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1. Apresentação

O ciclo de políticas públicas começa 
pela definição da agenda pública. A forma 
como o resultado das avaliações e/ou im-
pacto das políticas ocorre na ponta deve-
ria ajudar a redesenhar o novo processo 
de formação da agenda, conforme o ciclo 
observado abaixo. No entanto, nem sem-
pre a formação da agenda leva em conta 
esses fatores. O objetivo deste policy brief 
é apontar como ocorrem essas decisões 
no Legislativo e que fatores impactam nas 
decisões dos parlamentares na tomada de 
decisão sobre temas relacionados à edu-
cação para que atores e entidades possam 
participar de processos futuros. Tomamos 
como exemplo a ser seguido o processo 
que resultou na aprovação do FUNDEB 
permanente, que envolveu diversas enti-
dades, partidos políticos, parlamentares, e 
que conjugou visões divergentes e resul-
tou num texto sólido sem a coordenação 
do Executivo. 
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Figura 1: O ciclo de políticas públicas

Fonte: WU et al [16] (tradução nossa)

2. Políticas Públicas e 
Legislativo

Em todas as democracias o processo 
de formação da agenda envolve os pode-
res Executivo e Legislativo. A porção de 
influência do Legislativo, ou seja, do Con-
gresso Nacional, Assembleias Legislativas 
e Câmaras Municipais, vai depender do 
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tipo de arranjo e grau de centralização das 
instituições de cada país [10]. 

No Brasil em particular, o processo de 
formulação da Constituição de 1988 resul-
tou na inserção no próprio texto constitu-
cional de políticas públicas que em outros 
países seriam matéria de lei ou mesmo 
de regulamentações do Executivo [4; 5]. 
A consequência dessa opção institucional 
foi a grande participação do Legislativo em 
decisões que seriam tipicamente execu-
tivas. Se por um lado essa característica 
resguarda essas políticas de mudanças 
drásticas repentinas, por outro ela insere o 
Poder Legislativo no ciclo de políticas pú-
blicas e diminui a autonomia do Executivo. 

No caso brasileiro, como há temas re-
lativos à educação nos três entes da Fede-
ração, essa etapa de formação da agenda 
inclui os Legislativos e Executivos de âm-
bitos federal, estadual e municipal. Vamos 
falar sobre os aspectos formais e infor-
mais do processo decisório em políti-
cas públicas no âmbito federal, ou seja, 
como o processo que resulta em emen-
das constitucionais, leis e alocação de 
recursos no Congresso Nacional e sua 
relação com o Presidente da República. 

3. O Congresso no Brasil

No Brasil, quando olhamos para as 
leis e emendas constitucionais aprova-
das, podemos concluir que o presidente 
da república é o principal legislador. Além 
de possuir a prerrogativa de apresenta-
ção de medidas provisórias e de proje-
tos orçamentários, o presidente também 
concentra poderes de agenda legislativa 
que permite que exerça controle sobre o 
que será discutido no Legislativo [6]. No 
entanto, ainda que a maior parte das leis 
seja originada no Executivo, ao longo do 
processo legislativo essas leis sofrem mo-
dificações e inserções que são de iniciati-
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va de parlamentares. Ao contrário do que 
seria de se esperar, o texto apresentado 
de um projeto de lei só muito raramente 
é aprovado como apresentado, sofrendo 
consideráveis modificações ao longo do 
processo legislativo. Assim, a proposi-
ção de leis é uma das atividades que o 
presidente compartilha com os demais 

membros da sua coalizão de governo, 
ou seja, os partidos políticos, deputados 
e senadores [2; 12]. No final das contas, 
o presidencialismo de coalizão brasileiro 
corresponde a uma forma de governo em 
que o poder decisório está concentrado 
nos partidos que se aliam ao presidente 
no governo [7].

Tabela 1: Aprovação de projetos pelo Executivo desde o processo de redemocratiza-
ção, por governo 

Presidente
Projetos 

apresentados 
pelo Executivo 

Projetos 
aprovados pelo 

Executivo 

Sucesso  
(%)

Projetos sobre 
educação 

apresentados 
pelo Executivo 

Projetos sobre 
educação 

aprovados pelo 
Executivo 

Sucesso nos 
projetos de 

educação (%)

Sarney 220 150 68,2 0 0 0,0
Collor 303 189 62,4 1 1 100,0
Itamar 299 202 67,6 1 0 0,0
FHC 404 257 63,6 3 2 66,7
FHC II 472 258 54,7 5 4 80,0
Lula 432 334 77,3 19 12 63,2
Lula II 396 254 64,1 20 9 45,0
Dilma 237 164 69,2 12 10 83,3
Dilma II 94 60 63,8 4 3 75,0
Temer 201 105 52,2 5 4 80,0

Fonte: Banco de dados legislativos do Cebrap, 2020

Na literatura comparada internacional 
sobre legislativos existem outros modelos 
de tomada de decisão legislativa. O mo-
delo inglês, por exemplo, mais conhecido 
como Modelo de Westminster, representa 
a ideia de centralização decisória [3; 11]. 
Ou seja, cabe a um número limitado de 
atores políticos a decisão sobre política. 
Estamos falando do partido - ou partidos 
- que fazem parte da coalizão de governo. 
Essa estrutura decisória na qual o poder 
decisório perpassa os poderes Executivo e 
Legislativo por meio dos partidos carrega a 
ideia de fusão de poderes.

