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Aimportância da temática
relativa a avaliação no
campo das políticasS., públicas tem aumenta-

1 do, de maneira signifi-
cativa, nos últimos dois decênios.
Vários são os indicadores desse fe-
nômeno. Um deles é a insti-
tucionalização e especialização des-
se campo para além do mundo
anglo-saxão, abrangendo, sobretu-
do, os países europeus. A criação
de organismos, bureaux e agências
encarregadas de avaliar o desem-
penho dos programas e das políti-
cas governamentais tem-se intensi -
ficado no período recente.

Entre as razões indutoras do re-
conhecimento e da institucio-
nalização de uma verdadeira
evaluation policy, destaca-se, além
das exigências colocadas pelo pró-
prio processo de integração euro-
péia, a mudança nas relações entre
Estado e sociedade.

Expressão dessa mudança é a
constituição de uma nova agenda
ligada à reforma do Estado ou da
Administração Pública, na qual ga-
nham relevo novos temas como a

descentralização da execução das
ações governamentais, a participa-
ção dos usuários e a necessidade
de accountability por parte dos
decisores públicos.

Esse elenco de aspectos parece
estar reforçando bastante o papel
da avaliação no âmbito mais amplo
de reformas nas instituições gover-
namentais. Note-se ainda que des-
se movimento também faz parte o
Legislativo. Os Parlamentos, igual-
mente, encontram-se crescen-
temente sob pressão da sociedade
e da opinião pública para que
redefinam seu modus operandi in-
terno, no que tange tanto às moda-
lidades de elaboração de leis quan-
to ao controle e monitoramento dos
programas governamentais.

Um dos exemplos recentes mais
interessantes de estratégia de am-
pliação e melhoria nos instrumen-
tos de avaliação no nível parlamen-
tar é o da França. Essa experiência
é particularmente importante por-
que permite identificar os avanços
e limites das estratégias recentes de
equipar o Legislativo para controlar
as atividades, os programas e as
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políticas governamentais como tam-
bém para monitorar suas próprias
atividades.

Três momentos da avaliação na
agenda governamental

Inicialmente, a avaliação como
prática e idéia afirmou-se, princi-
palmeflte nos Estados Unidos, nas
décadas de 60 e 70. Nesse perío-
do, a expansão do gasto social e a
introdução de temas como a pobre-
za e a discriminação racial na agen-
da governamental trouxeram a ne-
cessidade de definição de critérios
para mensurar o sucesso ou o
insucesso de políticas e programas
voltados para a War on Poverty e a
Great Society.

É também nesses anos que se
verifica a hegemonia intelectual
crescente da idéia de sociedade
experimentadora (experimenting
society) de Campbell. Recordando,
nas palavras do próprio autor:

"Tbe experimenting society
would vigorously try out possible
solutions to recurrent problems and
would make hard-headed,
multidimensional evaluations of
outcomes, and when evaluation of
one reform showed it to have been
inneffective or hamful, would move
on to tly otheralternatives" (Campell
& Stanley,1963).

A sociedade da experimentação
imaginada por Campell e Stanley
seria capaz de melhorar a
performance das políticas governa-
mentais com o uso da racionalidade
instrumental. Essa visão racionalista
simplificou excessivamente ques-
tões substantivas, reduzindo os de-
safios do campo das políticas pú-
blicas a problemas de déficts de
compreensão intelectual e retoman-
do a conhecida crítica de Charles
Lindbloom (1972,1979) às concep-
ções sinóticas.

Nos anos 80, é possível identifi-
car um segundo movimento no cam-
po da avaliação, orientado fortemen-

te mais para a medição dos resulta-
dos da ação governamental, redu-
zindo-se a ênfase na avaliação dos
impactos. Ao contrário dos anos 60
e 70, quando a orientação predo-
minante foi avaliar o processo de

Nos anos 80,
marcados pela

restrição de
recursos

financeiros, o
papel da

avaliação de
políticas adquire

ênfase como
ferramenta no

esforço de
racionalização

dos gastos
públicos

planificação e a formulação dos pro-
gramas, na década de 80, a avalia-
ção foi usada no esforço de justifi-
car programas de reformas, sobre-
tudo aquelas envolvendo cortes or-
çamentários (Derlien, 1998).

