pública e pouco

explorada no Brasil. A discussão sobre os instrumentos da ação pública tem o potencial

de fomentar a introdução das contribuições da sociologia e da ciência política no campo

da transferência e análise das políticas públicas, colaborando para o seu

desenvolvimento.

Em relação ao caso empírico, cabe destacar a importância de São Paulo, como

uma cidade global, e portanto importante não só no plano nacional, mas também no

internacional. O Brasil possui um dos maiores números de toxicodependentes do

mundo, sendo o consumo de crack o principal problema. A região central da capital

paulista, conhecida como “cracolândia”, é uma representação simbólica desse contexto.

Assim, o estudo do DBA se mostra de suma importância, porque representa inovação

no campo das políticas públicas por romper com a lógica repressiva e higienista com

que os outros governos trataram, sem sucesso, o problema.
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No âmbito social, a pesquisa se mostra fundamental em um Brasil em

desenvolvimento que procura e precisa de políticas públicas mais eficientes, contínuas

e adaptadas, uma vez que a resistência tem um grande impacto no sucesso e

legitimação das iniciativas. O caso empírico explorado por esse trabalho representa um

problema para a gestão de políticas públicas, já que os recursos, tempo e esforços

empregados na sua transferência, implementação e monitoramento foram

“desperdiçados” em uma iniciativa que foi descontinuada pouco tempo depois de

consolidada. Entender o fenômeno da resistência pode ser uma ferramenta muito útil na

garantia do sucesso e capilaridade de políticas inovadoras e prósperas. Cabe frisar a

importância de entender melhor sobre a questão das drogas e da dependência química

em São Paulo não só para o poder público, mas para seus cidadãos, já que seus efeitos

são sentidos no cotidiano, nas esferas de saúde, desenvolvimento social e segurança

pública

2.1 ABORDAGEM PRAGMÁTICA, INSTRUMENTOS DA AÇÃO PÚBLICA E
RESISTÊNCIA À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A área de estudo em análise de políticas públicas se difundiu alcançando

praticamente todas as áreas do globo desde 1950. Com isso, o debate não apenas se

multiplicou e se diversificou, mas também foi além dos conceitos, abordagens e

métodos derivados da perspectiva anglo-saxã. Historicamente, essa ótica se concentrou

em modelos lineares, sistêmicos, racionais e estilizados para explicar o processo

político (PORTO DE OLIVEIRA; HASSENTEUFEL, 2021).

Apesar de suas importantes contribuições, vários autores têm criticado e

exposto as limitações dessa perspectiva. Considerando o ciclo de políticas públicas

(identificação do problema, formulação, implementação e avaliação), autores criticam a

falta de causalidade entre as etapas, ignorando as possíveis interferências e relações de

uma etapa sobre a outra; a linearidade do modelo que simplifica a realidade e impede

uma análise real do processo; e a excessiva objetividade e cientificismo da perspectiva,

que não permite considerar as nuances da realidade, como as relações de poder, o papel

das ideias, as capacidades políticas e cognitivas dos atores, movimentos de resistência,

valores político-partidários, entre outros.

Procurando superar essas questões, surge um grande leque de abordagens de

pesquisas sobre “policy process” (WEIBLE; SABATIER, 2018), que vem contribuindo
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para o enriquecimento da área. Elas contam com uma comunidade científica ativa em

crescimento contínuo, permitindo avanços a partir de seu potencial comparativo e da

crescente transparência do processo de pesquisa. Tais abordagens, cada uma com suas

particularidades, trabalham os conceitos de contexto, atores, eventos, resultados e

processos envolvidos nos fenômenos de formação de agenda, formulação,

implementação e avaliação das políticas públicas.

De acordo com Weible e Sabatier (2018), podemos citar sete teorias

contemporâneas bem consolidadas, são elas: Multiple Streams (múltiplos fluxos);

Punctual Equilibrium (equilíbrio pontuado), Advocacy Coalition (coalizão de defesa),

Policy Feedback (feedback da política); Narrative Policy (narrativa da política);

Institucional Analysis and Development (Análise e Desenvolvimento Institucional); e

Policy Diffusion (difusão de políticas). Cabe destacar a importância teórica das três

primeiras teorias citadas.

