
-A H.

1k
fr

qe3

O LEGISLATIVO VAI & ESCOLA
Pequeno Curso de Leitura Intensiva baseado em textos do
1 Concurso Estadual de Redação sobre "A Importância do

Legislativo na Democracia Representativa"

o

. 52
31	 SEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



ME

133	 2

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O LEGISLATIVO VAI À ESCOLA

Pequeno Curso de Leitura Intensiva baseado em textos do
1 Concurso Estadual de Redação sobre 'A Importância do

Legislativo na Democracia Representativa"

Belo Horizonte
maio - 1991



b dO

EDITOR:
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ficha catalográfica: Departamento de Documentação e Informação

Minas Gerais. Assembléia Legislativa
O Legislativo vai à escola. Belo Horizonte, 1991.

71 p.

Pequeno Curso de Leitura Intensiva baseado em textos do 1 Con-
curso Estadual de Redação sobre "A importância do Poder Legislati-
vo na Democracia Representativa".

1. Poder Legislativo. 1. Concurso Estadual de Redação

CDU - 342.52



MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ
Presidente

DEPUTADO AJALMAR SILVA
19-Vice-Presidente

DEPUTADO PÉRICLES FERREIRA
2 9 -Vice- Presidente

DEPUTADO AGOSTINHO PATRÚS
19-Secretário

DEPUTADO RAUL MESSIAS
29-Secretário

DEPUTADO OILZON MEIO
39-Secretário

DEPUTADO RONALDO VASCONCELIOS
4g-Secretário

DEPUTADO HOMERO DUARTE
1°-Suplente

DEPUTADO JOSÉ BRAGA
2°-Suplente

SECRETARIA

DALMIR DE JESUS	 PAULO RUBENS NAVARRO VIEIRA
Diretor-Geral	 Secretário-Geral da Mesa



APRESENTAÇÃO

Este livro-texto para Professores de Português vai além do seu conteúdo formal;
ele inaugura, podemos dizer, uma nova etapa nas relações entre o Legislativo mineiro e
a Comunidade Educacional do Estado.

É produto de um trabalho desenvolvido ao longo de meses, a partir do momento
em que a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa decidiu aprovar um projeto que visa-
va mobilizar estudantes de 12 e 2 9 graus, das redes pública e particular, para uma dis-
cussão ampla sobre "O Poder Legislativo na Democracia Representativa".

A execução do projeto, já na Mesa presidida pelo Deputado Kemil Kumaira, envol-
veu, além dos órgãos oficiais de ensino, entidades representativas da sociedade civil,
através de seus sindicatos e associações de classe. Em todas as suas fases, do concurso
de redação ao julgamento dos trabalhos, da edição do livro "As Melhores Redações" ao
trabalho que ora colocamos à disposição do Magistério, este projeto foi compartilhado
com setores da área educacional, com o exato objetivo de dar-lhe um caráter aberto e
participativo.

Por ser uma iniciativa-nascente, sua repercussão na coletividade ainda não se fez
sentir de modo abrangente. Mas confiamos em que essa iniciativa configura um novo
momento de nossa vida política, no qual as questões essenciais de interesse da coletivi-
dade voltam a ser discutidas de forma plural. Nada melhor que esse processo de reto-
mada do exercício político seja direcionado para o núcleo de formação da cidadania - a
escola.

Sabemos que o inverno político ainda produz seus efeitos sobre a instituição le-
gislativa no País. Às vezes não percebemos, durante o inverno, que sob o aparente vazio
da natureza está sendo gestada a seiva, estão sendo produzidas as energias que darão
vida à primavera, com sua exuberância de cores e movimento.

Este trabalho, a nosso ver, faz parte dessas energias ainda invisíveis, mas absolu-
tamente reais, que irão produzir uma nova consciência política no interior da sociedade.
Urna consciência, aliás, que já se manifesta vigorosamente, exigindo um exercício políti-
co inteiramente renovado entre nós.

Em suas mãos, caro Professor, também aguardando suas críticas e sugestões, colo-
camos este instrumento de trabalho. Que ele possa servir a uma reflexão sobre a organi-
zação política da sociedade e que possa contribuir para uma crítica consistente do pro-
cesso político - eis nossa esperança.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente
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PREFÁCIO

A iniciativa deste trabalho da Assembléia Legislativa tem todas as características do
pioneirismo bem ao feitio da vocação mineira.

Com efeito, num país de pouca tradição de efetiva discussão política e marcado, em
sua História mais recente, por ditaduras declaradas ou mascaradas, o poder político
abrir um debate, não sobre o outro, mas sobre si mesmo, é façanha em tudo louvável.

A primeira etapa do projeto, que consistiu no concurso de redações, naturalmente
precedido de discussões sobre o tema, representa o primeiro passo nesse avanço para
uma reflexão sobre as questões políticas.

A divulgação em livro das redações premiadas seguidas de seu estudo é outro pas-
so decisivo nessa caminhada, e por motivos vários: não só temos parco material com
propostas de discussão nesse nível, como também soa com razoável tom de democracia
o fato de os textos dos estudantes serem eles mesmos objetos de análise, levados a sé-
rio, em pé de igualdade com o pensamento do adulto, representado aqui pelo discurso
do Presidente da Assembléia.

O fato de as redações premiadas não serem, a rigor, peças irretocáveis não diminui
o valor do trabalho, nem é um perigo didático: em primeiro lugar, foram escolhidas as
melhores, não as perfeitas; em segundo, as comunicações irrepreensíveis são raríssimas
(os livros didáticos estão ai para provar isso); em terceiro, pequenos problemas de lin-
guagem, organização ou conteúdo darão ao bom professor ensejo a um estudo valioso
com seus alunos.

O uso de questões de múltipla escolha poderia gerar um juízo apressado quanto à
possibilidade de o material fomentar reflexões. Lembremos que as Sugestões Didáti-
cas enfatizam a importância da discussão das respostas. Não se pretende simples marca
de opções, mas um amplo debate a partir delas. Além disso, a atividade final de cada
unidade é aberta: o debate de alguns tópicos, baseado em argumentos e dados ponderá-
veis, garante a expressão do pensamento divergente, o respeito a ela e a (re)tomada de
posições de cada leitor, segundo seu amadurecimento durante o processo e seus valo-
res. E aqui não cabe o gabarito, "a resposta certa", adequada nas outras questões. Nem
vale a nota, porque valores, criados histórica e culturalmente, não são mensuráveis, em-
bora seja legítimo pretender transfomá-los. Mas a transformação se dá pela experiência,
pela conscientização, não pela medida da nota, boa ou má.