A compreensão adequada desse
novo momento ficaria bastante pre-
judicada sem uma breve
contextualização. Os temas presen-
tes no contexto dos anos 80 são a
crise do Welfare State, a redução do
déficit público, a necessidade de
maior controle social e maior
efetividade no uso dos recursos
alocados.

Neste contexto marcado pela res-
trição de recursos financeiros, o

papel da avaliação adquire ênfase
como ferramenta no esforço de ra-
cionalização do gasto público. Essa
nova inserção da avaliação acarreta
uma mudança na hierarquia de ato-
res governamentais diretamente li-
gados a ela.

"Typiquement, les acteurs
princi»aux de ce second mouvement
ne sont doncpa.s lesgestionnaires de
programmes, mais bien plus les mi-
nistres desfinances et les cours des
comptes' (Derlin, 1998:8).

Na verdade, há um deslocamen-
to na função da avaliação dentro do
ciclo da política pública. O princi-
pal alvo é, agora, discernir os pro-
gramas ineficazes e, desta forma,
legitimar o corte de recursos como
solução para essa falta de bom de-
sempenho.

Portanto, a avaliação como cam-
po intelectual é fortemente condi-
cionada mais uma vez pelas ques-
tões da agenda governamental. No
contexto de restrições dos anos 80
e 90, o papel da avaliação parece
reforçar-se, orientando-se para busca
de maior efetividade do uso dos
recursos, maior participação, res-
ponsabilidade e controle social so-
bre as decisões públicas.

De maneira mais explícita nos
anos 90, no bojo daquilo que al-
guns autores denominam terceira
onda democrática, a avaliação in-
corporou três novos temas:
accountability, participação e
empowerment. Registre-se que o
ideal positivo de melhorar ou au-
mentar o grau de racionalidade das
decisões públicas permanece pre-
sente, mas devidamente relativizado
neste novo contexto.

Algumas dessas tendências, em-
bora de maneira menos sistemática,
também se manifestaram na Améri-
ca Latina e no Brasil, em particular,
impulsionadas pelos programas e
exigências colocadas pelas Agên-
cias Multilaterais como o Banco
Mundial, o Banco Interamericano e
oPNUD.

abr-dez/99
	

REVISTA DO LEGISLATIVO 49



PARLAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA FRANÇA

A "descoberta" da avaliação
nas experiências européias
recentes

No caso da Europa, a experiên-
cia recente parece estar indicando
tentativas institucionais nacionais
voltadas para a elaboração de estu-
dos de avaliação em diversos paí-
ses europeus. De alguma maneira,
é possível identificar em diferentes
países a busca deliberada de uma
moldura institucional e de
metodologias que, sem desconhe-
cerem as experiências mais conso-
lidadas dos Estados Unidos e da In-
glaterra, definam um estilo especí-
fico que reflita as especificidades
políticas, sociais, culturais e
institucionais de cada um deles.

É nesse sentido que a literatura
especializada faz referência a um
possível estilo francês, bem como a
um estilo italiano ou mesmo alemão
no campo da avaliação. Dessa ma-
neira, busca-se diferenciar não ape-
nas as formas de institucionalização
dessas práticas, mas também diver-
sas concepções e tradições de uso
dos instrumentos de avaliação.

Embora seja razóavel tomar as
experiências do mundo anglo-saxão,
dos Estados Unidos e da Inglaterra
como pioneiras na medida em que a
maior parte das ferramentas analíti-
cas, volume de informações e
acúmulo de pesquisas vêm desses
países, há um esforço de pesquisa-
dores europeus, notadamente france-
ses e italianos, no sentido de introdu-
zir o que, na feliz expressão cunha-
da por Masoni (1998), é a busca de
um "substantial correction factor to
the American body ofknowledgë'.