O modelo de múltiplos fluxos, desenvolvido por Kingdon (2003), busca

entender quais os fatores determinantes para que um problema, dentre diversos outros,

seja incluído na agenda a partir da análise de três fluxos principais (o de problemas, o

de soluções e o da política). Já o modelo do equilíbrio pontuado, elaborado por

Baumgartner e Jones (1993), analisa os períodos de estabilidade política que podem ser

interrompidos por momentos de instabilidade e mudança abrupta com base no conceito

de policy image, ou seja, como uma decisão ou política são vistas e compreendidas pela

sociedade. Por fim, o modelo de coalizão de defesa, dos pesquisadores Sabatier e

Jenkins-Smith (1993), destaca a dimensão, ignorada pelos modelos anteriores, das

ideias, crenças e valores no processo de formulação de políticas públicas.

Transportando esse debate para o campo da Difusão Internacional das

Políticas Públicas, conseguimos enxergar uma lacuna muito parecida. Seguindo a

perspectiva anglo-saxã supracitada, o quadro analítico convencional da transferência de

políticas públicas pode ser resumido a cinco premissas-chave, são elas: A transferência

é instrumental; a transferência é neutra; a transferência é aperfeiçoamento; a

transferência canaliza o sucesso; e a transferência é incremental (PAL, 2020). A

globalização, portanto, significaria um aumento natural das experiências de

lesson-drawing e as atividades de transferência, já que as fronteiras do Estado

permitem o tráfego transnacional das políticas públicas, conectando a política

doméstica à internacional (PORTO DE OLIVEIRA; PAL, 2018).
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Ao focar nos mecanismos relacionados a redes, fluxos, atores, comunidades

epistêmicas e organizações internacionais (PAL, 2020), os estudos partem do

pressuposto de que o fenômeno é essencialmente benigno, técnico, pautado na

cooperação, de forma consensual, motivado pelo objetivo de resolver problemas em

comum, fomentado pela troca e o aprendizado. Em seu capítulo “Transferência de

Políticas e Resistência: Propostas para uma Nova Agenda de Pesquisa”, publicado no

livro “Difusão de políticas na América Latina: da importação à exportação” (2020),

Leslie A. Pal chama a atenção para uma parte negligenciada pelos estudos da área: a

questão da resistência como objeto de análise dentro dos processos de transferência de

políticas.

A partir disso, o autor sugere cinco contra-proposições que podem servir de

norte para a análise da resistência dentro dos processos de transferência de políticas

públicas:

Quadro 01 - Cinco Contra-Proposições

1 A transferência frequentemente diz respeito, ou está relacionada às mudanças de
paradigma. Os impostos sobre o carbono, por exemplo, não são simplesmente
impostos, mas refletem o paradigma político sobre mudanças climáticas;

2 A transferência pode parecer técnica, mas é frequentemente uma agressão,
não-proposital ou deliberada, de configurações existentes de poder institucional.
Melhorar a administração de um sistema judicial, por exemplo, pode perturbar o
balanço de poder entre os magistrados e a comunidade do sistema de justiça;

3 As transferências têm sido, de forma crescente, sobre austeridade e disciplina dos
“aspectos ruins do setor público” em vez de “aspectos bons do setor público”. A
austeridade da União Europeia com a Grécia é um exemplo deste tipo;

4 As transferências parecem ter buscado inspiração em “poços envenenados”: a União
Europeia, a democracia liberal, o capitalismo moderno. Cada uma destas falhou,
consideravelmente, de algum modo na última década;

5 As transferências podem parecer como uma acumulação inócua de padrões técnicos
e de técnicas, mas em algum ponto podem ser percebidas como uma agressão aos
“mundos da vida”. O argumento daqueles adeptos ao Brexit de que queriam a “sua
Grã-Bretanha de volta” foi uma rejeição aos regimes aparentemente técnicos e
regulatórios da União Europeia e o seu suposto projeto ético incontestável de
europeização.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Pal, 2020, pp. 365-366.
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Outra mudança importante no movimento de inovação da área aconteceu na

