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CIDADANIA
Pensando no cidadão de amanhã, a Assembléia lança uma coleção
de livros infantis para estimular, através de histórias atraentes, a
compreensão do processo de elaboração de uma lei, do trabalho do
Poder Legislativo e sobretudo da importância da participação política

A LEI E14 JDD
Rodrigo Lucena

idadão Mirim é o nome da coleção lançada
pela Assembléia Legislativa de Minas,

no final de setembro do ano passado, para
crianças na faixa de 7 a 12 anos, motivando-os
a um debate pouco comum às escolas de ensino
fundamental. Com cinco histórias sobre assun-
tos diferentes, os livros oferecem às crianças
uma idéia geral de como um problema do dia-
a-dia das pessoas pode ser resolvido pelo
deputado, através do processo legislativo.

A novidade não está propriamente no
tema, mas na criação de um material didático

atraente e inovador. A linguagem literária,
jogos e ilustrações despertam a curiosidade e
o interesse da criança. Sem perceber, elas
acabam se envolvendo numa discussão políti-
ca, que permite ao professor fazer uma abor-
dagem interativa, bem distante da rigidez
formal das lições de Educação Moral e Cívica
do passado. A diferença se acentua em vista
dos objetivos. A coleção Cidadão Mirim é
uma aula de cidadania. Instiga o debate e
mostra as ferramentas de participação numa
sociedade democrática.

Redesenhar o
modelo - Concebida re-
centemente, esta coleção é
na realidade fruto de um

T; programa maior, onde se
insere oprojeto "Educação
para a Cidadania", que teve
seu embnao em meados da
década de 80, conforme
lembra a secretária de Co-
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para retomar algumas de suas prerrogativas
constitucionais, reduzidas durante o regime
militar, quando se tornou, pelo menos na
visão popular, uma espécie de Poder
homologatório das decisões do Executivo.

Era preciso redesenhar o modelo e se
aparelhar para buscar uma reaproximação
com a sociedade, ganhando sua confiança.
Desta forma, foram traçadas três diretrizes
básicas e ações para lhes dar cumprimento,
conta Sílvia Rubião. A primeira delas esta-
belecia a necessidade de modernização ad-
ministrativa e capacitação dos quadros funcio-
nais da Assembléia, com medidas tais como
a informatização, o treinamento do corpo
técnico, através da Escola do Legislativo, e a
racionalização das estruturas. A segunda

previa o rompimento do modelo fechado de
atuação e propunha a criação de canais de
participação da sociedade, dando origem a
iniciativas como as audiências públicas, se-
minários, fóruns técnicos e outras.

Finalmente, a terceira diretriz, a da "Edu-
cação para Cidadania", com o papel de
trabalhar pela democracia, formando os ci-
dadãos do futuro. "Se conseguirmos formar
para a cidadania, ensinaremos o respeito
pela diversidade cultural, o que só pode
servir para atenuar a intolerância - e a falta
de democracia - em nossa terra", disse o
professor titular de Filosofia Política da Uni-
versidade de Campinas, Roberto Romano,
ao avaliar a coleção Cidadão Mirim.

Ainda segundo o professor, os livros "po-
dem exorcizar o desânimo que impera nos
meios educacionais e provam ser possível

romper as barreiras do descompromisso para
com a coisa pública". Particularmente sur-
preso com a beleza dos exemplares, o filósofo
acredita que o recurso visual tem uma função
persuasiva pouco usada pelas pessoas que
abraçam as causas dos direitos humanos e
muito explorada pelos movimentos apresso-
res, como o próprio fascismo. "Tudo isto sem
fazer concessões populistas ou manipulações
ideológicas, mas com conteúdo pedagógico
adequado", disse Romano.

Já o presidente da Assembléia de Minas,
deputado Agostinho Patrús, ressalta que
"contribuir para a consolidação do regime
democrático é atribuição intrínseca do
Legislativo. Fazê-lo desenvolvendo projetos
voltados para o indivíduo em formação, a

quem caberá viver o futuro do
País, é acreditar no potencial
humano, esteio e razão de ser
de toda sociedade". E comple-
ta: "O gosto e o amor pela
democracia só podem advir do
seu conhecimento e do seu exer-
cício".

Desafio —O projeto "Edu-
cação para a Cidadania" já teve
outras iniciativas, como a
"Miniconstituinte", em que se

dramatizava o funcionamento da Assembléia
(também acompanhada de um jogo); a reali-
zação de um concurso de redação sobre o
Poder Legislativo, que teve os melhores tex-
tos reunidos numa publicação distribuída
nas escolas; a elaboração de uma cartilha
sobre o plebiscito que definiu o sistema e a
forma de governo no Brasil; e um vídeo sobre
as atribuições do Legislativo, com conceitos
de democracia, representação e participação,
dirigido aos adolescentes das escolas que
visitam o Palácio da Inconfidência, sede do
Poder Legislativo.

Mas o maior desafio da Assembléia, hoje,
não é produzir, mas divulgar suas peças tanto
quanto necessário. "Pretendemos estabele-
cer parcerias, seja com outras estruturas do
poder público ou com a iniciativa privada, a
fim de atingir o maior número possível de

"Pretendemos esta-
belecer parcerias para
chegar a um maior
número de crianças
no Estado"

Sílvia Rubião
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crianças no Estado", esclarece Sílvia Rubião.
A favor dessa perspectiva está o caráter
eminentemente didático do projeto, que pode
se enquadrar nas leis de incentivo à cultura e
caber nas estratégias de marketing das gran-
des empresas.