Gostaria, por fim, de ressaltar o que a própria Introdução esclarece: trata-se de
iniciativa, começo de um longo processo, experiência nova para o Legislativo e para a
comunidade.

Para influir verdadeiramente no desenvolvimento do cidadão consciente, importa
ao egislativo propor, para além das questões abstratas sobre o significado desse Po-
der .. um aprofundamento na avaliação de seu desempenho, da mesma forma que instigue
o leitor a um posicionamento mais claro quanto à maneira como se desenvolve e se re-
vela o cidadão - criança, jovem ou adulto - consciente.

Nesse caso, a Escola é mesmo o espaço privilegiado de debates, exigindo um corpo
docente e uma direção capazes de ser modelos de atuação democrática, incentivadora da
auto-avaliação e da crítica a um tempo imparcial e generosa das instituições.

No entusismo deste momento inicial, fico aguardando, ansiosamente, os desdobra-
mentos do processo.

Maria Antonieta Antunes Cunha
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INTRODUÇÃO

O 1 9 Concurso Estadual de Redação, patrocinado pela Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e com a participação de entidades representativas do setor edu-
cacional - UTE, APPMG, Sindicato dos Professores, Sindicato dos Donos de Estabeleci-
mentos de Ensino, Sindicato dos Jornalistas e Secretaria da Educação, propôs, com êxi-
to, uma reflexão dos adolescentes e jovens de Minas sobre o papel do Legislativo na
democracia representativa, ou seja, no contexto de uma sociedade politicamente organi-
zada.

O produto selecionado desse concurso, sintetizado no "Caderno das Melhores Re-
dações", expressa a visão geral da juventude sobre o Poder Legislativo dentro do qua-
dro institucional vigente.

Observando a riqueza que esse material representa, concluiu-se que ele poderia ser
melhor aproveitado.

Considerando ainda ser oportuno dar continuidade à discussão sobre o Legislativo,
suscitada nas escolas através do referido concurso, o Grupo concluiu, dentro das opções
possíveis, que a elaboração de testes de leitura a partir dos textos premiados seria a
melhor maneira de aproveitamento do material, visando ao objetivo de manter abertos
os canais de comunicação com o setor educacional.

Assim, viu-se no teste de leitura um instrumento eficaz para valorizar a reflexão
dos alunos sobre o tema proposto.

Avaliou-se, por outro lado, que, face à carência desse tipo de material no mercado
de livro didático, a iniciativa teria boa receptividade por parte dos professores de Portu-
guês.

Em função dessa receptividade, assegurar-se-ia automaticamente ampla e perma-
nente divulgação das redações, via testes, junto ao público alvo, que é a juventude.

Isto poque se acredita que a reflexão e a crítica sobre o papel do Legislativo na so-
ciedade deve dar-se, prioritariamente, no meio estudantil, especialmente nas classes es-
colares de 1 e 2 9 graus, estimulando, desse modo a formação de uma nova cidadania.

Os pressupostos básicos que sustentaram estas propostas de trabalho, e que já fo-
ram explicitados no "Caderno das Melhores Redações", serão aqui novamente registra-
dos, uma vez que indicam a real dimensão da iniciativa da Assembléia.

1) As análises acadêmicas e jornalísticas que se fazem a respeito do Legislativo
brasileiro são geralmente reflexo de uma visão de mundo positivista, não permitindo a
seus autores enxergarem por detrás da realidade formal das instituições e, muito espe-
cialmente, da instituição legislativa. O método utilizado é geralmente o comparativo, ne-
gligenciando-se, desta maneira, as determinações históricas específicas de cada forma-
ção social. Assim, para que possamos atuar, pouco se nos acrescenta saber que o Legis-
lativo americano, russo ou francês é desta ou daquela maneira, por exemplo: que lá o
parlamentar, ao contrário do de cá, não tem um papel clientelista. O que nos interessa
saber é quais são os motivos de nossa realidade específica que levaram e continuam le-
vando nosso parlamentar a ser clientelista e por que, quando ele não é, não sobrevive
politicamente.

2) Há necessidade de um estudo embasado numa visão dialética da realidade, bus-
cando em suas relações sociais e históricas as explicações para o comportamento dos
indivíduos que compõem a instituição legislativa, e, ao mesmo tempo, a tentativa de in-
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terpretaçôes objetivas que possam definir o perfil dessa mesma instituição. Toda insti-
tuição é historicamente edificada, e a sua maior ou menor permanência guarda total re-
lação com sua maior ou menor capacidade de evoluir no compasso das mudanças histó-
ricas.

3) Não há como entender as atuais instituições brasileiras sem que entendamos os
determinantes do período 50170 e os determinantes desse mesmo período que operam
sobre o momento atual.

4) A modernização do Estado brasileiro, com a criação do Estado Novo, criou as
condições institucionais necessárias para que, com as inovações que a Segunda Grande
Guerra trouxe, se iniciasse, na década de 50, um intenso e galopante processo de indus-
trialização.

5) O processo de industrialização brasileiro (do qual o mineiro é reconhecidamente
um protótipo), ao obedecer a determinantes da economia mundial, gerou um brusco e
rápido processo de urbanização que desintegrou e desarticulou toda a composição social
brasileira, chegando a uma total inversão demográfica, no curto período de duas déca-
das: 195011970.

6) O modelo de industrialização implementado carecia de grandes investimentos
com baixa lucratividade, o que induziu o Estado a bancá-lo através da chamada indústria
de base.

7) Ao assumir este novo papel, o Executivo foi-se tornando, paulatinamente, cada
vez mais forte, e o Legislativo, cada vez mais fraco. É que, dada a velocidade do proces-
so de mudança (industrialização X êxodo rural X urbanização = desintegração sócio-cul-
tural), a representatividade, que é o fator legitimador do Legislativo, foi sistematicamen-
te sendo esvaziada. No momento anterior, o político era uma resultante de relações de
parentesco, afetivas e interpessoais que o sustentavam e eram sustentadas pelo seu pa-
pel de gestor de uma realidade economicamente organizada. Atrás de seu desempenho-
força político havia um proporcional desempenho-força econômico.