4. Os Partidos Políticos

O processo decisório do Congresso 
Nacional brasileiro é, sem sombras de dú-

vidas, centralizado. As regras que regulam 
o funcionamento da Câmara dos deputa-
dos e do Senado Federal conferem aos 
líderes partidários poderes excepcionais 
sobre a agenda legislativa, e consequente-
mente, sobre os parlamentares [6]. Dentre 
outras coisas, os líderes indicam os mem-
bros e presidentes de comissões, têm prer-
rogativa de voz em sessões do Plenário e 
de representarem suas bancadas partidá-
rias em diversos momentos do processo 
legislativo. A inclusão de temas na pauta 
do Plenário, que é função formal do Presi-
dente da Mesa da Câmara dos Deputados, 
tem sido exercida informalmente pelas li-
deranças partidárias [14]. Além disso e ao 
contrário do que costumamos imaginar, os 
parlamentares brasileiros têm um compor-
tamento muito disciplinado em relação às 
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lideranças partidárias no Plenário da Câ-
mara dos Deputados. Isto é, quando os 
líderes dos partidos orientam como os par-

lamentares de seus respectivos partidos 
devem votar, as bancadas obedecem na 
maior parte das vezes [1]. 

Gráfico 1: Disciplina partidária média dos partidos da coalizão de governo (1989 - 2019)

Fonte: Banco de dados legislativos do Cebrap

No entanto, esse grande peso dos 
partidos e das lideranças ocorre sobretudo 
na última fase do processo legislativo, que 
é a do Plenário. Antes de irem ao Plená-
rio, as proposições passam pela fase de 
comissões - algumas inclusive sequer che-
gam ao Plenário. Assim, cerca de 30% dos 
projetos são aprovados com pelo menos 
uma alteração feita pelos legisladores e o 
principal lócus em que tais modificações 
acontece é nas comissões [8]. Além disso, 
tem crescido paulatinamente, e considera-
velmente, o número de projetos que são 
aprovados pelo método conclusivo, isto é, 
que são deliberados somente nas comis-
sões e não precisam passar pelo Plenário. 
Nesses casos, a proposição passa apenas 
pelas comissões em ambas as Casas [14]. 

A avaliação e votação em cada uma das 
comissões permite um processo delibera-
tivo mais rico em contribuições técnicas e 
sociais, em oposição à deliberação centra-
lizada e conflituosa que caracteriza o Ple-
nário [15].

5. As Comissões Parlamentares

Ao dizer que as políticas nascem das 
comissões ou que são fortemente modifica-
das dentro delas, é preciso entender seu pa-
pel no processo decisório. A resposta mais 
direta está na produção de informação. O 
que implica na produção de conhecimentos 
sobre uma determinada política, o que está 
relacionado ao tempo disposto aos parla-
mentares para que recolham informações 
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do corpo técnico burocrático das casas, ou 
de especialistas convocados para audiên-
cias. Porém, quando falamos de informa-
ção não nos referimos apenas às informa-
ções técnicas, mas também às preferências 
dos demais parlamentares. E as comissões 
correspondem ao lócus em que os parla-
mentares conseguem discutir com seus 
pares o conteúdo das políticas. O trabalho 
feito dentro das comissões permite que os 
parlamentares tomem decisões mais bem 
informadas, o que corresponde também 
a um benefício para os demais membros. 
Portanto, a informação é a chave para que 
as decisões tomadas no congresso tragam 
benefícios para a maioria [9]. 

A produção de informação pelas co-
missões é um bem coletivo na medida em 
que permite que todos os parlamentares 
tomem suas decisões a partir de informa-
ções mais precisas. Em outras palavras, 
quanto mais informação estiver disponível, 
mais bem fundamentada será a decisão e 
melhor será a qualidade da política. É na 
fase de comissões que é possível que a 
sociedade civil, as comunidades escola-
res, as secretarias de educação estaduais 
e municipais e outros atores possam infor-
mar aos legisladores o impacto do tema 
em questão para que eles tomem decisões 
mais bem fundamentadas e que resultem 
em boas normas. Um exemplo de um pro-
cesso longo e que envolveu mais de vin-
te entidades organizadas foi o processo 
legislativo que resultou na aprovação do 
FUNDEB permanente.

