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crise da política, fe-
nômeno que afeta
tanto as jovens de-
mocracias quanto
as consolidadas, co-
loca problemas pa-

ra as sociedades de pluralismo
político que atingem, especial-
mente, o Poder Legislativo. Por
toda parte, constatam-se inquie-
tantes níveis de alienação, tradu-
zidos em frustração e desinteres-
se pela política, perda de subs-
tância dos partidos, baixa
credibilidade das instituições po-
líticas e imagem negativa dos
políticos. Entre nós, tal fato se
manifesta principalmente num
sentimento difuso e generalizado
de aversão à política e aos políti-
cos, em que corrupção e política
aparecem como fenômenos
indissoluvelmente ligados.

Embora universal, a crise da
política origina-sede causas múl-
tiplas e distintas. Nos países ri-
cos e de firme tradição democrá-
tica, o fenômeno aparece associa-
do à prevalência de forte tendên-
cia ao individualismo, com a re-
dução da participação política e
do associativismo, como
Tocqueville antecipara em sua ar-

guta análise da democracia ame-
ricana (li, e não o contrário, como
previsto pelos teóricos da
"governabilidade". Nas socieda-
des em desenvolvimento e com
incipiente arranjo democrático, a
descrença na política, ao contrá-
rio, parece provir da insuficiência
dos processos de institucio-
nalização, combinada com a ace-
leração da mudança social e a
emergência de uma sociedade de
massas c2 Nesse caso, o nó da
questão parece residir na incapa-
cidade de o sistema político pro-
mover o desenvolvimento, a igual-
dade e a democracia, valores am-
plamente disseminados nas so-
ciedades contemporâneas.

Como era de se esperar, em tal
contexto, marcado pelo surgi-
mento de uma "cultura política
cínica", avulta a crítica ao Legis-
lativo, símbolo e emblema do pro-
cesso político democrático. Mas a
superação desse ambiente de in-
certezas e frustrações, no tocante
ao Poder Legislativo, não vai se
dar pela mera reiteração de seu
significado e papel, tampouco pela
ação benfeitora de uma "mão in-
visível" ou ainda como resultante
apenas de mudanças estruturais
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na sociedade. Ao contrário, irá
requerer dos atores políticos de
relevo estratégia de atuação cons-
ciente e deliberada, que revitalize
e reforce o Legislativo com medi-
das destinadas a explorar suas
alternativas e possibilidades de
ação, consoante as tecnologias dis-
poníveis e emergentes e com o
papel do Estado. Tudo isso em
moldes que o adequem aos recla-
mos e expectativas da população
e da nova ordem econômica, so-
cial e política.

Nesse sentido, a avaliação de
políticas públicas constitui um
promissor eixo estruturante das
atividades parlamentares, porque
congruente com a missão e voca-
ção institucional do Legislativo e
afinado com as circunstâncias
atuais da política. Nas considera-
ções que a seguir se fazem, e ten-
do como pano de fundo os con-
dicionantes acima apontados, se
buscará examinar os problemas e
os potenciais do Legislativo esta-
dual para fazer da avaliação de
políticas públicas o carro-chefe
de sua atuação.

Políticas públicas - Política,
como sugerido por Easton em dis-
tinção hoje clássica' 3 , é a "alocação
imperativa de valores". O proces-
so político, segundo essa defini-
ção, seria uni mecanismo por meio
do qual aspirações e reivindica-
ções vindas de "baixo", isto é, da
sociedade, ou de "dentro", ou seja,
do governo, se obtiverem apoio
das forças políticas com o coman-
do do sistema de poder, se conver-
teriam em decisões. As deman-
das políticas que não lograssem
angariar suporte político adequa-
do seriam rejeitadas. Atores polí-
ticos com controle de recursos es-
tratégicos poderiam obstar a tra-

jetória das reivindicações políti-
cas, impedindo que elas fossem
levadas à arena de decisão, ge-
rando fenômeno que se tornou
conhecido como "não-decisão"1.

As políticas e as não-políticas
constituem, de fato, a essência do
jogo de poder. Elas espelham a
distribuição dos recursos políti-
cos na sociedade, o grau de aber-
tura ou fechamento do sistema
político e sua capacidade de adap-
tação a mudanças. Além disso, é
a partir da análise da formação
das políticas que se pode identifi-
car quem participa e quem fica de
fora do processo político e quem

"As políticas e as não-
políticas constituem,

de fato, a essência
do jogo do poder,

espelhando a
distribuição dos

recursos políticos
na sociedade"

ganha e quem perde com seus
resultados e conseqüências.

