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 GPE é a sigla utilizada para ‘Grupo de Pesquisa e Extensão’, que, segundo a definição do 
Programa de Pós-Graduação da Casa, é aquele ‘formado com o objetivo de estabelecer uma rede 
consistente de produção de saberes específicos e estratégicos para o Poder Legislativo’.

 A cada ano o Cefor publica edital para a inscrição de novos grupos, os quais devem adequar 
suas propostas (tema, metodologia, cronograma e etc) às diretrizes e linhas de ação do Programa de 
Pós-Graduação.

 O nosso grupo, que atualmente conta com quatro integrantes, iniciou seus trabalhos em 
2010, com a finalidade de analisar criticamente a gestão estratégica no contexto da Câmara dos 
Deputados e realizar estudos comparativos sobre gestão estratégica no Poder Legislativo nacional e 
internacional.

 No primeiro ano, dedicamo-nos a conhecer minuciosamente o processo de construção do 
planejamento estratégico na Câmara, seus antecedentes, motivadores, facilitadores, dificultadores, o 
estado atual e os desafios futuros. Analisamos documentos e entrevistamos diversas pessoas envolvidas 
com esse trabalho, fazendo uma espécie de resgate histórico, uma vez que muita informação não 
estava documentada. Construímos uma linha do tempo e relacionamos tudo isso com a literatura 
disponível sobre o assunto.  

 O primeiro resultado dessa etapa foi a elaboração de um artigo (ainda inédito) que descreve, 
com visão crítica, o processo de planejamento e gestão estratégica na Câmara. Esperamos não só que 
ele possa contribuir para a compreensão, sob um ponto de vista científico, do que vem acontecendo 
na Casa, como também possa servir de alento e/ou inspiração para outros atores envolvidos com a 
gestão no Poder Legislativo, tão carente de produção científica a seu respeito.

 No passo seguinte, fizemos um estudo de caso sobre a Assembléia de Minas Gerais, que 
recentemente estabeleceu seu direcionamento estratégico até o ano de 2020. Uma de nossas colegas, 
Raquel Melo, dedicou sua licença capacitação à pesquisa de campo e à consolidação dos dados, 
trabalho que em breve será traduzido em novas publicações.

 Nossa próxima tarefa, cercada de muitas expectativas, será o estudo comparativo com outros 
parlamentos, nacionais e internacionais. 

 Precisamos confessar nosso entusiasmo com essa pesquisa. Primeiro, temos aprendido (e nos 
divertido) muito durante as reuniões e entrevistas com as leituras que fizemos e com o conhecimento 
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compartilhado ao longo desse tempo. Segundo,  vislumbramos que todo esse aprendizado realmente 
poderá ser útil. E terceiro, acreditamos verdadeiramente que o aprimoramento e a excelência 
organizacional advêm do esforço direcionado de pessoas e equipes comprometidas com a missão e 
com os resultados de seu trabalho e dispostas a promover e a incorporar o necessário diálogo entre 
a prática cotidiana e a teoria acadêmica.