A informação é, portanto, uma das cha-
ves para entender o processo decisório no 
Legislativo. Porém, existe um passo ante-
rior que justifica a produção de informação. 
Para que uma proposta seja aprovada, é 
necessário que receba a chancela de uma 
maioria de parlamentares. No entanto, na 
maior parte das vezes os parlamentares 
possuem preferências conflitantes. Segun-

do Krehbiel [9], quanto mais distante forem 
as preferências dos parlamentares sobre 
uma determinada política, maior será o es-
forço de produção de informação, a partir 
dos dois lados em disputa. Em outras pa-
lavras, a disputa política enriquece a elabo-
ração de políticas porque gera incentivos 
para que o legislativo mobilize as melhores 
informações com o objetivo de alcançar a 
política capaz de ser aprovada pela maioria.

Para entender o papel das comissões 
na aprovação do FUNDEB e pensar nas 
próximas agendas importantes para a 
educação, propomos lançar luz sobre três 
pontos: i. como se dá a produção de infor-
mação dentro do sistema de comissões, ii. 
quais as possibilidades de participação da 
sociedade civil nas atividades das comis-
sões parlamentares, e iii. a importância do 
papel dos relatores nesse processo.

6. Recomendações de estratégias 
para definição de agenda de 
políticas públicas no Legislativo: 
as lições do FUNDEB

i. O principal órgão de assessoramento 
na Câmara dos Deputados, a Consul-
toria Legislativa (Conle), foi criada em 
1971 para que respondesse à mesa 
diretora, ou seja, foi pensada a partir 
da lógica centralizadora que pauta a 
atuação partidária. Porém, a expan-
são e estruturação desse órgão se 
deu sob fortes demandas do sistema 
de comissões. A Conle, com todo o 
seu quadro de especialistas, atende 
às comissões e dentro delas, os rela-
tores são os maiores requerentes de 
apoio provido pela assessoria [13]. A 
interlocução com os especialistas des-
se órgão é, portanto, importante para 
uma entidade que busque trazer infor-
mações, dados e perspectivas de pos-
síveis mudanças normativas.
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ii. No sistema de comissões brasileiro, os 
parlamentares contam, além do corpo 
burocrático de assessoramento, com 
a possibilidade de formar audiências 
públicas que trazem especialistas ou 
representantes de grupos da socieda-
de civil, assim como a prerrogativa de 
convocar os ministros para que pres-
tem esclarecimentos sobre as políticas 
propostas. Se o primeiro ponto reforça 
o aspecto técnico das comissões, este 
reforça a dimensão do poder político 
exercido. É importante ressaltar que 
a entidade, grupo ou associação que 
queira participar dessas audiências 
precisará procurar um parlamentar 
que apresente um requerimento para 
a sua inclusão no debate. Para isso, 
será preciso mostrar que representa 
um grupo importante e que conta com 
informação de qualidade para apre-
sentar na audiência. Isso ocorrerá so-
bretudo quando estiver estabelecida 
uma relação de confiança entre enti-
dade e parlamentares.

iii. Quem coordena o processo de avalia-
ção técnica e política das proposições 
são os relatores. É difícil dar a devi-
da ênfase à importância desses ato-
res no processo. Uma vez terminados 
os debates no âmbito da comissão, o 
documento que será deliberado pelos 
parlamentares não será o projeto apre-
sentado, mas sim o parecer elaborado 
pelo relator. Esse agente é, portanto, 
o principal responsável por receber e 
acolher as informações externas à Câ-
mara e incluí-las, ou não, na proposta 
final. O relator pode modificar o texto 
com base nas informações que rece-
be e pode escolher retirar ou incluir 
emendas apresentadas por parlamen-
tares. Enfim, é o responsável por coor-
denar a coleta de informações e levá-

-las à comissão que delibera o tema. 
No caso do FUNDEB, um bom exem-
plo foi a emenda que tratava do uso 
dos recursos do fundo para subsidiar 
bolsas de instituições privadas, recur-
so conhecido como vouchers. A emen-
da foi retirada do substitutivo, como 
é denominado o texto reformulado 
pelo relator, após novas informações 
técnicas e reações de entidades que 
acompanhavam o processo. O prin-
cipal interlocutor das entidades que 
buscam participar do processo decisó-
rio de políticas públicas em determina-
do tema deve, portanto, ser o relator 
da proposição. Cabe, por fim, apontar 
que a escolha do relator é prerrogativa 
do presidente da comissão. É prática 
informal, no entanto, que a escolha da 
relatoria seja feita pelo próprio presi-
dente da Mesa quando da formação 
da comissão especial, como foi o caso 
do FUNDEB. O papel deste último 
também é, portanto, fundamental.
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