Estudantes revivem história do Legislativo em visita ao Memorial

Qua, 06 de Junho de 2018 17:44 - Última atualização Dom, 08 de Julho de 2018 17:46

A história do Poder Legislativo do RN foi apresentada a um grupo de alunos do Centro
Estadual de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire (CENEP) na manhã desta
quarta-feira (6). Em visita ao Memorial Legislativo, os jovens, com idade entre 16 e 17 anos,
tiveram contato com mais de 180 anos de história, passando pela trajetória dos primeiros
parlamentares e pela destacada participação feminina na política potiguar, por exemplo.

"Essa aula, além de sair da rotina, proporciona uma educação cidadã para eles. Ganha mais
importância ainda por estarmos em um ano eleitoral e faz com que eles se aproximem da
realidade do nosso estado, proporcionando uma formação política", disse a professora de
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sociologia Elaine Cristina. A educadora destaca a importância de trazer esse tema para a sala
de aula. "A maioria não quer nem discutir o assunto, tamanho o descrédito deles com a
política", lamentou.

Além de passar pelo Memorial do Legislativo, o grupo visitou o Plenário, onde acontecem
sessões, a TV Assembleia e outras dependências da Casa Legislativa. "É muito importante
conhecer a história do nosso Estado assim de perto. Estou gostando do que estou vendo,
desde a aula de história até os objetos que pertenceram aos deputados", destacou o estudante
Adriel Rosa, 17.

Plínio Sanderson, historiador, ressalta a importância da visitação de alunos ao Memorial
Legislativo. "Precisamos exercitar a memória para saber conduzir nosso futuro. Esses alunos
são como um tela em branco, por isso a importância de resgatarmos fatos importantes
conduzidos por norte-riograndenses".

O Memorial Legislativo

Através do Memorial do Legislativo Potiguar, a Assembleia Legislativa tem atuado com o
objetivo de aproximar cada vez mais a população do acervo que remete aos mais importantes
fatos da história. Mais de 700 estudantes, entre secundaristas e universitários, visitaram o
espaço somente este ano.

O Memorial Legislativo possui exposição permanente na sede do parlamento estadual,
localizada na Praça Sete de Setembro, Cidade Alta, com a história dos deputados e toda a sua
trajetória política. A composição de linhas do tempo da história de cada um deles é
detalhadamente traçada. O acervo do Memorial da Assembleia é formado com o auxílio de
doações por parte de familiares e amigos dos ex e atuais parlamentares. A entrada é gratuita e
o horário de funcionamento segue o da Casa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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