As políticas públicas se carac-
terizam, por outra parte, por en-
volver "intenções", ou seja, os ob-
jetivos que lhes dão sentido e
intencionalidade. Tais objetivos
são, praticamente, ilimitados.
Variam não só com a vontade e os
interesses dos atores políticos que
logram constituir uma coalizão
de poder dominante, mas com fa-
tores que se originam da circuns-
tância, dos valores e da própria
dinâmica e estrutura social e po-
lítica. Assim é que uma política
pode ter como alvo a população de
meninos de rua; pode buscar me-
lhorar a segurança das estradas;
pode pretender reduzir a repe-

tência escolar e melhorar a pro-
dutividade da escola básica; pode
visar à estabilidade da moeda e
garantir a previsibilidade do am-
biente econômico; pode redistri-
buir a propriedade fundiária, re-
gular o acesso a bens e serviços ou
o conflito entre produtores e con-
sumidores, ou entre o capital e o
trabalho, e assim por diante.

Mas entre a intenção e a reali-
zação da política pode haver hia-
tos e discrepâncias. Os propósi-
tos perseguidos podem não ser
alcançados na proporção preten-
dida pelos decisores públicos. Ou
ainda, fato que não é raro, os
resultados produzidos podem co-
lidir com as finalidades visadas
com a política, agravando, em
lugar de amenizar, o quadro de
problemas que se intentava re-
solver.

Tudo isso torna a avaliação
das políticas peça estratégica para
o processo político. O que funcio-
na e o que não funciona nas ações
das instâncias governamentais,
e por quê, são questões decisivas
que afetam a substância e a for-
ma do próprio jogo de poder. Sem
uma capacidade de acompanhar
e avaliar as políticas e decisões
governamentais, o processo de
alocação de recursos se torna, de
fato, uma adivinhação. Sem isso
não há como aprender com a ex-
periência, e os programas públi-
cos, se mal concebidos ou se afe-
tados por problemas de imple-
mentação, não teriam como so-
frer mudanças de rumo, o que
permite ajustar objetivos a resul-
tados, repetir o que dá certo e
descontinuar o que não logrou
atingir as metas e objetivos
colimados. Que problemas enfren-
tam, entretanto, os legislativos
para desincumbir-se dessas tare-
fas de acompanhamento e avalia-
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ção de políticas públicas? O que
fazer para superá-los?

Obstáculos políticos e
institucionais - E no terreno
político-institucional que se si-
tua a dificuldade maior para o
Poder Legislativo realizar o acom-
panhamento e a avaliação de po-
líticas públicas. Tradicionalmen-
te, o poder tem pendido despropor-
cional mente para o Executivo, em
detrimento das prerrogativas e
funções do Legislativo . O em-
prego de medidas provisórias, no
âmbito federal, ilustra bem o pon-
to em questão. Concebida para
situações excepcionais e de emer-
gência, a medida provisória vem
sendo usada de forma tão genera-
lizada que se tornou expediente
banal e rotineiro, o que na prática
redunda numa diminuição do
Congresso Nacional.

"É no terreno
político-institucional

que se situa a
dificuldade maior
para o Legislativo

realizar o
acompanhamento e

avaliação de políticas
públicas"

No plano estadual, o fenômeno
se repete, talvez com intensidade
ainda maior. O atrelamento do
Legislativo ao Executivo, consubs-
tanciado, por exemplo, em medi-
das que concedem delegações de
poder ao Executivo, representa,
não raro, a abdicação da missão

institucional do legislativo, quan-
do não significa a redução da pró-
pria política ou a adoção de práti-
cas autoritárias, uma vez que se
suprime, nessas instâncias, o pró-
prio debate político, a acomoda-
ção dos interesses em conflito,
prejudicando, conseqüentemente,
a representação política.