Na verdade, é possível identifi-
car, na literatura européia recente
(Masoni, 1998, Duran Patrice, Eric
Monnier, Andy Smith, 1995,
Stame,1996), uma reflexão acerca
da necessidade de institucionalizar
práticas de avaliação tanto no âm-
bito do Legislativo como do Execu-
tivo, bem como na própria socieda-

de, da qual faz parte a definição de
uma identidade própria no campo
da avaliação.

Essa tentativa de definir diferen-
tes estilos guarda semelhança com os
trabalhos de Richardson e Gustafsson

Na Europa, é
possível

identificar em
diferentes países

a busca
deliberada de uma

moldura
institucional e de

metodologias
próprias, para a
elaboração de

estudos de
avaliação de

políticas públicas

(1982), nos quais há também uma
tentativa de definir estilos nacionais
de formulação e implementação de
políticas públicas.

Essa mesma literatura mostra cla-
ramente que a ampliação e a diver-
sificação das informações e dos es-
tudos de avaliação têm sido impul-
sionadas por fatores políticos e
institucionais. Entre esses, podemos
destacar a valorização das práticas
de monitoramento e de avaliação
no quadro das reformas das admi-
nistrações públicas na Europa. Ou-
tro fator igualmente importante é a
mobilização de especialistas da área
de avaliação com o surgimento em
diferentes países de Associações Na-

cionais de Avaliação. Alguns exem
plos recentes são a European
Evaluation Society (EES) e a
Associazione Italiana di Valutazione
(AIV).

Essas Associações, embora ain-
da estejam na sua infância
institucional, já começam a desem-
penhar um relevante papel não
apenas de organização e
legitimação, mas também promo-
vendo uma reflexão coletiva orien-
tada para a construção de um estilo
nacional de avaliação, sem descui-
dar da busca de uma interlocução
ampla no quadro de um acelerado
processo de globalização do conhe-
cimento, inclusive nessa área.

Esse último ponto é particular-
mente importante porque, se é ver-
dade, por um lado, que a
globalização do conhecimento pode
afetar de maneira negativa a pre-
tensão de construir uma Évaluation
à ia française ou Una valutazione
alia Italiana, porque tende a
minimizar as especificidades locais
acentuando a busca de critérios,
metodologias e padrões mais uni-
versais, não se pode esquecer, por
outro lado, como mostra a literatura
disponível (Tendler,1998), que é
muito grande o peso dos fatores lo-
cais no processo de implementação
e avaliação.

O Parlamento francês frente aos
desafios da avaliação

Há um reconhecimento, por par-
te da opinião pública e dos meios
políticos, de que, entre as tarefas
relevantes dos Parlamentos nas so-
ciedades modernas e complexas,
está o acompanhamento das ações
dos governos, que exigem reforço
na sua capacidade de controle so-
bre os negócios públicos. Nesse
sentido, os Parlamentos têm busca-
do um fortalecimento institucional
visando realizar, de maneira mais
sistemática e competente, as fun-
ções de controle.
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Um dos exemplos que vem cha-
mando atenção no período mais re-
cente é o da França, tanto pelas ini-
ciativas de constituição de mecanis-
mos de avaliação como pelas inú-
meras questões em aberto deixadas
por essa experiência.

Até o início dos anos 90, eram
grandes as dúvidas e os receios de
que o movimento de construção
institucional na França ficasse sob a
tutela do Executivo. Entre as razões
que alimentavam essas inquietações,
estavam a aparente inércia do
Legislativo na matéria. Embora ele
tivesse criado, em 1984, o Office
Parlamentaire dÉvaluation des
Choix Technologiques et
Scientifiques (Oects), permanecia
pouco ativo.