França a partir dos anos 1990. Denominada Sociologia Política da Ação Pública, a nova

abordagem quebra com a tradição de entender a política por um viés racional e técnico,

e passa a considerar a dimensão das ideias, das instituições, dos interesses, dos

instrumentos, dos indivíduos e do internacional, possibilitando novas leituras das

políticas públicas (PORTO DE OLIVEIRA; HASSENTEUFEL, 2021). Essa

perspectiva foi construída a partir da aplicação das contribuições da sociologia, história,

filosofia e ciência política, disciplinas muito expressivas no país, na análise de políticas

públicas. Assim, ela permite considerar o contexto além da política, com um viés mais

qualitativo e com potencial explicativo para os desafios atuais e lacunas da área.

A abordagem a partir dos instrumentos da ação pública (HALPERN;

LASCOUMES; LE GALÈS, 2021) foi desenvolvida no início dos anos 2000, com a

proposta de que a política pode ser analisada por meio das instituições e organizações,

das atividades dos governos e das modalidades de implementação, instrumentos,

orçamentos, normas e padrões das políticas públicas, indo além de sua dimensão

técnica e os associando ao jogo político. A hipótese, baseada em observações empíricas

de diferentes setores, é de que a escolha dos instrumentos é essencialmente política e,

portanto, são marcadores de mudança nas políticas públicas, e uma importante

ferramenta de interpretação da ação pública.

O método, baseado nos trabalhos de história das técnicas, de sociologia das

ciências e de estudos críticos sobre gestão, bem como nos trabalhos de Weber (1968) e

Foucault (2001), propõe uma visão da ação pública como um espaço sociopolítico

composto por técnicas e instrumentos, mas também por objetivos e conteúdos. Assim,

considera os instrumentos como pilares das políticas públicas. Nesse sentido, o

instrumento de ação pública é definido como um “dispositivo ao mesmo tempo técnico

e social que organiza relações sociais específicas entre o poder público e seus

destinatários de acordo com as representações e os significados dos quais é portador”

(LASCOUMES; LE GALÈS 2007). A premissa é que o exame dos instrumentos

permite questionar as transformações na relação entre governantes e governados e a

diversificação das formas de gestão das sociedades complexas.

A agenda de pesquisa da abordagem sugere uma dupla mudança de

perspectiva: retomar o contato com a Sociologia do Estado e da governança,

tecnologias de governo e das disciplinas das ciências sociais, e colocar os instrumentos
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e suas combinações no centro. Do ponto de vista da análise de políticas públicas, com

uma perspectiva neoinstitucionalista, essa teoria contribui para três grandes debates da

ação pública: i) a análise da mudança e inovação; ii) o papel do Estado; e iii) meios da

ação coletiva.

A concepção dos instrumentos como portadores de valores políticos, capazes

de determinar ou, no mínimo, influenciar o comportamento dos atores, sustenta a

conclusão que a escolha desses não se dá ao acaso, mas com intencionalidade. Assim,

podemos inferir que existe um potencial de rejeição e oposição a esses instrumentos por

grupos de interesse contrário aos formuladores de determinada política. A aplicação da

abordagem dos instrumentos tem, portanto, um potencial explicativo para as dinâmicas

de resistência à transferência e à implementação de políticas públicas, identificando as

tensões, os conflitos e suas resoluções, fenômenos de inércia e recomposição da ação

pública.

Inserido nesse movimento, a Abordagem Pragmática teorizada por Philippe

Zittoun (2021) tem o objetivo de considerar igualmente o trabalho de definição e

propagação de problemas e o de construção e difusão de propostas e soluções. Partindo

do exame da trajetória das propostas, desde sua construção até inclusão na agenda,

explora os debates na mídia, na administração e na comunidade de políticas públicas.

Assim, a proposta é considerar, antes de tudo, o processo de políticas públicas como

produto da atividade política, geralmente conflituosa, de interação entre os agentes,

explorando os processos de persuasão, argumentação e debate.