8) A mobilidade demográfica brasileira chegou a um tal ponto que já se pode afir-
mar que a sociedade se encontra hoje numa fase de assentamento, de reorganização
dentro dos novos padrões econômicos. Assim sendo, é necessário que o Legislativo
compreenda (estude) estas novas relações sociais, procure criar novos e adequados me-
canismos de interação com o povo, a fim de se tornar, paulatinamente, um elemento
aglutinador desse processo de reorganização, podendo voltar a ter maior legitimidade e
ser um poder efetivo diante de um Executivo que, pelas próprias características da eco-
nomia, da qual se tornou o maior gestor, será cada vez mais forte.

9) As gerações que cresceram e amadureceram à sombra deste processo foram
gradativamente se desencantando com a ação política Com elas é quase impossível, ho-
je, um diálogo sobre a importância da esfera política na evolução do povo. Daí a oportu-
nidade de se iniciar esse diálogo com a juventude. E, como essa se encontra preponde-
rantemente na escola, é este o espaço privilegiado de uma ação institucional do Legisla-
tivo na busca de um novo e real entendimento do seu papel.

10) A promoção pela Assembléia de Minas de um concurso de redação sobre o pa-
pel do Legislativo, além de motivar a juventude para a temática e incentivar o debate,
constituir-se-ia num rico manancial de análise sobre a visão desse segmento da socieda-
de a respeito do tema. Como estamos num momento de reinstitucionalização, o Legisla-
tivo tem sido alvo de muitas críticas, a maioria delas sem base objetiva, pois que seguem
a visão tradicional da chamada ciência positivista. Ainda mais que aqueles que se firma-
ram no poder, neste período de desarticulação social, não estão interessados numa ver-
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dadeira reinstitucionalização democrática. Daí que as críticas recorrentes pouco têm con-
tribuído para uma maior compreensão do papel do Legislativo, na atual sociedade bra-
sileira.

A par desta análise, a Assembléia procurou formular um tema que distinguisse um
Legislativo criado/esvaziado por esse processo de desarticulação social, de um outro de
que toda a sociedade em organização necessita, para evoluir no sentido da democracia:
A Importância do Legislativo na Democracia Representativa.

Levando-se em consideração as dificuldades para atingir diretamente o aluno, na
fase de divulgação, (grandes distâncias X universo muito grande X ausência de mídia
eletrônica X baixa motivação das unidades escolares em se envolver - ver anexo), pode-
se afirmar que a promoção da Assembléia foi sucesso além do esperado: participação de
228 estabelecimentos de ensino (87% Interior e 13% Capital) envolvendo 150 cidades e
todas as regiões do Estado. Como o processo de seleção se deu em três etapas sucessi-
vas e eliminatórias, pode-se estimar que cerca de 80.000 alunos participaram do debate,
levando-se em conta as 679 redações finalmente avaliadas pela Comissão Julgadora.

O conteúdo das redações seguiu uma linha bastante crítica, um tanto orientada
pelo próprio texto motivador escolhido pela Assembléia - O Analfabeto Político, de Bre-
cht, outro tanto, que seguramente foi a maioria, não passando de reflexo do atual dis-
curso alimentado pelos meios de comunicação de massa a respeito do Legislativo e da
classe política. Entretanto, tenha qual origem for essa crítica, a juventude mostrou um
alto grau de compromisso com a instância social da vida e muita vontade de participar
da construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa.

Ressalte-se, por fim, a significante participação da juventude do Interior - 78% das
redações - que conquistou 5 dos 6 primeiros lugares. Não seria este mais um sinal de
que o processo de agigantamento das grandes cidades é também um processo de ape-
quenamento do ser humano em seu poder de pensar, sentir e participar?
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SUGESTÕES DIDÁTICAS

As sugestões que se seguem são fruto da prática de alguns membros do grupo que
elaboraram este trabalho e que já vivenciaram intensamente o processo pedagógico bra-
sileiro: turmas grandes e heterogêneas, com professores que, por serem mal remunera-
dos, têm que se sobrecarregar de aulas, não podendo, portanto, prepará-las com o rigor
que se ensina nos cursos de pedagogia e/ou didática.

Antes de falarmos dessas sugestões práticas, porém, vale a pena algumas conside-
rações teóricas para que o trabalho sugerido alcance seus reais objetivos.

Nós, professores da língua materna, trabalhamos com o principal instrumento do
processo de comunicação humana. Nem sempre foi assim e nem sempre, talvez, continue
assim. Mas hoje vivemos uma cultura essencialmente verbal.

E, na comunicação verbal, os teóricos definem como definem cinco as habilidades
necessárias à eficácia do processo: falar, ouvir, ler, escrever e pensar.

As habilidades da linguagem oral são as primeiras adquiridas e se desenvolvem as-
sistematicamente no meio do grupo. Porém, as da linguagem escrita só se iniciarão mais
tarde, na escola.

Uma das primeiras questões pedagógicas enfrentadas por quem se incumbe de al-
fabetizar as crianças é a diferença geralmente existente entre o padrão lingüístico da
linguagem escrita e o da linguagem oral.

E essa diferença se acentua na medida em que se desce na escala de hierarquização
social: quanto mais baixo o nível sócio-cultural do aluno, mais distante a sua linguagem
oral do padrão lingüístico trabalhado na escola.

A quinta habilidade - pensar - tem um papel determinante no desenvolvimento das
demais. Se toda a ação pedagógica dos professores de língua materna fosse centrada no
seu desenvolvimento, tudo seria facilitado, pois que as estruturas lingüísticas deixariam
de ser um fim em si mesmas e passariam a ser um meio.

Essa talvez seja a maior vantagem do tipo de trabalho aqui proposto, pois, apesar
de o chamarmos de testes de leitura, todos os seus objetivos são na área do desenvolvi-
mento das habilidades intelectuais.

Senão, vejamos:
- O 1 9 bloco proposto - confirma, contradiz e ultrapassa - obriga o leitor a

perceber o texto como uma totalidade em si, cujas mensagens devem ser interpretadas
sem a interferência das mensagens do próprio leitor.

Esse comportamento, que se pretende desenvolver com o referido tipo de questão,
infelizmente não é o mais usual na nossa relação com a linguagem escrita: ao lermos um
jornal, geralmente lemos aquilo que gostaríamos que estivesse escrito e, nem sempre, de
fato, o que está escrito.

Comportamento este que se reproduz usualmente na nossa relação interpessoal: ao
escutarmos alguém, é comum não nos esforçarmos por decodificar os limites da mensa-
gem emitida, preferindo "entender" aquilo que gostaríamos que o outro dissesse.