O quadro de falta de interesse
dos parlamentares pelas questões
ligadas à avaliação começou a so-
frer modificações em 1990, por ini-
ciativa do então presidente da As-
sembléia Nacional, Laurent Fabius
(Stame,1996:97). Pelo Decreto n
90/82, de 22/1/90, foram criadas
duas iniciativas visando assegurar
maior controle sobre as leis lançadas
pelo Legislativo. Primeiro, estabe-
leceu-se o "controle dos regulamen-
tos para evitar distorções no espíri-
to das leis nessa fase ulterior". Se-
gundo, criaram-se "missões de in-
formações temporâneas sobre as
condições de aplicações de uma
legislação", eventualmente comuns
a mais de uma comissão permanen-
te, ficando estipulado, na mesma
ocasião, que anualmente seriam
realizadas duas a três missões com
duração de seis meses.

Um novo impulso no sentido de
garantir efetivamente uma sistemá-
tica de avaliação dos trabalhos go-
vernamentais pelos parlamentares
foi dado com a criação de dois
bureaux - Offices d'Évaluatin de
Politiques Publiques et de
Legislation.

A decisão de criar esses dois ór-
gãos internos ao Parlamento fran-

cês parece testemunhar o reconhe-
cimento definitivo da importância
mais efetiva dos Legislativos na de-
finição e no acompanhamento de
programas públicos. Em alguma
medida, esse envolvimento vai além

O Parlamento
francês dispõe de

um conjunto
expressivo de
mecanismos

capazes de produzir
avaliações, como

auditorias e
solicitações de

informações,
comissões de

inquérito e
controle

orçamentário

do simples controle, como indicam
as tendências recentes no campo
dos órgãos nacionais de auditoria.

Como mostram Pollit e Summa
(1998), há uma convergência cres-
cente das práticas institucionais da
auditoria operacional com as de
avaliação, embora haja, também,
diferenças irredutíveis entre elas»

O resultado dessa ampliação no
escopo clássico dos órgãos nacio-
nais de auditoria é o considerável
interesse demonstrado tanto pelos
governos quanto pelos Legislativos
em receber seus relatórios, os quais
contêm não apenas considerações
sobre a probidade e a regularidade
financeiras, considerações acerca da

eficiência e efetividade, como tam-
bém recomendações sobre como
melhorar seu gerenciamento.

Os instrumentos de avaliação à
disposição do Parlamento
francês

Basicamente, o Parlamento fran-
cês dispõe de um conjunto expressi-
vo de mecanismos capazes de pro-
duzir avaliações: auditorias e solicita-
ções de informações; comissões de
inquérito; controle orçamentário fei-
to pelas Comissões de Finanças e
pedidos de "investigações" endere-
çados à Cour des Comptes; missões
de informações; relatórios dirigidos
ao Parlamento em função de disposi-
ção legislativa; e os trabalhos realiza-
dos pelo Office Parlamentaire
dÉvaluation des Choix
Technologiques et Scientifiques
(Oects).

Auditorias e informação - As au-
ditorias e os pedidos de informação
são instrumentos utilizados pelo Par-
lamento para obter: avaliações dos
órgãos públicos e resumo de infor-
mações para uso em suas próprias
avaliações. Porém, na experiência da
Assembléia Nacional e do Senado, são
raras as auditorias e audições que te-
nham por objeto uma avaliação pro-
priamente dita. O funcionamento das
audiências públicas mostra ser ina-
dequado do ponto de vista de uma
avaliação rigorosa. A esse respeito,
observa um estudioso: "(...) les
auditions ne constituentpas un outil
d Tévaluation adapté reposant sur des
échanges verbaux entre la personne
auditionnée et lesparlamentaires, elles
donnent davantage libre cours à
l'exposé d'impressions ou depoints de
vue généraux qu 'à la présentation
minutieuse dune recherche
scientifique	appronfondie..
(Maury, 1998:46).

Nesse sentido, esses procedi-
mentos tradicionais - as auditorias
e os pedidos de informação - têm
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mostrado insuficiências frente às exi-
gências da concepção moderna de
avaliação. Essa, como sabemos, exi-
ge uma pesquisa rigorosa sobre o
conjunto dos elementos que compõem
uma política e uma apreciação fun-
dada em métodos científicos acerca
de seus efeitos. A crescente
inadequação dos métodos tradicionais
utilizados no Parlamento francês ex-
pressa a exigência das concepções
modernas da avaliação, de ir além da
noção clássica de controle.

