
fia

jiÇt	LU

i4

ÁlVir

Por Dinis Pinheiro

'II

1

Jw

E

muito comum as pesquisas in-
dicarem que o eleitor brasileiro
se esquece muito facilmente, às

vezes poucos dias após a eleição, dos
nomes dos candidatos em que votou.
Infelizmente, não é raro também que

indidatos se esqueçam dos compro-
missos eleitorais assumidos em campa-
nha, em desprezo ao voto dos eleitores.

Será esse esquecimento de mão dupla
apenas uma questão de memória? Cer-
tarnente que não, pois ele envolve um
processo um pouco mais profundo, de
cultura e formação política e cidadã.
Mas nesse processo a memória é uma
variável fundamental, seja a individual,
seja a coletiva.

1- foi por esta razão que a Assembleia de
Minas decidiu implantar o Memorial do
1 (gislativo de Minas Gerais, inaugurado no
final de novembro último, no andar térreo
do Palácio da Inconfidência, em local de

il acesso a toda a população. Com um
projeto museológico moderno e interativo,
o Memorial irá contribuir, certamente, para
que fique mais conhecida e seja mais bem
estudada a trajetória de quase 200 anos do
k'qislativo em Minas, desde a Assembleia
Provi e IdI, a inda no lei peno.

Nossa intenção, todavia, não se res-
tringe a que o Memorial seja mero
repositório de informações, mas um
organismo vivo, provocativo da aná-
lise e do comprometimento político,
em especial dos mais jovens. Ele será,
certamente, local de permanente aces-
so aos estudiosos, mas nossa alegria
maior estará em vê-lo constantemen-
te visitado por estudantes de todos os
níveis, em busca de informações que
orientem seu engajamento político.

Embora seja, talvez, o Poder do Estado
mais criticado, exatamente por ser o mais
aberto e transparente, o Poder Legislati-
vo é indispensável na consolidação e
manutenção dos regimes democráticos,
como demonstra a história, e a trajetória
da Assembleia de Minas, exposta no Me-
morial, comprova isto. Naturalmente, não
é uma trajetória linear, mas ainda que fei-
ta também de curvas, atalhos, subidas e
descidas, está sempre em sintonia com a
vida do Brasil, do Estado e, fundamental-
mente, dos mineiros.

A criação do Memorial procura, portan
to, mais do que explicar, compreender
como determinadas ações e determi-
nados agentes, ao longo dos séculos

e no contexto do desenvolvimento
político de Minas Gerais, repercutiram
na vida da Assembleia e a levaram ao
amadurecimento, como um organis-
mo essencial à democracia. Trata-se,
simultaneamente, de manter presente
uma memória coletiva, valendo-se da
memória histórica.

O Memorial procura, ainda, fazer justi-
ça aos homens e mulheres que cons-
truíram o Legislativo até aqui, cada um
trazendo, a seu tempo e sua hora, não
apenas a representação que lhe foi dada
pelos votos, mas sua história pessoal,
suas opções políticas, suas emoções,
enfim, todo aquele acervo humano que,
no conjunto, formou o rico caldo de cul-
tura em que prosperou a nossa história.

Ao entregar o Memorial ao público,
queremos que o visitante saia dali ins-
tigado a pensar na trajetória do Legis-
lativo como sendo parte de sua própria
história, de sua cidadania, e se motive
a reagir politicamente, a participar e a
ajudar a construir os próximos capítu-
los da história.
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