- O 22 bloco de questões - cresce/decresce - induz o leitor a relacionar as men-
sagens que compoêm o texto, impedindo-o de estabelecer relações que o próprio autor
não o fez.

- O 32 bloco avança no desenvolvimento da habilidade de análise, obrigando o lei-
tor a entender as relações de causalidade estabelecidas pelo texto.
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Este comportamento também é bastante deturpado na nossa comunicação. Geral-
mente por uma deformação metonímica, somos levados, muitas vezes por uma atitude de
auto-defesa, a tomar a causa pela conseqüência e vice-versa. Pior ainda, a estabelecer
relação de causalidade negada pela própria realidade objetiva.

- O último bloco proposto abre a perspectiva para que o leitor se afaste dos limites
do texto e defina o que é fato ou opinião.

Entretanto, esta aparente abertura obriga o leitor a fazer uma distinção - fato X
opinião -, que é essencial no processo da comunicação, sendo, no entanto, geralmente
confundida.

Só se estivermos habituados a estabelecer tal distinção é que seremos também ca-
pazes de definir o grau de consistência das mensagens emitidas pelo autor, no texto,
com a realidade objetiva.

Sugestões Práticas:

1. Aplicação do Teste.
1.1 - O teste deve ser aplicado com o mínimo de interferência do professor, ca-

bendo a este apenas resolver as questões de vocabulário. Para tanto, é bom que se peça
à turma que faça uma primeira leitura silenciosa do texto, grifando os vocábulos desco-
nhecidos.

Após essa leitura, solicitar aos alunos que indiquem os vocábulos sublinhados, re-
passando coletivamente os seus significados.

Tal procedimento, além de agilizar o processo, elimina a pssibilidade de ruídos
que comumente se dão quando o enfrentamento da questão vocabular se dá individual-
mente.

1.2 - Orientar os alunos para que, após esta primeira leitura, releiam o texto pelo
menos duas vezes, antes de passar à solução das questões. Mostrar-lhes que a tentativa
de solucionar as questões antes do entendimento global do texto, ao invés de agilizar as
respostas e aumentar o grau de eficácia na solução das questões, vai necessariamente
obrigá-los a voltar reiteradas vezes ao texto e, geralmente, não perceber as reais rela-
ções entre as mensagens emitidas.

1.3 - É bom que as respostas sejam fornecidas em um gabarito (ver modelo ane-
xo), porque facilita sobremaneira a correção posterior. Disciplinar os alunos para que
nunca rasguem os gabaritos, sugerindo-lhes marcar suas respostas num papel à parte e,
só depois de confirmadas, passar para o gabarito.

2. Discussão do Teste
A solução dos testes propostos é possível no tempo médio de 50 minutos. Entretan-

to, a sua discussão poderia tomar de 2 a 3 aulas, dependendo do nível de desenvolvi-
mento da turma.

Um dos procedimentos mais ricos na discussão do teste de leitura é que, num se-
gundo momento, ele seja resolvido por grupos alternados de alunos.

Tal procedimento, ao induzir à discussão intra-grupo (grupo que está sempre va-
riando na sua composição), além de desenvolver o poder de argumentação dos indiví-
duos, conduz a um processo de hegemonizaço da classe.
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Após a solução dos testes pelos grupos, virá a discussão do professor com a turma,
onde os debatedores serão o professor e os grupos, solucionando-se, finalmente, as
questões pendentes do texto.

Por último, estando a turma imbuída da temática sugerida pelo texto, é oportuno
que debata temas afins que são sugeridos ao final de cada teste. Nesse ponto, os alunos
devem ser incentivados a pesquisar sobre o assunto e trazer para discussão dados im-
portantes.

3. Avaliação:
Pela dinâmica do próprio processo de aprendizagem da leitura, tem-se mostrado

como bom procedimento pedagógico que, ao aplicar algum teste para avaliação com no-
ta, o professor tenha como parâmetro não o gabarito oficial, mas o melhor da turma.

Ex.: Se o teste tem 30 questões, mas o melhor gabarito da turma alcançar apenas
25 questões, este ganhará 10 e os outros, nota diretamente proporcional.

9



UM GRANDE DESAFIO A SER VENCIDO

Evaristo Alkmin Costa Júnior- WENCESL4U BRAZ - MG

O Poder Legislativo é wn dos três poderes em que se constitui o poder público, junto com o
Executivo e o Judiciário. Cabe a ele a elaboração e aprovação das leis, no Congresso Nacional,

nas Câmaras Estaduais e nas Câmaras Municipais.

Todos sabemos que o homem é um animal social. Crescemos socialmente quando participamos
dos problemas e das soluções para os acontecimentos que fazem a história do município, do

estado e do país.

Tudo o que fazemos ou deLsainos de fazer pertence à atividade política. Todos devemos estar
conscientes de nossas responsabilidades. A melhora do povo e do país depende da escolha de

líderes que representem os seus verdadeiros interesses e valores, po is dedicar-se à comunidade é
muito nobre. Os ideais comunitários sempre buscam o bem-estar do povo. Buscar a realização

desses ideais é somar as forças no sentido de buscar o bem comum.

Daí  importância do Poder Legislativo, porque ele influi nas decisões que dizem respeito a toda
a coletividade. Assim, torna-se indispensável que todo o povo seja consciente na escolha de seus
representantes. Das atitudes desses representantes vão depender as realizações de nossos sonhos

e desejos, a nossa riqueza ou pobreza, a nossa alegria ou decepção.

Ser ou não consciente depende de cada um; é uma escolha pessoal. É preciso que o povo meça as
conseqüências de suas decisões. Os políticos não são seres extraterrestres, são gente como nós.
Se acharmos que os políticos são pessoas más ou enganosas, é porque também nos consideramos

assim. Afinal, eles são nossos representantes! Se os eleitores não fizerem nada quanto a isso,
estarão sendo omissos, contribuindo para que essa situação perdure.

Ao contrário, se procurarmos entre os políticos pessoas boas, encontraremos aquelas capazes de
atitudes dignas de elogio. Cabe a nós valorizarmos essas pessoas. No Brasil, vivemos hoje uma
época de angústia e perplexidade:fome, inflação, miséria, insegurança, violência são situações

que encontramos no dia-a-dia de nossas ruas, de nossas cidades. Mas, apesar de toda descrença,
encontramos políticos honestos, competentes, capazes de elaborar leis que conduzam à melhoria

da situação.