Inspirado pela abordagem cognitiva francesa, a sociologia pragmática e as

abordagens interpretativas e discursivas anglo-saxônicas, a abordagem pragmática parte

do entendimento de que a política pública é um conjunto de elementos heterogêneos,

sem ligações óbvias ou lógicas às quais os atores tentam dar sentido e coerência em

função de intenções e estratégias contingentes. Nessa lógica, o papel do pesquisador

passa a ser o de examinar a forma com que os atores criam e distribuem significados a

esses elementos heterogêneos, e não o de definir as políticas públicas, focando no

momento em que uma nova mudança é proposta e se inicia um trabalho de legitimação

e definição desta.

Zittoun resume as principais hipóteses da abordagem da seguinte forma: I) é

um método empírico e compreensivo, que se concentra no nível micro, isto é, na

observação e investigação da lógica por trás do conjunto de práticas e relação entre os
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atores que, movidos por interesses particulares, estabelecem acordos ou desacordos; II)

atribui grande importância aos sistemas de conhecimento utilizados pelos atores para

enfrentar a realidade, com foco em suas capacidades cognitivas, discursivas e

analíticas; III) dando grande importância à cooperação a partir dos acordos

intersubjetivos entre os atores, considerando que seu comportamentos está ligado ao

sentido, ao mesmo tempo inseparável do contexto em que se estabelece, de suas ações;

e IV) abandona distinções clássicas nas Ciências Sociais, como a distinção entre

objetivo e subjetivo, discurso e prática, ideia e interesse, e micro e macro.

Assim, considerando que o conhecimento só existe na observação de práticas

discursivas concretas e que estas são inseparáveis das interações entre os atores, seja ela

conflituosa ou de cooperação, a Policy Analysis é “menos a arte de resolver problemas

do que a arte de criar problemas que podem ser resolvidos” (WILDAVSKY, 1987). Isso

significa que o que faz uma proposta de política pública não é a simples existência de

um problema, e sim a existência de um problema, a “domesticação” desse problema, a

elaboração de uma proposta de solução e, principalmente, a legitimação desta por um

tomador de decisões.

Por fim, a abordagem pragmática coloca a questão do poder no centro de sua

análise, já que toda solução carrega em si uma configuração específica de poderes que,

ao ser integrada em uma política pública, altera a distribuição dos poderes envolvidos.

Isso porque existem diversas soluções para o mesmo problema e o que define a escolha

de uma delas são as disputas discursivas e cognitivas dos atores, que são influenciadas

por suas respectivas capacidades argumentativas e estratégias empregadas.

2.2 OBJETO EMPÍRICO DE ANÁLISE: O PROGRAMA “DE BRAÇOS

ABERTOS” (DBA)

Com um dos maiores números de toxicodependentes do mundo, o Brasil vem

investindo e ampliando políticas públicas que visam enfrentar a questão da drogadição,

considerada um desafio global, mas que é mais sentida, de forma direta, no dia a dia

das cidades. Assim, temos os governos municipais como os grandes protagonistas

dessas políticas. A capital paulista, uma das maiores cidades do mundo, pode servir de

exemplo para esse fenômeno. Desde os anos 1990, na região central no bairro da Luz,

se consolidou “a mais famosa territorialização de consumo de crack no país”

(SOTERO; OLIVEIRA; LOTTA, 2019). Chamada popularmente de “Cracolândia” ou
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de "fluxo", a região chegou a ser ocupada por cerca de 1.500 pessoas e 300 barracos em

2013 (SMSU, 2015).

Cabe destacar que, de forma geral e histórica, a questão das drogas no Brasil

foi tratada a partir de um prisma de repressão, com leis majoritariamente restritivas e,

consequentemente, o tratamento dos toxicodependentes foi pautado por criminalização,

internações compulsórias, abstinência, entre outras medidas, de caráter higienistas e de

“tolerância zero”, que contribuíram para a intensificação da discriminação social e

marginalização desses indivíduos. Esse quadro se agrava ao considerarmos a

diferenciação de penalidade entre a cocaína e o crack, por exemplo, uma vez que o

último, com pena mais rigorosa, é uma droga mais barata, e por isso é consumido pela

camada mais pobre e vulnerável da população. O modelo brasileiro pode ser visto como

uma consequência da estratégia de “guerra às drogas” adotada pelos Estados Unidos de

1970, a qual contou com intervenções diretas do país na América Latina.

