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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

Título: Legislativo e Avaliação de Políticas Públicas 

Autores: conforme Apêndice I 

Instituição: Câmara dos Deputados 

Linha de Pesquisa: Gestão Pública no Poder Legislativo 

Resumo: O grupo tem por objetivo discutir e gerar conhecimento acerca da avaliação 

de políticas públicas, com ênfase para o papel do Poder Legislativo. Pretende-se atuar 

no desenvolvimento e aperfeiçoamento de fundamentos teóricos que expliquem as 

questões relacionadas à atuação no Legislativo na supervisão de ações do Executivo, 

bem como na adequação de metodologias quantitativas e qualitativas de análise de 

políticas públicas às necessidades do Legislativo brasileiro, avaliação de políticas 

públicas como instrumento para a melhoria da qualidade do gasto público e ainda 

realização de estudos sobre políticas públicas de relevância para o Legislativo, em 

especial para a Câmara dos Deputados. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

A criação do Grupo de Pesquisa e Extensão (GPE) Legislativo e Avaliação de 

Políticas Públicas é uma ação do Programa de Pós-graduação do Cefor no sentido de 

contribuir para o esforço que vem sendo feito no Legislativo brasileiro, e em especial na 

Câmara dos Deputados, para o desenvolvimento de uma função legislativa essencial: a 

fiscalização. 

O GPE propõe-se a gerar conhecimento que possa ser útil à compreensão do papel do 

Legislativo na avaliação de políticas públicas e de programas de governo, de modo a oferecer 

consistência teórica e metodológica às ações que a Câmara dos Deputados certamente 

realizará ao longo dos próximos anos nessa direção. 

Para a consecução desse propósito, os pesquisadores do grupo atuarão em frentes 

variadas, buscando abordar um tema tão amplo e rico como é a avaliação de políticas 

públicas, mas sem perder a integração e complementaridade entre as pesquisas. 

Serão também criadas parcerias com outros grupos de pesquisas sobre o tema, de 

modo a ampliar ainda mais o leque de atuação do GPE. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo geral do grupo é discutir e gerar conhecimento acerca da avaliação de 
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políticas públicas, com ênfase para o papel do Poder Legislativo. 

Nesse sentido, são pertinentes pesquisas com as seguintes temáticas: 

� Desenvolvimento e aperfeiçoamento de fundamentos teóricos que expliquem 

as questões relacionadas à atuação no Legislativo na supervisão de ações do 

Executivo. 

� Adequação de metodologias quantitativas e qualitativas de análise de políticas 

públicas às necessidades do Legislativo brasileiro. 

� Avaliação de políticas públicas como instrumento para a melhoria da qualidade 

do gasto público. 

� Estudos sobre políticas públicas de relevância para o Legislativo, em especial 

para a Câmara dos Deputados. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Costa e Castanhar (2003) assumem como conceito de avaliação a ideia de que “trata-se do 

exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou em curso, que 

contemple o seu desempenho, implementação e resultados, com vistas à determinação de sua 

eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e relevância de seus objetivos”. No mesmo 

sentido, Garcia (2001) entende avaliação como uma “operação na qual é julgado o valor de 

uma iniciativa organizacional, a partir de um quadro referencial ou padrão comparativo 

previamente definido”. Schneider (2009), concordando com os dois autores anteriores, vai 

dizer que avaliação “envolve a análise de programas ou políticas, em termos de seu nível de 

desempenho”. Pode-se depreender destes conceitos que avaliação trata da análise de uma 

política pública ou programa, em termos de alguma variável que pode ser a sua eficiência, ou 

impacto, ou sustentabilidade, ou outras, de modo a aferir se as expectativas iniciais foram 

atendidas. Enfim, trata-se de compreender se as ações desenvolvidas atingiram ou estão 

atingindo o seu resultado. 

É na etapa da avaliação que o processo de implementação e o desempenho da política pública 

são examinados com o intuito de conhecer melhor o estado daquela política e o nível de 

redução do problema que a gerou (SECCHI, 2010). 

Segundo Schneider (op. cit.), a avaliação em essência busca responder a uma questão: a 

política pública está funcionando? É evidente que esta questão aparentemente simples é 

acompanhada de uma série de outras, como exemplificam Ramos e Schabbach (2012): em 

que medida os objetivos propostos na formulação do programa-projeto são ou foram 
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alcançados? Como o programa funciona? Quais os motivos que levam ou levaram a atingir 

(ou não) os resultados? 