É um grande desafio a ser vencido: fazer leis corretas para zona vida exemplar, construir leis que
sejam uma carta de amor de brasileiros para brasileiros. Nesta carta, palavras como opressão,

violência, injustiça seriam excluídas do dicionário da vida. Outras como igualdade, fraternidade e
solidariedade seriam escritas e vividas.

Só assim nenhwna verdade ficaria esquecida, e nós brasileiros poder(amos caminhar do sonho
para a realidade de País desenvolvido. O Povo estaria unido ao Poder Legislativo!...

EVARISTO ALKMIN COSTA IÚNlOR(l lugar- 12Grau)

Filho de Zali Rodrigues Alkmin da Costa e. Paulo Alkmin Costa. Evaristo nasceu na cida-
de de Itajubá (MC) em 22 de junho de 1976, cursando atualmente a 7 série do l grau na Escola
Estadual "Major Lisboa da Cunha", cm Wenceslau liraz (MC).

Caçula da famflia (os outros irmãos são Amália e Paulo), Evaristo gosta de escrever, viajar
e tem especial predileção pela mtlsica, com um desempenho promissor no violão e na guitarra,
instrumentos que executa com desembaraço. Pretende ser Oficial do Exército.

A Diretora da Escola Estadual "Major Lisboa da Cunha" é a Pror Zali Rodrigues Alk-
mim da Costa.



TESTE DE LEITURA - TEXTO 1

Observação: Para responder às questões de 1 a 22 o aluno tem que se ater estritamen-
te ao texto.

Questões de 1 a 8.

Instruções - Marque:

A - se a afirmação confirma o que é apresentado no texto;
B - se a afirmação contradiz o que está no texto;
C - se a afirmação ultrapassa o texto e não pode ser comprovada por ele.

1 - Por causa da fome, miséria, inflação, insegurança, o Brasil vive uma época de angús-
tia e perplexidade.

2 - Os extraterrestres não são seres políticos.

3 - Os brasileiros nunca souberam votar.

4 - O poder público é constituído do Congresso Nacional, das Câmaras Estaduais e das
Câmaras Municipais.

5 - Os políticos do Brasil são desonestos.

6 - Fazer leis corretas é um desafio a ser vencido em todos os países subdesenvoividos.

7 - Um povo consciente consegue a realização de seus sonhos e desejos.

8 - O povo costuma creditar aos políticos a situação de penúria em que vive.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO 1

Questões de 9 a 16.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se quando 1 cresce, 2 cresce;
B - se quando 1 cresce, 2 decresce;
C - se alterações em 1 não alteram em 2;

9 - 1. participação nos problemas e nas soluções
2. crescimento social

10- 1. maus políticos
2. povo omisso

11 - 1. igualdade, fraternidade, solidariedade
2. opressão, violência, injustiça

12- 1.busca do bem-estar pelo povo
2. realização dos ideais comunitários

13 - 1 .escolha de maus representantes
2. melhoria das condições sociais

14- 1. políticos honestos
2. angústia e perplexidade

15- 1. angústia e perplexidade
2. políticos honestos

16 - 1. povo consciente
2. politicos competentes

13



TESTE DE LEITURA - TEXTO 1

Questões de 17 a 22.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é realmente causa da
proposição;

B - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras, mas a razão não é causa da
proposição;

C - se a proposição é uma afirmativa verdadeira, mas a razão é uma afirmativa falsa;
D - se a proposição é uma afirmativa falsa, mas a razão é uma afirmativa verdadeira;
E - se a proposição e a razão são afirmativas falsas.

17 - Os políticos são pessoas más ou enganosas
PORQUE

eles são representantes do povo.

18 - Cabe à sociedade valorizar os políticos
PORQUE

a opressão, a violência , a injustiça já foram excluídas da vida do pais.

19 - Sabe-se que o homem é um animal social
PORQUE

tudo o que se faz ou se deixa de fazer pertence à atividade política.

20 - O Brasil já venceu todos os desafios
PORQUE

o povo está unido ao Poder Legislativo.

21 - É importante escolher bem os representantes
PORQUE

a melhora do povo e do país depende de líderes comprometidos com o desenvolvi-
mento social.

22 - O povo não tem escolhido bem seus representantes
PORQUE

no Brasil vive-se hoje uma época de descrença na classe política.

14



TESTE DE LEITURA - TEXTO 1

Questões de 23 A 30.

Observação: Para responder a estas questões o aluno NÃO tem que se ater ao texto.

Instruções - Marque: A - se a afirmação for um fato;
B - se a afirmação for uma opinião.

23 - O Brasil é considerado um país subdesenvolvido.

24 - Os políticos do Brasil são honestos.

25 - Discutir problemas sociais é uma atividade política.

26 - O Legislativo influi na realização dos ideais comunitários.

27 - O homem é um animal social.

28 - O Brasil é um país subdesenvolvido.

29 - O papel dos políticos é representar o povo.

30 - Político omisso, povo submisso.



TESTE DE LEITURA - TEXTO 1

TEMAS PARA DEBATE E REDAÇÃO

1 - UM POVO CONSCIENTE CONSEGUE A REALIZAÇÃO DE SEUS SONHOS E DESE-
JOS.

2 - O POVO COSTUMA CREDITAR AOS POLÍTICOS A SITUAÇÃO DE PENÚRIA EM
QUE VIVE.

3 - TUDO O QUE SE FAZ OU SE DEIXA DE FAZER PERTENCE À ATIVIDADE POLÍTI-
CA.

4 - A MELHORA DO POVO E DO PAÍS DEPENDE DE LÍDERES COMPROMETIDOS COM
O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

5- SER CONSCIENTE É UMA OPÇÃO: QUEM QUER É CONSCIENTE.
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ANALFABETO POLÍTICO

Taís de Paula Alves - JUIZ DE FORA - MG

Ficava ouvindo as eternas discussões entre papai e seus amigos de que os políticos faziam isto e
aquilo. Que eram capazes de melhorar a cidade, construir pontes, calçar ruas, não deixar faltar

água, distribuir favores, apadrinhar filhos de eleitores certos.

De repente, eles passaram a ser para mim "deuses". Isto mesmo, pessoas bem vestidas e
situadas na vida que ficavam sempre a uma distância bem grande de nós.