O Programa “De Braços Abertos” (DBA), implementado pela Prefeitura de

São Paulo em 2014, no governo de Fernando Haddad (PT), tinha o objetivo de

“promover a reabilitação psicossocial de pessoas em situação de vulnerabilidade social

e uso abusivo de substâncias psicoativas, por meio da promoção de direitos e de ações

assistenciais, de saúde e de prevenção ao uso abusivo de drogas” (LACERDA;

RIBEIRO; TEIXEIRA, 2016). Com essa nova visão, o projeto representou um

rompimento em relação à tendência imediatamente anterior - ou seja, o caráter

autoritário e impositivo da atuação municipal na região, como a Operação Limpa

(2005) e a Operação Sufoco (2012).

Esse rompimento se deu desde o início da gestão de Haddad com a designação

da coordenação de programas sobre álcool e outras drogas para a Secretária Mundial da

Saúde, cargo antes ocupado pela Secretaria Municipal da Segurança Urbana. Podemos

considerar esse um grande marco, uma vez considerados os interesses do grupo político

representado por uma parcela antiga do partido Movimento Democrático Brasileiro

(MDB) e atual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) relacionados à

valorização imobiliária da região desde os anos 1980, ano em que foi elaborado o

projeto Luz Cultural no governo estadual de Franco Montoro.

Seguido disso, ainda em 2013, foi criado um Grupo Executivo Municipal

(GEM) que reunia o governo com movimentos sociais em um espaço participativo de

forma a entender a realidade e traçar estratégias para suprir as necessidades dos
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usuários de drogas do local. Nessa articulação ficou claro que a região precisava de um

programa que fosse além do consumo de drogas, focando na promoção de direitos,

como a moradia, alimentação, atendimento médico, e geração de renda. Assim, o

governo encontrou experiências de sucesso em cidades com problemas semelhantes

com práticas de redução de danos na área da saúde.

A transferência do DBA contou com diversos atores, majoritariamente

governamentais, sendo o principal deles a Secretaria Municipal de Relações

Internacionais Federativas (SMRIF). A Secretaria agiu por meio da Coordenação de

Assessoria Internacional e Cooperação Bilateral (CAICB), que realizou missões e

visitas às cidades que possuíam destaque, naquele momento, em programas de redução

de danos, em especial Amsterdã (Países Baixos) e Lisboa (Portugal). A primeira missão

foi realizada em Amsterdã, no início de 2014, onde secretários e subsecretários

visitaram o Centro de Instalações Integradas de Serviço Público de Saúde, o

Departamento de Alimentação, Proteção da Saúde e Prevenção do ministério da saúde

holandês, além de instituições não governamentais, a ONG “The Rainbow Group” e o

curso “Álcool, Drogas e Vício”, da Universidade de Amsterdã. A segunda missão, em

Lisboa, pode ser considerada um pouco mais complexa, pois envolveu a Secretaria

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), a SMRIF e a Secretaria

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), que participaram de

reuniões com ministérios, lideranças de serviços portugueses e órgãos da União

Europeia, como o Centro Europeu de Monitoramento de Drogas e Vício em Drogas, e

visitas técnicas a projetos que envolvem redução de danos, como o Centro de

Tratamento das Taipas, a Comissão para Dissuasão de Toxicodependência e o Serviço

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

Na missão em Lisboa, foram assinados dois memorandos de entendimento. O

primeiro foi assinado entre São Paulo e Lisboa, objetivando a cooperação, a promoção

e o intercâmbio de conhecimento e áreas de interesses em comum. O outro memorando

de entendimento firmado na visita foi assinado entre a prefeitura de São Paulo, o

SICAD, serviço que também desenvolve pesquisas e projetos de cooperação

internacional, e a organização conjunta do "Seminário Internacional de Políticas sobre

Drogas". Com Amsterdã, o memorando assinado envolveu também outras áreas de

cooperação além das políticas de drogas.
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O processo de implementação contou com a interação de diversos agentes no

formato de um Comitê Gestor, no qual a intersetorialidade era o principal método de

trabalho. A articulação tinha um caráter horizontal e o monitoramento era feito a partir

de reuniões semanais. O DBA também contou com uma Coordenação Executiva,

instância mais importante, formada por membros de médio escalão indicados por cada

uma das secretarias envolvidas. Por fim, também eram realizadas reuniões semanais

dos trios com a burocracia “de nível de rua”, envolvidas diretamente no dia a dia dos

beneficiários. É importante destacar que o DBA foi implementado em parceria com

órgãos estaduais e federais, além da sociedade civil.