Comissões de inquérito - As Co-
missões de Inquérito são um dos
principais instrumentos à disposição
do Parlamento para controlar a ação
do governo. Os relatórios das Co-
missões de Inquérito buscam atin-
gir um escopo semelhante ao das
avaliações, incluindo recomenda-
ções para solucionar problemas.

Entretanto, também no caso das
Comissões de Inquérito, essas ativi-
dades não podem ser classificadas
como sendo avaliações científicas.
Primeiro, seu escopo é mais redu-
zido, voltado para "recolher infor-
mações sobre determinados fatos".
Segundo, há os limites políticos por-
que as comissões são órgãos políti-
cos, portanto, lugares de confronta-
ção de interesses. Terceiro, o prazo
máximo estipulado de seis meses
reduz as chances efetivas para que
se realize o atendimento das exi-
gências requeridas pelas avaliações
científicas. Quarto, as pessoas con-
vidadas a prestar informações po-
dem não fornecer todas as informa-
ções de que dispõem.

Controle orçamentário - As Co-
missões de Finanças têm poderes
especiais. Por exemplo, podem so-
licitar investigações ao Tribunal de
Contas acerca de organismos que
ele controla ou podem reivindicar
a condição de relatores especiais
(obrigatoriedade de fornecimento de
todas as informações de natureza
financeira e administrativa que fa-
cilitem sua missão, devendo ser

apresentados todos os documentos,
exceto aqueles ligados à Segurança
Nacional).

Pela Lei n2 96.138, de 1995, as
Comissões de Finanças podem soli-
citar ao Tribunal de Contas que assis-
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tradicionais
utilizados no
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avaliação de

políticas públicas,
de ir além da noção
clássica de controle

ta o Parlamento e o governo no con-
trole da aplicação das leis de finan-
ciamento e de seguridade social. Os
instrumentos básicos utilizados são
questionários sobre questões orça-
mentárias dirigidos ao governo, que
permitem obter, em tese, informações
em matéria de avaliação.

A qualidade desses instrumentos
depende das informações fornecidas
pelo governo. Quanto ao tempo de
trabalho das comissões, o exame de-
talhado do orçamento in loco e a ve-
rificação, em campo, do bom empre-
go dos mesmos leva um tempo de
que o relator não dispõe. Em termos
políticos, os relatores das comissões
são sempre da maioria parlamentar

e, quando há temas sensíveis, abs-
têm-se de aprofundar a coleta de in-
formações e a própria análise.

Meios de avaliação - Três meios
voltados para a realização de ava-
liações foram criados no início da v
República: missões de informações,
relatórios dirigidos ao Parlamento em
função de dispositivo legislativo e
os trabalhos do Office de Choix
Technologiques et Scientifiques.

As missões de informações po-
dem ser comuns a mais de uma co-
missão permanente. Houve uma am-
pliação dos poderes concedidos às
comissões permanentes, especiais e,
inclusive, às missões de informações.
Elas podem solicitar ao presidente da
Assembléia o benefício concedido às
comissões de enquete para uma mis-
são precisa. Os trabalhos e relatórios
produzidos são discutidos em termos
científicos.

Outro mecanismo importante no
arsenal à disposição do Parlamento
são os relatórios de avaliação pre-
vistos em alguns dos desenhos da
lei. Três exemplos de aplicação
desse mecanismo são: o relatório
anual sobre a política de imigração
e a luta contra a imigração clandes-
tina referente à Lei n2 5.627, de
1993; o relatório de avaliação pre-
visto na Lei ng 629, de 1994, relati-
va à família; o relatório anual relati-
vo à política de família; e o de saú-
de pública e a proteção social, Lei
n2 43, de 1994.