Em geral, iniciativas de avaliação de políticas públicas tem início no Executivo. Isso faz 

sentido se se leva em consideração que boa parte das informações sobre a implementação está 

em mãos desse Poder. Contudo, o Legislativo também deve ter papel essencial na avaliação 

de políticas públicas. Por exemplo, na etapa de formulação de uma política pública, é preciso 

que o Legislativo ratifique os objetivos que aquela política pretende atingir, avalie alternativas 

à proposta do Executivo, além de definir os parâmetros para avaliação dos resultados. Além 

disso, é preciso que o Legislativo periodicamente avalie se os resultados de dada política 

foram atingidos ou ainda se se deve ou não continuar investindo naquele curso de ação. 

Contudo, a participação do Legislativo brasileiro na avaliação de políticas ainda é incipiente. 

Há algumas iniciativas no Senado, TCU e Câmara dos Deputados, as quais carecem de maior 

aprofundamento teórico. 

Assim, o presente Grupo de Pesquisa e Extensão pretende contribuir para o preenchimento 

dessa lacuna. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

As pesquisas desenvolvidas no âmbito do Grupo possuem referencial teórico 

específico, variando desde trabalhos envolvendo discussões sobre o papel do Legislativo na 

supervisão de ações do Executivo (Legislative Oversight) a pesquisas tratando da relação 

entre os resultados da avaliação de programas de governo e políticas públicas e a alocação 

orçamentária (Performance Budget). O referencial teórico será pormenorizado no 

desenvolvimento de cada pesquisa. 

 

 

6. METODOLOGIA 

As pesquisas no âmbito do grupo têm abordagem metodológica variada. Cabem, por 

exemplo, estudos de caso sobre a utilização de métodos de avaliação de políticas públicas em 

Casas Legislativas, estudos quantitativos ou qualitativos avaliando políticas públicas 

específicas, bem como abordagens teóricas discutindo a função fiscalização no Legislativo 

brasileiro ou as relações entre Legislativo e Executivo no desenvolvimento de ações de 

fiscalização ou avaliação. 
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7. CRONOGRAMA 

Os integrantes do GPE produzirão os seguintes resultados acadêmicos, conforme 

cronograma estabelecido: 

 

Integrante Produto Início Fim 

Aparecida de Moura Andrade Artigo científico Jan/2018 Mar/2018 

Bento Monteiro Artigo científico Abr/2018 Nov/2018 

Bento Monteiro Artigo científico Dez/2018 Jun/2019 

Nelson Santos Filho Artigo científico Out/2017 Dez/2017 

Paulo Roberto Bijos Artigo científico Out/2017 Dez/2017 

Roberto Rondon Dissertação de Mestrado Ago/2018 Mar/2020 

Roberto Rondon Artigo Científico Mar/2018 Dez/2018 

Todos os integrantes 

Dossiê – Metodologias 

de Avaliação de Políticas 

Públicas aplicadas ao 

Legislativo 

Fev/2018 Dez/2018 

Todos os integrantes Seminário 1 Nov/2017 Nov/2017 

Todos os integrantes Seminário 2 Nov/2018 Nov/2018 

Todos os integrantes Seminário 3 Nov/2019 Nov/2019 
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APÊNDICE I – INTEGRANTES 

 

INTEGRANTE ÓRGÃO EMAIL 

Aparecida de Moura Andrade Departamento de Comissões aparecida.andrade@camara.leg.br 

Bento Rodrigo Pereira 

Monteiro 
Liderança do PDT bento.monteiro@camara.leg.br 

Dayson Pereira Bezerra de 

Almeida 

Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira 
dayson.almeida@camara.leg.br 

Denis Urazato Pereira 

Secretaria da Comissão de 

Fiscalização Financeira e 

Controle 

denis.pereira@camara.leg.br 

Júlia Alves Marinho Rodrigues 
Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira 
julia.rodrigues@camara.leg.br 

Nelson Gomes dos Santos 

Filho 

Centro de Formação, 

Treinamento e 

Aperfeiçoamento 

nelson.santos@camara.leg.br 

Paulo Roberto Simão Bijos 
Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira 
paulo.bijos@camara.leg.br 

Rita de Cássia Leal Fonseca 

dos Santos 

Consultoria de Orçamentos, 

Fiscalização e Controle 

(Senado Federal) 

ritasant@senado.leg.br 

Roberto Rondon Correa 

Secretaria da Comissão de 

Fiscalização Financeira e 

Controle 

roberto.correa@camara.leg.br 

 

 

 