A consolidação do programa se deu por meio do Decreto n° 55.067 de 18 de

abril de 2014, que estabeleceu cinco objetivos principais do DBA: (i) implantação de

ações intersetoriais e integradas nas áreas de assistência social, direitos humanos, saúde

e trabalho; (ii) construção de uma rede de serviços para o atendimento aos usuários,

visando a redução de danos; (iii) disponibilização de serviços de saúde; (iv)

fortalecimento de uma rede social visando a inserção dessa população nas políticas

públicas; e (v) estímulo à participação e apoio da sociedade (São Paulo, 2014).

A coordenação do programa era intersetorial, assim a Secretaria Municipal de

Saúde era responsável pela articulação entre onze secretarias municipais (Assistência e

Desenvolvimento Social; Segurança Urbana; Direitos Humanos e Cidadania; Educação;

Cultura; Habitação; Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo; Esportes, Lazer

e Recreação; Desenvolvimento Urbano; Serviços; e Políticas para as Mulheres), duas

secretarias estaduais (Saúde e Justiça e Defesa da Cidadania), e o Fórum Intersetorial

de Drogas e Direitos Humanos com especialistas convidados (São Paulo, 2014).

Com o fim do mandato do prefeito Fernando Haddad (PT/2013-2016) e início

do mandato de João Dória (PSBD/2017-2018) o programa “De Braços Abertos”

também se encerrou. Nos seus três anos de vigência, o programa contou com um

grande aparato burocrático, impactando de forma positiva na qualidade de vida dos

participantes. Apesar de se mostrar bastante próspero, seu curto tempo de experiência

impediu que a política fosse aprimorada, a partir de seu próprio aprendizado, e

expandida. Um exemplo disso é o reduzido número de vagas do programa, que por isso

não conseguiu atender, em sua totalidade, seu público-alvo.

O ex-prefeito João Dória já anunciava o fim do DBA desde sua campanha

eleitoral e cumpriu sua proposta a partir de uma megaoperação policial na região em 21
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de maio de 2017 que contou com mais de 1.500 policiais (ALVES, 2019). Essa

operação foi realizada com o apoio do governo estadual e da secretaria de segurança de

forma secreta, o que quer dizer que as secretarias responsáveis pelo DBA não foram

notificadas. O DBA foi substituído pelo Programa “Redenção”, responsável por

restaurar a lógica histórica de tratamento da questão das drogas supracitada. O

Redenção segue em funcionamento até os dias atuais, tendo sido mantido por Bruno

Covas (PSDB) e, posteriormente, Ricardo Nunes (PMB).

3 OBJETIVOS

Refletindo sobre o Programa “De Braços Abertos” a partir do processo

histórico das políticas públicas voltadas para o consumo de drogas na chamada

“cracolândia”, podemos observar que o seu desmonte teve uma motivação política.

Assim, faz-se importante analisar esse processo de uma forma mais abrangente do que

o formato tradicional nos permite. Uma grande parte da literatura sobre transferência e

difusão de políticas públicas foca no lado benigno, técnico e “imparcial” de

transferência, enfatizando as dimensões de cooperação e boas práticas. Essa visão,

apesar de legítima, não considera alguns aspectos importantes. Ela ignora fatores como

a relação de poder entre os países, a dimensão da resistência e a necessidade de

expandir a pesquisa ao exame da implementação das políticas, das instituições e da

gestão pública (PORTO DE OLIVEIRA; PAL, 2018).