A escassez de recursos, os tra-
ços clientelistas e populistas da
política brasileira e, sobretudo,
os desequilíbrios institucionais
entre o Legislativo e o Executivo,
produzidos pela legislação, expli-
cam a intensidade e a importân-
cia do fenômeno entre nós. Como
ilustração desse último ponto,
mencione-se que o orçamento,
componente fundamental do pro-
cesso político e estratégico para o
acompanhamento e a avaliação
de políticas públicas, tem caráter
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meramente autorizativo. Isso dá
ao Executivo enorme poder e lati-
tude na implementação dos pro-
gramas e políticas aprovados.

A isto se somam as práticas de
planejamento e orçamentação vi-
gentes entre nós, que fazem do
orçamento um documento de fic-
ção, que não traduz a verdadeira
situação das finanças públicas,
além de ser peça esotérica e sem
transparência política, compre-
ensível apenas para os técnicos
iniciados na matéria, por aí se
percebe a extensão da dificulda-
de a ser superada para a implan-
tação do acompanhamento e ava-
liação de políticas governamen-
tais como eixo principal da ação
do Legislativo.

Mas a massificação da políti-
ca, a expansão dos meios de co-
municação e a consolidação dos
procedimentos e instituições de-
mocráticas entre nós vêm geran-
do modificações qualitativas e
quantitativas no "mercado políti-
co" do País, que reclamam, ao
mesmo tempo que respaldam, o
reposicionamento do Legislativo
para fortalecer sua missão
institucional, justificando e tor-
nando possível o desempenho das
funções de acompanhamento e
avaliação de políticas, nos mol-
des delineados acima.

Obstáculos conceituais e
operacionais - A viabilização
dessas atividades no âmbito do
Legislativo depende, entretanto,
de esforços para definir e preci-
sar conceitualmente a avaliação
de políticas e requer sua opera-
cionalização em procedimentos e
medidas. Os objetivos das políti-
cas, programas e projetos preci-
sam ser explicitados, e suas me-
tas, quantificadas.

Essas tarefas não são facil-

mente realizáveis. Há, por uma
parte, problemas genuínos para
desenvolver indicadores que me-
çam efetivamente o desempenho
das ações governamentais. Além
de outras exigências referentes a
custos, a disponibilidade e a faci-
lidade de coleta de dados, os indi-
cadores escolhidos precisam ser
confiáveis.

A experiência tem mostrado,
porém, que programas governa-
mentais, ainda que sofisticados
quanto a objetivos e aos pressu-
postos teóricos que lhes dão sus-
tentação, nem sempre contem-
plam elaborações destinadas a
permitir a monitoração de sua
execução e a avaliação de suas
metas e objetivos. Temores
institucionais e políticos de que a
avaliação possa se voltar contra a
própria instituição executora do
programa acabam se constituin-
do em fator de desestímulo ao
acompanhamento e a avaliação
dos resultados das políticas.

A escassez de recursos e o pre-
domínio de visão pragmatista e
avessa ao planejamento têm le-
vado, por outro lado, a soluções
ritualistas e formalistas no to-
cante às medidas de monitoração
e análise das ações governamen-
tais. Não raro, são apenas partes
pro forma da programação, não
estando efetivamente em sintonia
com o que foi planejado.

Tudo isso encarece a necessi-
dade de o Legislativo tomar a
iniciativa de desenvolver, de pre-
ferência em parceria com o Exe-
cutivo, um sistema de indicado-
res para o acompanhamento e a
avaliação das políticas e progra-
mas governamentais. Para que
venha a ser bem-sucedida, essa
iniciativa irá requerer estratégia
seletiva e gradual de análise. Em

vista da complexidade e da
abrangência da atuação do poder
público é recomendável que se
escolham inicialmente os progra-
mas e políticas de largo impacto,
que produzam, tanto no terre-
no econômico quanto no social,
efeitos estruturantes, para utili -
zar a expressão cunhada por
Hirschman.

Por fim, não se pode ignorar
que a articulação com o orçamen-
to é condição sine qua non para a
realização dos objetivos de acom-
panhamento e avaliação das polí-
ticas públicas. Sem essa articula-
ção, a análise das políticas fica
vazia e destituída de sentido.
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5) Este não é problema exclusivo das
democracias pouco consolidadas. Os
desencontros entre Legislativo e Exe-
cutivo são fenômenos típicos dos regi-
mes presiden-cialistas e constituem
uma das alegações mais
freqüentemente utilizadas em favor
da adoção do parlamentarismo.
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