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Erudita, mas sem pedantismo. É o
que pretende ser a revista "Cadernos
da Escola do Legislativo", que será

lançada em breve. Com
cerca de 170 páginas e
circulação semestral, a
revista terá um perfil
acadêmico, idealizada

Cl nos	para estimulara refle-
)IA DO 1EG1SLk11O	xão do servidor e,futu-

ramente, tornar-se re-
ferência também nas
universidades do Esta-
do, para onde será en-
viada. O primeiro nú-
mero traz, entre outros
artigos, um texto do
polêmico Maquiavel.

1994	 Os "Cadernos"
serão divididos em duas

partes: a primeira, com palestras e de-
bates do projeto "Pensando em Minas"
- que já trouxe à Assembléia quatro
pensadores - e a segunda, recheada de
resenhas, documentos que resgatam a
história do Legislativo mineiro e textos
inéditos (ou pouco conhecidos) de auto-

A revista	res clássicos. Na opinião do diretor da
promete	Escola, José Hipólito de Moura Faria,
estimular O	a revista promete estimular o debate
debate	criativo e não simplesmente transmitir
criativo e	informações.
flao	 No número de estréia, o leitor en-
simplesmente
transmitir	

contrará as palavras dos três primeiros

informações convidados do projeto "Pensando em
Minas": o professor da Universidade
de Paris, Alain Badiou; o cientista po-

"Cadernos" serão lançados em junho
Escola do Legislativo lança revista semestral voltada à reflexão, para estimular o debate de idéias

lítico e professor em Harvard, Roberto
Mangabeira Unger; e o professor de
Filosofia Política da Unicamp, Roberto
Romano. Filosofia, Política e Ética são
os grandes temas desses artigos, adian-
ta o coordenador da revista, Luiz Fer-
nandes de Assis.

A segunda parte dos "Cadernos"
será subdividida em quatro títulos: "Te-
oriaPolítica", "Documenta", "Livros"
e "Miscelânea". Um texto deMaquiavel
inaugura o primeiro título. Em "Docu-Docu-

menta", omenta",o leitor poderá encontrar anais
da Assembléia datados de 1840. Neles,
há discussões sobre escravidão e (quem
diria!) subsídio parlamentar. "Livros"
traz resenhas escritas por servidores ou
colaboradores "defora". Pequenasfra-
ses extraídas da Literatura, Filosofia,
História e Jornalismo compõem, por
outro lado, o sugestivo "Miscelânea".
A dedução lógica é que a revista prome-
te informação interessante e variada.
Aguarde!