Para superar essa lacuna, o marco teórico da Sociologia Política da Ação

Pública fornece um importante potencial explicativo para a temática apresentada nesta

pesquisa, principalmente a abordagem a partir dos instrumentos da ação pública e a

abordagem pragmática das políticas públicas. A primeira, teorizada por Halpern,

Lascoumes e Le Galès (2021) sugere, a partir da observação empírica em diversos

setores e em diferentes escalas de regulação política, que o processo de escolha e

definição dos instrumentos tem uma profunda relação com os interesses políticos de

seus atores, tanto em seu desenvolvimento, quanto em seus efeitos. A segunda,

conceituada por Zittoun (2021), indica que o processo de identificação de um problema

na sociedade e a proposição de uma solução para ele não é meramente técnico e

racional, e sim permeado por disputas discursivas e cognitivas dos agentes envolvidos,

pautadas por interesses, crenças, ideias, valores políticos, partidários, entre outros.
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Combinando as duas abordagens, temos uma compreensão mais profunda sobre o

processo de “fabricação” de políticas, marcado por fatores subjetivos que influenciam

nas escolhas e funcionamento dos instrumentos e dispositivos das políticas públicas.

Nesse sentido, este projeto se propõe a analisar o processo de transferência,

implementação e desmonte do programa DBA. O objetivo geral é entender os

interesses e motivações dos agentes responsáveis por criar um contexto favorável à

transferência de um programa de redução de danos em São Paulo, além de identificar

os instrumentos da ação pública, defendidos por esses agentes, que foram

implementados e, por fim, investigar como e quando esses instrumentos sofreram

resistência no âmbito do DBA em São Paulo.

Como objetivos específicos, temos: i) identificar os agentes envolvidos no

processo de formulação do DBA, suas motivações e os instrumentos defendidos por

estes; ii) analisar a trajetória do DBA a partir de sua dimensão política; iii) explicar as

forças de resistência enfrentadas pelo DBA ao longo do processo de implementação e

mudança política. iv) identificar a cadeia causal que facilitou a transferência e a

implementação do DBA em 2014, e que dificultou a continuidade desse modelo em

2016.

4 PLANO DE TRABALHO
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2.1 Relações Internacionais e Governos Subnacionais

2.2  Difusão e transferência de políticas públicas: resistência e cooperação

2.3 Abordagem Pragmática

2.4 Abordagem a partir dos instrumentos da ação pública

2.5 Resistência à transferência de políticas públicas

3. Apresentação do objeto empírico

3.1 A questão das drogas no Brasil

3.2 Origem e histórico da Política de Redução de Danos

3.3 O Programa De Braços Abertos (São Paulo)

4. Conclusão

5. Referências Bibliográficas



15

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade/Mês 1°2°3°4°5°6°7°8°9°10°11°12°13°14°15°16°17°18°19°20°21°22°23°24°
Participação em grupos de estudos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Reuniões com o orientador X X X X X X X X X X X X
Levantamento da bibliografia
primária X X X

Levantamento da bibliografia
secundária X X X

Fichamentos X X X X X X X X X X X X
Exame de qualificação da
dissertação X

Redação da dissertação X X X X
Análise e catalogação  de
documentos X X X

Entrevistas semiestruturadas X X X X X X X
Análise dos dados X X X
Defesa da dissertação X

6 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho se propõe a promover uma pesquisa qualitativa e

exploratória (GIL, 2008), considerando que o tema de resistência de políticas públicas é

relativamente novo e pouco abordado na literatura, no formato de um estudo de caso

(YIN, 2001) do Programa “De Braços Abertos” (DBA). O programa foi escolhido com

o intuito de confrontar a agenda paulista na gestão do então prefeito Fernando Haddad

com a perspectiva repressiva e higienista adotada historicamente no Brasil e retomada

pela gestão do ex-prefeito João Dória, em um dos principais locais de consumo de

drogas do país - a cracolândia. Nesse sentido, o que se almeja analisar é a cadeia causal

que facilitou a transferência e a implementação de um programa de redução de danos

em 2014 e o que dificultou a continuidade desse modelo, considerando o desmonte do

DBA pela gestão imediatamente posterior.