Tomei enorme susto quando ouvi pela primeira vez meus colegas de escola afirmarem que eles
eram responsáveis pela fome, corrupção, analfabetismo, inflação e miséria da Nação. "Que seus
interesses eram meramente pessoais e viviam de promessas, apareciam no momento da eleição e

depois se evaporavam".

É evidente que fiquei confusa e procurei me imformnar.

Hoje sei que o Poder Legislativo tem uma importância enorme nos destinos de um país, pois ele
estabelece as diretrizes que norteiam os nossos caminhos, buscando soluções para a educação, a

saúde, a segurança, o trabalho, o lazer, a preservação da natureza, os deveres e direitos do
cidadão, enfim influi direta e indiretamente em todos setores da vida de um país. Compreendi

que, apesar da sua importância, seu poder era limitado e nem sempre suas leis eram aprovadas,
e quando aprovadas nem sempre cumpridas. E assim cresceu o Poder Executivo, a demagogia, o

desemprego, a fome, a violência, a corrupção, o descrédito por aqueles que se prontificaram a
ser representantes do povo. Tudo isto, porém, não justifica a nossa acomodação de não

participar da vida política, de não eleger candidatos, de achar que não há salvação nem jeito de
melhorar a crise que aflige nossa Nação. É necessário, sim, elegermos pessoas comprometidas,

com o trabalho e com os anseios comunitários e sermos eternos vigilantes dos compromissos
assumidos.

Com a nova Constituição aprovada, Constituição esta que é nossa "esperança" que ressurge,
esperamos que cada Poder exerça com dignidade seus objetivos e não tente apagar os outros, que

o Legislativo seja capaz de destruir as páginas negras e fabricar cada vez mais mensagens que
exaltem a vida e promovam a paz, eliminem as diferenças e favoreçam as igualdades.

TAÍS DE PAULA ALVES (22 lugar- 1 9 Grau)

Com seus 14 anos, Taís está cursando a 8 série do 1? grau da Escola Estadual "Sebastiáo
Patrus de Souza", em Juiz de Fora, sendo seus pais Maria Madalena Alves e Aristeu Pedro Alves.

Além de praticar esportes, da natação ao vôlei, Taís dedica um tempo especial à prática do
ciclismo, gostando muito de dançar e de viajar. Seus planos futuros para a carreira profissional
oscilam entre Odontologia e Comunicação Social.

O Diretor da Escola Estadual "Sebastião Patrus de Souza" é o Prof. Carlos César Ribeiro
Gomide.



TESTE DE LEITURA -TEXTO II

Observação: Para responder às questões de 1 a 21 o aluno tem que se ater estritamen-
te ao texto.

Questões de 1 a 10,

nruo( -

A - se a afirmação confirma o que é apresentado no texto;
B - se a afirmação contradiz o que está no texto;
C - se a afirmação ultrapassa o texto e não pode ser comprovada por ele.

1 - Os pais e amigos da autora consideravam os políticos capazes de resolver os pro-
blemas da população.

2 - O político pode ser reconhecido pela roupa que ves;

3 - A autora concordou com as críticas que ouviu sobre os po

4— A fome, o analfabetismo o n rnrH 5n ('fl!iflHO	ol-

5 - As opiniões cor

6— O Poder Leo
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TESTE DE LEITURA- TEXTO II

Questões de 11 a 15.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se quando 1 cresce, 2 cresce;
B - se quando 1 cresce, 2 decresce;
C - se alterações em 1 não alteram em 2.

11 - 1. desinformação política
2. desorientação social.

12- 1. limitação do Poder Legislativo
2. construção de pontes e calçamento de ruas

13- 1. corrupção, demagogia
2. confiança nos políticos

14 - 1. omissão dos eleitores
2. representantes comprometidos com a comunidade

15- 1. equilíbrio entre os Poderes
2. cumprimento das leis
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TESTE DE LEITURA - TEXTO II

Questões de 16 a 21.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é realmente causa
da proposição;

B - se a proposição a e razão são afirmativas verdadeiras, mas a razão não é causa da
proposição;

C - se a proposição é uma afirmativa verdadeira, mas a razão é uma afirmativa falsa;
O - se a proposição é uma afirmativa falsa, mas a razão é uma afirmativa verdadeira;
E - se a proposição e a razão são afirmativas falsas.

16 - A fome, a miséria e a corrupção existem
PORQUE

os políticos estão desacreditados.

17 - Os colegas de escola criticavam os políticos
PORQUE

tinham a mesma opinião dos pais da autora.

18 - As leis sempre são cumpridas
PORQUE

são aprovadas pelo Poder Legislativo.

19 - As pessoas devem participar da vida política
PORQUE

há necessidade de se escolher melhor os representantes.

20 - O Poder Legislativo é importante
PORQUE

as leis governam a vida soci

21 - Os eleitores devem vigiar a ação dos políticos
PORQUE

os políticos são a causa das crises sociais.

20



TESTE DE LEITURA - TEXTO II

Questões de 22 a 27.

Observação: Para responderem a estas questões o aluno NÃO tem que se ater ao texto.

Instruções - Marque: A - se a afirmação for um fato;
B - se a afirmação for uma opinião.

22 - Os políticos provocam discussão na sociedade.

23 - Cs políticos se mantêm a uma grande distância das pessoas.

24 - A força do Legislativo depende do cumprimento das leis.

25 - As dificuldades do país não justificam a omissão política.

26 - O Executivo concentra os poderes da sociedade.

27 - Li ma Constituição democrática pretende o equilíbrio de Poderes.
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TESTE DE LEITURA- TEXTO II

TEMAS PARA DEBATE E REDAÇÃO

1 - O ELEITOR DEVE COBRAR DO POLÍTICO O CUMPRIMENTO DOS SEUS COMPRO-
MISSOS.

2- A FORÇA DO LEGISLATIVO DEPENDE DO CUMPRIMENTO DAS LEIS.

3- AS DIFICULDADES DO PAÍS NÃO JUSTIFICAM A OMISSÃO POLÍTICA.
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ESTÁ NA HORA DE MUDAR

Rosângela Aparecida Medeiros da Silva - NOVA PONTE - MG

	

Cidadãos foram colocados	 Todos estão desesperados.

	

para o povão representar,	 E para a vida acham que não tem solução!

	

Numa câmara democrática	 Pena que todos esqueceram,

	

Democrática. . . só no pensar!	 Foram eles que fizeram a eleição.