O objetivo não é levá-lo necessariamente
às bibliotecas, mas principalmente às escolas,
onde poderá ser usado com o acompanha-
mento e orientação do professor, para melhor
assimilação do estudante, observa a secretá-

ria de Comunicação Institucional da Assem-
bléia. Existe também a proposta de associar
esse trabalho às audiências públicas regio-
nais, levando o material às escolas do interior,
em todas as macrorregiões do Estado onde
são realizadas as reuniões.

Os livros - Idealizada pelas técnicas da
Assembléia Cristina Agostinho e Patrícia
Gomes Barbosa, a coleção de cinco livros
infantis foi elaborada e ilustrada por autores
mineiros conhecidos, com projeto gráfico de
Paulo Bernardo Vai. Segundo Patrícia Bar-
bosa, gerente-geral de Comissões da Assem-
bléia, depois de muitos anos trabalhando na
área do processo legislativo e com a missão de
mostrar o funcionamento desse setor às crian-
ças que visitam a Casa, já se fazia necessária
uma publicação com linguagem acessível e
dirigida àquele público.

A questão era como fazer um assunto tido
como enfadonho para uma criança se trans-
formar numa reflexão política. Aproveitando
o talento da colega Cristina Agostinho, ela
própria uma escritora de livros infantis, sur-
giu a idéia de fazer cinco histórias, cujos

temas fossem atinentes às comissões da As-
sembléia.

Na primeira parte de cada obra, a história
é relatada com situações do dia-a-dia da
cidade e do campo. O eixo central de discus-
são, sobre o qual se cria o debate, é reforçado
a partir de algum questionamento feito por
um dos personagens. Na segunda parte do
livro, Cristina e Patrícia retomam a situação
de conflito apontada pelos autores na primei-
ra parte e mostram como as pessoas podem

contornar o problema, solici-
tando a intervenção do deputa-

A lei - concluem as
servidoras da Assembléia - é o
resultado de um trabalho con-
junto do povo e dos deputados.
Quanto mais participantes fo-
rem os cidadãos, mais condi-
ções terão os deputados de exer-
cer bem o seu trabalho. Em
cada exemplar, vem encartado

um jogo que mostra, passo a passo, os
caminhos percorridos por um projeto até
virar lei.

Em "Sonho Quebrado", ilustrado por
Ana Raquel, a autora Soniajunqueira alerta
sobre a propaganda enganosa (Defesa do
Consumidor). A história narra a vida de um
garoto que, ao ganhar um avião de brinque-
do, anunciado na televisão, percebe que o
objeto tem dimensões bem inferiores àquelas
propagandeadas. Com o apoio dos amigos,
ele procura um deputado, que formula uma
lei proibindo a propaganda enganosa no
Estado de Minas Gerais.

"Pum!" é o livro de Ronaldo Simões
Coelho, ilustrado por Nelson Cruz, que trata,
em versos, de um problema ligado a saúde e
saneamento básico. Bento, personagem prin-
cipal, é um garoto que contrai o vibrião da
cólera. Revoltado com a situação, ele e sua
turma procuram o deputado, que faz uma lei
obrigando o Estado a dotar todas as ruas de
rede de esgoto e água.

O tema Meio Ambiente surge no livro
"Quero Perguntar ao Mundo", de Vivina de
Assis Viana, ilustrado por Marilda Casta-

"Com o jogo, as crian-
ças aprendem noções
técnicas e conceito do
processo legislativo e
da cidadania"

Patrícia Barbosa
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Crianças participam do jogo, no lançamento da coleção Cidadão Mirim

nha. Uma criança assiste a uma discussão
entre uma mulher e um motorista de cami-
nhão sobre poluição. Preocupado com o pro-
blema, o garoto procura o deputado, que faz
uma lei proibindo a circulação de veículos que
soltam fumaça poluente.

Já em "Luz que Alumia", com ilustração
de Cláudio Martins, Maria d0 Carmo
Brandão mostra a curiosidade de uma crian-
ça do campo com uma luz, que ele viu na
escola. Na fazenda onde ele morava não havia
rede elétrica. O garoto procura o deputado,
que faz tramitar um projeto de lei que amplia

a rede de eletrificação rural no Estado de
Minas Gerais.

Por fim, "Coruja Revolucionária", de
EliasJosé, com ilustrações de Denise Rochael,
conta a insatisfação de uma coruja com as más

condições da escola que sua filha freqüenta.
Ela inicia um movimento para conseguir
livros para a biblioteca e consegue de um
deputado a elaboração de uma lei que cria
bibliotecas, com pelo menos 100 livros, em
todas as escolas do Estado.

Abordagem interativa - Um dos for-
tes apelos da coleção Cidadão Mirim, para
atrair a atenção das crianças, é o jogo que
vem encartado em cada um dos exemplares e
permite uma abordagem interativa dos te-
mas. "Ele resgata a parte lúdica, e as crianças

aprendem noções, técnicas e
conceitos do processo
legislativo e de cidadania atra-
vés da brincadeira", diz Pa-
trícia Barbosa.

O jogo, que tem projeto
gráfico de Marcelo Xavier,
foi inspirado num modelo sim-
ples de ludo, jogado num ta-
buleiro, com peões, dados e
fichas que contêm os projetos
de lei. O objetivo é fazer com
que um projeto se transforme

em lei, seguindo-se todos os passos necessá-
rios para isso. O peão representa o projeto,
que deverá passar por todas as casas obriga-
tórias e também pelas casas das comissões,
que estão descritas em cada ficha.

"Quanto mais participan-
tes forem os cidadãos,
mais condições terão os
deputados de exercerI	bem o seu trabalho"

Cristina Agostinho
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