Infelizmente, os relatórios
pretensamente de avaliação rara-
mente executam o que é previsto
na legislação: ordenar a realização
e determinar o modo como a ava-
liação deve ser feita. Mais do que
isso, não existe controle sistemáti-
co sobre o depósito dos relatórios
e, tampouco, sanções se ele não for
entregue. Ao mesmo tempo, sua
publicação é limitada e, poucas ve-
zes, é efetivamente examinada pe-
los órgãos parlamentares. Também
raramente as avaliações são rigoro-
sas e independentes, sendo geral-
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mente redigidas diretamente ou sob
a supervisão dos governos ou das
autoridades públicas.
Øfflce Parlainentaire - Criado em
1983 e fortemente inspirado no
Office Technology Assessment
(OTA) americano, o OCTS tem como
objetivos informar o Parlamento so-
bre as conseqüências das escolhas
de caráter científico e tecnológico,
além de recolher informações, exe-
cutar estudos e avaliações.

Concebido como instância rela-
tivamente autônoma (escolhe seu
presidente e fixa seu programa de
trabalho), ele é composto de 16
membros (8 deputados e 8 senado-
res e igual número de suplentes).
No seu funcionamento, acata inicia-
tivas de órgãos tanto da Assembléia
Nacional quanto do Senado - dos
presidentes ou dos grupos políticos,
ou das comissões permanentes ou
especiais. Designado um relator ou
grupo de relatores, estes, primeira-
mente, examinam a viabilidade (es-
tado da arte sobre o tema) e fixam
os meios e os elementos necessá-
rios para desenvolver um progra-
ma de estudo. Acompanhadas de re-
flexões metodológicas, as conclu-
sões são apresentadas aos membros
do Office, que podem sugerir a con-
tinuidade ou a descontinuidade e,
algumas vezes, uma nova elabora-
ção do programa.

Os principais aspectos inovado-
res do Office no desenvolvimento
da avaliação parlamentar, ausentes
em outros órgãos no âmbito do
Legislativo, são: a) seu campo de
competência científica ou
tecnológica é bem delimitado; b)
sua agenda é enxuta, composta de
temas relativos a ambiente, ener-
gia, novas tecnologias e ciências da
vida e, finalmente, os trabalhos ava-
liam uma situação ou um problema,
reduzindo-se avaliações muito aber-
tas e pouco sistemáticas.
Inovações e expectativas - As ino-
vações introduzidas na década de 90
procuram dotar o Parlamento de meios
e instrumentos para a efetiva realiza-

ção de avaliação, incluindo-se aqui a
apreciação sobre os efeitos de deter-
minados desenhos e da
implementação das políticas públicas.

Em 1996, com a Lei nQ 517, de
1996, foi criado o Office

O Brasil deve
buscar

inspiração e
ensinamentos
na experiência
internacional,

devendo
também

refletir sobre
nossas

especificidades
políticas,

institucionais
e sociais

Parlamentaire d'Évaluation des
Politiques Publiques e, no mesmo
ano, o Office Parlamentaire
dÉvaluation de Ia Legislation" - Lei
n2 516, de 1996.

A composição do Office
Parlamentaire des Politiques Publi-
ques é exclusivamente política -
Assembléia Nacional e Senado -,
sendo que em cada Casa fazem par-
te o presidente e o relator perten-
centes à Comissão de Finanças, um
membro representando as demais
comissões permanentes e oito
membros indicados pelos partidos
políticos. Os presidentes de cada
Câmara se alternam na direção do
Office a cada ano.

A composição do Office
Parlamentaire dÉva1uation et
Legislation é, também, exclusivamente
política. Porém, diferentemente do
seu congênere, a lei de sua criação
estabeleceu um objetivo preciso: "est
chargé, sans préjudice des
compétences des commíssionsperma-
nentes, de rassembier des
informations et de procéder à des
études pour évaluer ladéquation de
la législation aux situations qu elle
régil" (Lei n 516, de 1996, citada em
Maury,1998:59). Na verdade, sua prin-
cipal missão é auxiliar na simplifica-
ção da legislação.

