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Escola do Legislativo vive salutar "crise de identidade" 4

A Escola do 1 egtslativo vive, hoje, uma crise de zdefl/2dade 2 Pode-se diwr que sim Mas eçvj tem zdo
UPUa, n'7Çe saluta pois »rovocou O ?eJernai dopiojetopedagogico "Urna escola do Lègiskt'tzvo não e
urna znçtitutcao de ensino qualquer; tem npecifzcidade de atuação, contendo e publico P,eczçarnos

dcfinn a pondade dessa atuação para, a partir dai, decidir sobe atividade e parcerias ", enJatzza o
gnente-gnal, Atoôr Messias }%larqueíJnniw, que asztnnn a direção da Escola entyunho

Alcór Messias Marques júnior

GRUPO DE TRABALHO
Integram ogrupo que discute o
projétopedagégicoogerente-gemida
Escota do Legislativo. Alaói-Ness,s
Març'uesJúniàr: osgerentes de
Pesquisa e Extensão, Lu,zFernandes
deAssã. e de Ensino, tlan'aÂngela
de So usa Oliveira: odb'etoi-de
Comunicação Institucional, Ramiro
BatiçtadeAbreu:Patrusananias e
Fãbio Madureira: Patrícia Duarte. da
Gerênoii -Geral de Imprensa e
Relações Públicas: e um
representante daAssesson'a de
Gestão deRe ursos 1-lumanos. cujá
titulará Wamberto Dicsda Silva

AUXÍLIO FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
A relação dos cursos eprog;3masda
Escola com apolítica de reembolso
do auxilio [omiacãop.'viissibnaldeve
sei-objeto de atenção. "Lima questão
cn,joãlé a da gestão do
conhecimento. Estamossentindo
necessidade. dentro da discussão do
o rojeto pedagógico da Escola, de
criarmecan,smos para registrarese
apropi7ardesse conheo?nento obtido
com os cursos ex, temos.
reconhecendo e estimubndoo
trabalho intelectualdoservidorí
alirmaAlaór

Qual o projeto pedagógico a ser adotado?
A Escota tem priorizado a área de ensino, o que

não  um demérito. O que temostentado retomar,
dentro da idéia de um novo projeto pedagógico, é o
papel da Escola como produtora de conhecimentos
e espaço de reflexão e debate dos assuntos perti-
nentes ao Legislativo. Hoje, as atividades de ensino
refletem visões de pessoas de outras instituições ou
a lacuna de conhecimentos específicos com relação
ao trabalho do Legislativo. Não temos uma
estruturação de conhecimento própria que nos per-
mita dialogar com esses intertocutores externos.
com o meio acadêmico e outras instituições. Fica-
mos um pouco à mercê das visões teórica, filosófi-
ca e metodológica externas.

Como mudar esse quadro?
Reestruturamos o conselho pedagógico, pre-

visto na legislação, instância que toda escola merece
e de que precisa, importante para definir os seus
rumos, até para que ela nãofique atirando para to-
dos os lados e não saiba exatamente onde chegar, Já
fizemos também uma reunião ampliada do conse-
lho, com servidores de outros setores. Queremos
identificar pessoas com experiência e interesse na
área de pesquisa para, seguindo linhas temáticas de-
finidas, formar grupos ou núcleos. Pensamos em
três grandes linhas de estudos: a relação vertical do
Federalismo (União. Estados e Municípios): a rela-
ção horizontal no Estado (Legislativo, Executivo e
Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas):
e a avaliação interna da Alemg, com foco na prática
legislativa e na inter-relação de causas sociais, eco-
nômicas e políticas influenciando o trabalho político-
parlamentar.

Na prática, como funcionará?
Temos que definir como serão estruturados e

funcionarão os grupos. Na Casa, há mão-de-obra
competente, especializada e interessada em traba-
lhar em projetos dessa natureza, com aptidão e ex-
periência para desenvolver estudos e conhecimen-
tos próprios do Legislativo. No momento, não po-
demos frear a ansiedade desses servidores porque
preosamos terminar o projeto e submetê-lo à apre-
ciação da Mesa. Quando estiver implementado. o
"Cadernos da Escola do Legislativo" poderá ser o
veículo de divulgação dos resultados do trabalho,
além de artigos e coisas do gênero. As atividades da
Escota deverão refletir esse processo: poderemos

repensar a oferta de cursos tendo em vista temas
mais afeitos ao nosso trabalho, e a parceria externa
poderá ser feita com mais critérios.

Será, então, redefinida a oferta de cursos?
Pretendemos rever a estrutura e o funciona-

mento dos cursos, inclusive os de especialização.
Até que ponto os conteúdos atendem à
especificidade que queremos dar ao trabalho do téc-
nico da Casa? Até que ponto as visões repassadas
atendem às lacunas de conhecimento quanto aotra-
balho da Alemg? Queremos, ainda, transformar os
cursos para agentes políticos e técnicos de câmaras
e prefeituras em um programa permanente, já que
esse público é preferencial. Hoje, não temos uma
noção clara de quem estamos atendendo, até que
ponto e nem de suas demandas - se de caráter mais
instrumental ou de conhecimento conceitual sobre,
por exemplo, ética e cidadania.

E a interface com os recursos humanos?
A Escola promovia a capacitação de servidores

sem uma política definida, atendendo a demandas
esparsas ou pela necessidade de dar continuidade à
formação dos integrantes do Banco de Desenvolvi-
mento do Servidor (BDS). Esperamos, com a reto-
mada da área de recursos humanos, firmar parceria
para estabelecer essa política, fazendo um
contraponto ideal entre capacitação de gabinetes, área
administrativa e parlamentares. Pretendemos ofere-
cer, ainda, o telecurso 2 0 grau e curso preparató-
rio para os aprovados nos concursos promovi-
dos pela Casa.

EoBDS?
É preciso repensar forma e conteúdo. Há servi-

dores que não se propõem a participar dos Estudos
Básicos e Temáticos, por exemplo, pois acham que
já têm experiência naquelas áreas ou não se sentem
atraídos pelos conteúdos. Creio, por outro lado,
que há conteúdos básicos. É fundamental ter noção
da instituição e do papel em relação ao Legislativo,
mesmo que seja para conhecer os problemas e os
pontos negativos, além dos positivos. Caso contrá-
rio, pode-se ficar com uma opinião muito própria.
às vezes parcial e até distorcida da Casa. Temos que
pensar também nos que não estão no BDS, apesar
da sistemática abertura de provas para ingresso no
banco. Há pessoas que nãotêm interesse em integrá-
lo ou não estão conseguindo passar nos testes,	E
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