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'Amor Messias arques júnior

Voi com grande satisfação que a Escola do
b Legislativo registrou, ao longo do mês de ou-
tubro, uma intensa procura e o envolvimento dos
servidores na programação do Ciclo de Seminários
'Desafios e Perspectivas do Legislativo Estadual",
Esse evento vem sendo planejado e preparado há
algum tempo, como parte das discussões relativas à
implantação de um novo projeto pedagógico para a
nossa Escola, em que se pretende dar ênfase à re-
flexão e à produção de conhecimentos sobre a rea-
lidade do Poder Legislativo estadual como subsidio
ao exercício político-parlamentar e às atividades de
ensino e capacitação por nós desenvolvidas.

Fosso afirmar, inclusive em nome dos de-
mais envolvidos nesse processo, que a proposta
dos seminários e do projeto pedagógico como um
todo tem sido extremamente contagiante e empol-
gante, seja em função do seu caráter inovador, seja
em função da repercussão e dos resultados espera-
dos com esse trabalho,

Considera-se inovadora, em primeiro lugar, a
metodologia adotada, em que se busca privilegiar o
espaço de discussão e reflexão em grupo, em subs-
tituição ou como complementação às atividades
meramente expositivas. Tem-se também uma pro-
posta de inovação quanto aos conteúdos aborda-
dos, na medida em que são expostas ao debate
questões que fazem parte do dia-a-dia da instituição
legislativa  dos seus servidores, não apenas do ponto
de vista teórico e acadêmico, mas principalmente do
ponto de 'vista daqueles que atuam diretamente com
essa realidade, Inovadora é também, por conse-
qüênda, a delegação aos próprios servidores da res-
ponsabilidade pela condução e realização desse de-
bate institucional, tanto no âmbito dos seminários
quanto, posteriormente, nos núcleos de estudo e
pesquisa que se pretende implementar, como for-
ma de dar continuidade e sustentação ao projeto.

Acredita-se, além disso, que a discussão e a busca
de entendimento sobre a realidade do Poder
Legislativo nunca se feztão necessária quanto agora
em virtude dos diversos questionamentos e críticas
que a instituição, seus membros e suas atividades
têm recebido por parte da sociedade em geral. Sem
querer cair na mesmice, entende-se que os mo-
mentos de crise, a despeito de todos os desgastes e
incômodos que trazem consigo, devem ser vistos
como oportunidades para a reflexão e, principal-
mente, para a revisão de posturas e diretrizes de
ação. Paradoxalmente, a expectativa da Escola do
Legislativo é de que essa proposta de "teorização da

prática" extrapole a discussão e as preocupações
meramente conjunturais e momentâneas, mas que
abra espaço para o entendimento dos fenômenos
que compõem a vida da instituição legislativa, dentro
de uma perspectiva histórica e contínua.

Há que se ressaltar também a efetiva resposta
dos servidores a esse convite da Escola do
Legislativo, apesar de uma certa apreensão inicial,
em virtude de questões internas e externas que po-
deriam sertraduzidas em resistência e desestímulo.
Essa partidpação, além de fundamental para a co
secução dos objetivos do projeto, mostra que
servidor está consciente do seu papel na definição
dos rumos do Poder Legislativo estadual, não só
como integrante da instituição e agente direto ou
indireto desse processo, mas também como cida-
dão, que conhece e valoriza esse espaço de atuação
e de fazer da democracia.

Fica a certeza, finalmente, de que esse trabalho,
ora iniciado com o Ciclo de Seminários e a ser con-
solidado por meio dos núcleos de estudo e pesqui-
sa, produzirá reflexões e conhecimentos que pode-
rão ser repassados, discutidos e assimilados pelos
diversos segmentos e públicos envolvidos com as
questões em debate. Ajém dos próprios parlamen-
tares da Casa, espera-se trazer para essa discussão
as demais instituições legislativas e os outros pode-
res do Estado nos âmbitos federal, estadual e muni-
cipal, bem como a sociedade em geral por meio c
suas entidades civis organizadas, órgãos de impren-
sa, instituições de ensino e pesquisa, entre outros.
Tudo isso com base na firme convicção de estar-
mos contribuindo para a valorização e para o forta-
lecimento da democracia, de suas instituições e de
seus membros.

Alaôr Messias Marques júnior é gerente-gera! da
Escola do Legislativo
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