Apesar de possuir uma defini-
ção mais clara de seu papel e de
suas atribuições, ele dispõe de me-
nos poderes do que o Office ligado
à avaliação das políticas públicas.
Ele pode recorrer a especialistas e
realizar investigações depois que os
serviços administrativos encarrega-
dos da implementação da legisla-
ção em exame tenham iniciado este
trabalho, entretanto, não recebe to-
das as informações de ordem
institucional e financeira que per-
mitem facilitar sua missão e não tem
acesso a todos os documentos de
serviço. A fortiori, ele não pode
desfrutar dos poderes específicos
de relatores de temas orçamen-
tários e das comissões de sindicância.

Reflexões finais
Embora seja inequívoco o

adensamento dos mecanismos vol-
tados para a avaliação à disposição
do parlamento francês, existem di-
ficuldades mais ou menos eviden-
tes na operação desses mesmos dis-
positivos, cuja conseqüência é a re-
dução na sua eficácia. Vejamos al-
gumas dessas dificuldades.

Primeiro, há fortes indícios de
que existem riscos de desvirtuamen-
to das práticas de avaliação realiza-
das na Assembléia Nacional e no
Senado. De um lado, pela falta de
objetividade dos Offices devido à
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tentação de defender determinados
interesses ou convições e, de outro,
por razões de solidariedade política,
quando, em temas delicados, mani-
festa-se tendência a apresentar análi -
ses genéricas inconsistentes, compro-
metendo o trabalho de avaliação.

Segundo, a falta de controle inde-
pendente, por exemplo, um Conse-
lho Científico' sobre as atividades de
avaliação poderia prejudicar a pró-
pria qualidade e consistência cientí-
fica das avaliações. Essa preocupa-
ção justifica-se pelo fato de que, até
1998, ainda nenhuma metodologia
tinha sido elaborada no quadro das
atividades desenvolvidas pelos dois
Offices. Essa situação coloca várias
interrogações sobre a efetividade e a
própria qualidade dos trabalhos par-
lamentares de avaliação.

Terceiro, os Offices criados recen-
temente possuem meios limitados
quando comparados com aqueles dos
relatores especiais das Comissões de
Finanças e das Comissões de Inqué-
rito, bem como com os do Office des
Choix Technologiques et
Scientifiques, os das comissões e os
das missões de informação. Ao con-
trário desses, eles não têm autoriza-
ção para fazer visitas in
loco.Tampouco podem ter acesso à
documentação completa e, no caso
da convocação de depoentes, estes
podem se negar a prestar esclareci-
mentos.

Quarto, o orçamento dos Offices
é pequeno quando comparado aos
custos médios das avaliações, sendo
que a infra-estrutura, em termos de
secretariado, é fornecida pela Comis-
são de Finanças no caso do Office
d'Évaluation des Politiques Publiques
e pela Comissão de Leis no caso do
Office d'Évaluation de Ia Legislation.

Quinto, parece existir pouco con-
senso entre os parlamentares acerca
da importância e da necessidade da
avaliação dos trabalhos legislativos.
Essa situação, somada aos poderes
limitados dos Offices, resulta em for-
tes incertezas sobre o futuro do fun-
cionamento desses órgãos e na

credibilidade de seus trabalhos.
Para finalizar, o balanço da expe-

riência francesa mostra nítidos avan-
ços e persistentes limites. Quanto ao
primeiro, o Parlamento francês dis-
põe de múltiplos instrumentos para
proceder a avaliações, em especial a
criação dos Offices «Évaluation des
Politiques Publiques e d'Évaluation de
Ia Legislation. Ao mesmo tempo, po-
rém, a aplicação desses mesmos dis-
positivos tem revelado o forte condi-
cionamento imposto pela relação de
forças internas, que tornam as avalia-
ções pouco rigorosas em termos
científicos e permeáveis a pressões
políticas. O desafio aqui é o de cons-
truir mecanismos para aprimorar o ar-
senal institucional disponível, sendo
um deles a constituição de um Con-
selho Científico formado por repre-
sentantes externos, cuja função seria
fazer" avaliações" periódicas dos tra-
balhos realizados pelo Parlamento