Candidatos foram surgindo
De todos os lugares e classes,

A escolha se tomou difícil ...
Difícil para quem pensasse!

É chegada a hora...
De u,nfuturo melhor decidir,
Escolher certo os candidatos,

E para a luta partir.

Mas no momento exato.
Em que todos deveriam escolher..

Apareciam sempre os candidatos
E tudo começavam a oferecer!

O povo humilde e despreparado,
Com aqwla oferta se envolvia.

Só não acreditava,
Que o candidato o induzia.

E desta maneira..
Fez-se então uma eleição,

Com pessoas incompetentes
Trabalhando para a nossa perdição!

Promessas foram feitas
A todos, sem distinção.

O povão acredita
E se deixa levar pela emoção.

O Legislativo é formado
E o tempo começa a passar.

O povo se revolta
Com a miséria a vivenciar!

Na importância legislativa
Ninguém quis pensar.

Elegeram quem não devia...
E agora, vivem a pensar!

Quem o poder encontrou
Para trás não olha mais...

Só pensa em si próprio
Democracia representativa.. . jamais!!!

O Brasil precisa se desenvolver,
Está na hora de mudar.

A única coisa que se precisa...
É  povo se conscientizar!

Esta conscientização vai depender
De uma democracia individual e verdadeira.

E se isto acontecer.
Ficaremos tranquilos a vida inteira!

Povo desenvolvido e consciente
Torna-se muito responsável
Por um legislativo atuante,

Por uma vida favorável!

Um legislativo bem composto
Numa democracia representativa

Com certeza dá a todos nós:
Uma vida mais significativa!

ROSÁNGELA APARECIDA MEDEIROS (39 lugar -1 9 grau)

Rosângela nasceu em Goiatuba (GO) em 18 de abril de 1973, filha de Adália Rosa Silva e
Valdir Medeiros Ramos.

"Atualmente, está cursando a 1! série do 29 grau na Escola Estadual "Josias Pinto", em No-
va Ponte (MG), na região do Alto Paranalba. Apreciadora da música e dos esportes, Rosângela
reserva horário para uma atividade predileta: ler poesias.

0 Diretor da Escola Estadual "juajas Pinto" é  Prof. Gérson Tomaz da Silva.



TESTE DE LEITURA - TEXTO III

Observação: Para responder às questões de 1 a 24 o aluno tem que se ater estritamen-
te ao texto.

Questões de 1 a 10.

Instruções - Marque:

A - se a afirmação confirma o que é apresentado no texto;
B - se a afirmação contradiz o que está no texto;
C - se a afirmação ultrapassa o texto e não pode ser comprovada por ele.

1 - O povo escolhe seus representantes com vistas a conseguir algo prometido.

2 - As pessoas cultas também acreditam nas promessas dos candidatos.

- O povo está conscientizado para promover as mudanças.

4 - Ao passar dificuldades, o povo lembra que é responsável pela eleição.

5 - Os detentores do Poder buscam o bem comum.

6 - Um Legislativo atuante é condição de desenvolvimento e bem-estar de um povo.

7 - O nível cultural determina a qu lidade dos representantes.

8 - Nossa tranqüilidade depende de uma democracia individual e verdadeira.

9 - No Brasil há grande número de analfabetos.

10-- Aquele aue chega ao poder se esquece de quem o elegeu.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO III

Questões de 11 a 18.

Instruções: Marque, de acordo com o texto:

A - se quando 1 cresce, 2 cresce;
B - se quando 1 cresce, 2 decresce;
C - se alterações em 1 não alteram em 2.

11 - 1. conscientização do povo
2. dificuldade na escolha

12— 1. povo humilde e despreparado
2. confiança em relação às promessas do candidato

13— 1. povo desenvolvido
2. maior número de representantes pobres

14— 1. número de candidatos
2. número de representantes

15 - 1. interesse pessoal dos representantes
2. bem da coletividade

16 - 1. incompetência dos representantes
2. miséria do povo

17— 1. Legislativo atuante
2. problemas sociais

18 - 1. democracia representativa
2. representantes que só pensam em si

___ 25



TESTE DE LEITURA ~ TEXTO III

Questões de 19 a 24.

Instruções — Marque, de acordo com o texto:

A - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é realmente causa
da proposição;

B - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras mas a razão não é causa da
proposição;

C - se a proposição é uma afirmativa verdadeira, mas a razão é uma afirmativa falsa;
D - se a proposição é uma afirmativa falsa, mas a razão é uma afirmativa verdadeira;
E - se a proposição e a razão são afirmativas falsas.

19— Vivemos uma democracia verdadeira
PORQUE

o povo escolhe seus representantes.

20 - O povo vive desesperado
PORQUE

escolhe mal seus representantes.

21 - Vencem os candidatos que mais prometem
PORQUE

o povo se esquece da importância do Legislativo.

22— Está na hora de mudar
PORQUE

o povo está consciente e desenvolvido.

23 - Todos os representantes do povo são competentes
PORQUE

o povo é capaz de escolher bem.

24 - Bons representantes usam o poder em benefício da coletividade
PORQUE

a força do Legislativo depende do seu compromisso com o social.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO III

Questões de 25 a 30.

Observação: Para responder a estas questões o aluno NÃO tem que se ater ao texto.

Instruções - Marque:

A - se a afirmação for um fato;
B - se a afirmação for uma opinião.

25 - A educação é fator de desenvolvimento de um povo.

26 - Aquele que chega ao poder se esquece de quem o elegeu.

27 - Político pensa, antes de tudo, em si próprio.

28 - No Brasil há analfabetos.

29 - O brasileiro não está preparado para votar.

30 - A educação faz parte da vida.

27 _____________________________________



TESTE DE LEITURA-TEXTO III

TEMAS PARA DEBATE E REDAÇÃO

1 - UM LEGISLATIVO ATUANTE É CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E BEM-ES-
TAR DE UM POVO.

2 - A ELEIÇÃO DE UM BOM REPRESENTANTE É GARANTIA DE EDUCAÇÃO E TRA-
BALHO PARA TODOS.

3 - NOSSA TRANQÜILIDADE DEPENDE DE UMA DEMOCRACIA INDIVIDUAL E VER-
DADEIRA.