Para isso, será empregado o método process tracing (rastreamento do

processo). Beach e Pedersen (2016) afirmam que a essência desse método é ir além da

mera identificação da correlação entre variáveis independentes e seus resultados, e

destrinchar os mecanismos causais teóricos que as conectam. Dessa forma, sua

utilização “nos permite fazer fortes inferências causais sobre mecanismos causais com

base em estudos de caso únicos aprofundados, que possivelmente não seriam possíveis

com outros métodos de ciências sociais” (BEACH; PEDERSEN, 2016). Os autores
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ressaltam a existência de três tipos de rastreamento de processo, são eles: i)

theory-testing (teste de uma teoria); ii) theory-building (construção de uma teoria; e iii)

explaining-outcome (explicação de um resultado). Julga-se adequado para este estudo o

rastreamento do processo de tipo theory-testing. Esse processo é definido como

“dedução uma teoria da literatura existente e, em seguida, testa se existem evidências

que apoiem a presença de um mecanismo causal hipotético em um determinado caso,

permitindo inferências a partir do caso sobre seu funcionamento”(BEACH;

PEDERSEN, 2016).

A premissa defendida pela abordagem dos instrumentos de que o processo de

escolha e seleção dos instrumentos apresenta uma profunda relação com interesses

políticos (HALPERN; LASCOUMES; LE GALÈS, 2021) se faz imprescindível.

Considerando os instrumentos como dispositivos políticos, carregados de valores

sociais, e capazes de influenciar tanto cognitiva como normativamente a ação pública.

Esse rompimento com a visão técnica e funcionalista dos instrumentos fornece uma

base teórica fundamental para entender a resistência. Isso porque essa premissa nos

permite considerar o potencial de rejeição e oposição a esses instrumentos por grupos

de interesse contrário aos formuladores do DBA, o que contribui para a identificação e

análise das forças de resistência à transferência e à implementação deste. Aqui, o

método de process tracing se faz essencial, já que fornece base para rastrear a trajetória

dos instrumentos da ação pública, permitindo a observação de conflitos presentes ao

longo de sua implementação, além do posicionamento dos agentes e as transformações

no contexto político-social em que o DBA foi adotado.

Por fazer da questão do poder um problema central e indissociável das

capacidades cognitivas de seus atores, a abordagem pragmática desempenha um

papel-chave nessa pesquisa. Isso porque enfatiza os jogos de linguagem que constituem

as relações entre os tomadores de decisão e a forma com que os atores se vinculam à

proposta, entrando em acordo e cooperação ou em conflito e resistência. Além disso,

nos permite fazer um estudo do processo de escolha dos instrumentos ao longo do

tempo até o ponto de mudança política e a criação do DBA. Dessa forma, será possível

compreender a ruptura da lógica de repressão e a adoção da redução de danos nas

políticas públicas do município de São Paulo com foco na cracolândia, bem como o

papel dos instrumentos nessa mudança considerando as motivações, crenças, ideologias

e distribuição de poder dentro da burocracia dessa política pública.
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A primeira fase será de coleta de dados, ou seja, o levantamento de estudos

teóricos e metodológicos que compartilhem o mesmo objeto ou perspectiva da presente

proposta, bem como de documentos oficiais, leis e dados disponibilizados pelos agentes

envolvidos na transferência, implementação e monitoramento do DBA, além de

notícias e estudos divulgados na mídia sobre o programa.

A segunda fase será composta pela análise documental (GIL, 2008) dos

materiais levantados pela primeira fase, combinado com a elaboração e aplicação de

entrevistas semi-estruturadas (YIN, 2001) com atores-chave envolvidos no contexto do

DBA para embasar cientificamente a investigação aqui proposta. Nessa fase será

utilizada a técnica de triangulação para confirmar as informações e rastreamento do

processo (process tracing).

A terceira etapa da pesquisa consiste na comparação e interpretação dos

materiais adquiridos na primeira e segunda etapa da pesquisa, confrontando o que o

levantamento da literatura revelou sobre o histórico dos instrumentos da ação pública

das políticas de saúde com foco na questão das drogas com o modelo de redução de

danos proposto pelo município de São Paulo. Nessa fase esse histórico será examinado

pelas abordagens a partir dos instrumentos e pragmática da Sociologia Política da Ação

Pública, testando a hipótese de que a resistência encontrada no DBA pode ser explicada

pela escolha e funcionamento de seus instrumentos.
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