Em relação aos limites, o mais
importante é a falta de um consenso
majoritário acerca da necessidade e
da importância da avaliação para o
trabalho legislativo. A superação des-
se tipo de obstáculo exigiria, entre
outras coisas, uma clareza sobre como
boas avaliações permitem não só con-
trolar melhor os programas e as polí-
ticas do governo como também po-
deria transformar os trabalhos parla-
mentares, aproximando as leis das
exigências de sua operacionalização.

Em boa medida, as lições de ex-
periências como as relatadas neste
artigo podem auxiliar no debate so-
bre a institucionalização da avaliação
no Brasil. O País deve buscar inspi-
ração e ensinamentos na experiên-
cia internacional, devendo também
refletir sobre nossas especificidades
políticas, institucionais e sociais.	•

Bibliografia
CAMPELL& STANLEY (1963)" Experimen-

tal and quasi-experimental designs for
research on teaching" , in Handbook of
Research on Teaching, N.L. Gage, Chi-
cago, Rand Mcnally, pp. 171-246.

DERLIEN, H. U. (1998)" Le développement
des évaluations dans un contexte

international" in Politiques Publiques:
Evaluation, Economica, Paris, pp.5-12.

DURAN, P., MONNIER, E., SMITH., A,
(1995) "Évaluation à Ia Française", in
Evaluation, 1, juillet, pp. 45-63.

LINDBLOM, C. E. (1979) "Still muddling,
not yet through" in Public Administraton
Review, pp. 517-526.

LINDBLOM, C., BRAYBROOKE, O. (1972)
Uma Estratégia de Decisão Social: esco-
lhas de políticas alternativas como pro-
cesso social, Zahar Editores, Rio de Ja-
neiro, Partes 1 e II.

MASONI, V. (1998) "Observations on an
italian practitioner", in Rivista Italiana di
Valutazione, n pp.

MAURY,E. (1998)" Le parlement français
face au défi de 1 évaluation des politiques
publiques ou Gulliver enchaíne" in
Kessler, M.C. et alii (orgs) Evaluation des
politiques publiques, L'Harmattan, Paris.

POLLIT, C. & SUMMA, H. (1998)
"Evaluation and Work of Supreme Audit
Institutions, An Uneasy Reiationship?" in
Kessler, M.C. et alil (orgs) Evaluation des
politiques publiques, L'Harmattan, Paris,
pp.63-82.

RICHARDSON J. e GUSTAFSSON G.
(1982). The Concept of Policy Style, in
Policy Styles in Western Europe. London,
Routledge.

STAME, N.M. (1996) "Avaliação das Políti-
cas Públicas na França" , in Revista do
Serviço Público, V. 120, N2 1, pp. 83-112.

TENDLER, J. (1998) Bom Governo nos Tró-
picos: uma visão crítica. Editora Revan!
ENAP Rio de Janeiro.

Notas
1. O papel de guardiãs do interesse públi-

co das Supreme Audit Insttutions (SAIs)
é a sua razão de ser como instituições.
Por isso, mesmo onde elas aspiram aju-
dar visando à melhoria da performance
de ministérios ou agências públicas ou
mudar sua atenção para efetividade ou
produtividade, permanece como identi-
dade básica seu papel de guardiãs do
interesse público. " ( ... ) an auditor,
potentially operating within a corrective
modality, still expected to notice and
report upon dangers to the legitimacy or
probity of public expenditure" (PolIlt &
Summa, 1998:72).

2. Durante a elaboração das leis de cria-
ção dos Offices Parlamentaire
d'Evaluation des Politiques Publiques e
de melhoria legislativa, foram previstos
dois Conselhos Científicos formados por
personalidades reconhecidas por sua
competência na área. Entretanto, o Se-
nado considerou desnecessária a cria-
ção desses comitês.
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