4- O QUE SEI SOBRE O LEGISLATIVO DE MINHA CIDADE (OU DO MEU ESTADO).
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CONTO COM VOCÊS

Ângela Maria Pereira de Oliveira - GUARANI - MG

Sou importante, conhecido por todos, popular! Provoco revoltas, críticas, dicussões e debates.
Sou o senhor da lei. Lei que todos devem respeitar e obedecer, que estabelece os direitos e

deveres de cada indivíduo. Lei, que no mundo da democracia é a soberana, a poderosa, aquela
que rege e orienta, substituindo a ditadura, os regimes totalitários e absolutos.

O ideal democrático é a participação intensa do povo, e é por isso que eu existo, pois sou o povo
nas decisões políticas, econômicas e sociais.

Meus caros, não me desprezem, não me abandonem. Não mostrem desinteresse por aquele que
representa vocês, que deve ser o lutador incessante na busca da realização do sonho de todos.

Sonho de vida melhor, sem desigualdades, miséria, violência e sem exploração do homem.
Meu dever é ser a voz do povo a implorar seus direitos, a exigir justiça social, gritando bem alto

e esperando que a paz seja a resposta do eco.
Sou dono do destino de todos, do futuro do povo que acredita num amanhã melhor. Sou

responsável pela condição sócio-econômica em que se encontram as famílias, pela educação dos
filhos, pela sobrevivência de toda a sociedade.

Sou poderoso, mas cuidado! Posso ser perigoso e tornar-me uma ameaça contra o povo, quando
este não escolhe para mim zuna vestimenta nova, zuna estrutura forte. Sou o Poder, 'nas nada

posso fazer se não me compuserem de representantes que tenham o idealismo como bem comum.
É por isso que preciso ter zuna boa formação. Valorizem seus votos, dando-os não a qualquer

um, mas somente àqueles que poderão representar de verdade a vontade do povo.
Na democracia representativa tudo depende do povo. Do valor ou do desinteresse que damos ao

voto. É no resultado da escolha frita pelo povo que está a minha definição. Poderei ser aquele
que defende a sociedade e luta por ela, ou aquele que não responde com obras e ações ao desejo

do povo.
Posso ser aquele que corre atrás das soluções para os problemas da coletividade: os problemas

do desemprego, da falta de moradia, da alimentação, saúde e educação, que tanto sofrimento
causam nas pessoas.

Infelizmente, posso ser também aquele que esquece ou finge esquecer que sua missão é trabalhar
pelo povo e com o povo. Posso tomar decisões que visem ao interesse particular de meus

integrantes, sem a preocupação de ser ou não prejudicial à sociedade.
Eu, o Legislativo, faço o meu apelo para que todos tenham muito carinho comigo. Quero o valor

que mereço.
Sou o poder que muito pode fazer por zuna democracia realmente representativa. Conto com

vocês.

ÂNGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (I ? lugar- 22Grau)

Ângela Maria nasceu em 17 de maio de 1972, filha de Carmem dos Anjos Pereira e Geral-
do Cândido de Oliveira. Sua terra natal é Guarani (MG), onde vive e estuda, cursando atualmente
a 2 série do 22 grau d Escola Municipal "Prof. José Alvarez Filho". Vencedora do Concurso
Estadual de Redação, Angela Maria já participou de outros concursos literários, sobre os temas
Guarani Minha Terra Minha Gente (1988) Guarani As Cores da Terra (1989) e — Me-

nor Abandonado", este promovido pela Academia Municipalista de Letras de Belo Horizonte.

A Escola Municipal 'Prof. José Alvarez Filho" tem como diretora a Prof' Ana Maria
Caldi Domeles.



TESTE DE LEITURA — TEXTO IV

mente ao textH

Questões de 1 a 10.

Instruções— Marque:

A - se a afirmação confirma o que é apresentado no texto;
B - se a afirmação contradiz o que está no texto;
C - se a afirmacão ultrapassa o texto e não pode ser comprovada por ele.

2 - A escolha dos representantes não interfere na atuação do Poder Legislativo.

3 - Nos regimes totalitários e absolutos a Lei é soberana.

4 - A frutificação da verdadeira democracia representativa depende essencialmente da
participação popular.

5 - O voto constitui a única forma de manifestação popular.

6 - A autora manifesta-se preocupada em conclamar as pessoas a promoverem a pro-
moverem a valorização do Legislativo.

7 - E comum ao Poder Legislativo tomar decisões que sempre beneficiem o povo.

8 - A autenticidade da representação política depende da conscientizacão do eleito

9 - O Legislavo é o mais democrático dos Podere

10— A finalidade do Legislativo é buscar a solução dos problemas da coletividade.

30



___ TESTE DE LEITURA - TEXTO IV

Questões de 11 a 16

Instruções - Marque, de acordo como text

A - se quando 1 cresce, 2 cresce;

B - se quando 1 cresce, 2 decresce;

C - se alterações em 1 não alteram em 2

11 - 1. ortaIecimento do Legislativo

2. participação popular

13 - 1. conscientização política

2. desrespeito às leis

14 - 1. qualidade da representação

	

2.	-Iomií;so um a vontade popuiar

	

2 - 1.	101) mas (Li coletividade

2. ideal democrático

16— 1. voto consciente

ria'niores e fiem
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TESTE DE LEITURA -TEXTO IV

Questões de 17 a 21.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se a proposicão e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é realmente causa

da proposição;

B - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras, mas a razão não é causa da

proposição;

C - se a proposição é uma afirmativa verdadeira, mas a razão é uma afirmativa falsa;

D - se a proposicão é uma afirmativa falsa, mas a razão é uma afirmativa verdadeira;

E	se a p rol)osiao o a raao são afirmativas falsas.

17 - A qualidade da representação determina a força do Legislativo

PORQUE

o voto é a maior arma da democracia.

18 - A valorização do voto está em estreita relação com a escolha consciente dos repre-

sentantes

PORQUE

o representante eleito sempre expressa vontade consciente do povo.

19 - O Legislativo é o senhor da lei

PORQUE

a Lei deve ser obedecida e respeitada por todos os indivíduos.

20 - O Legislativo é uma conquista do povo contra a autoridade absoluta dos tiranos

PORQUE

o povo sonha com uma vida melhor, sem desigualdades, misérias e exploração do

homem.

21 - As eis são respeit:i*o pcH povo

POROUIi

cada um de nós o	VO pc!v >vto	er11ocrnv.
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TESTE DE LEITURA TEXTO IV

Questões de 22 a 28

Observação: Para responder a estas questões o aluno NÃO tem que se ater ao texto.

Instruções — Marque:

A - se a afirmação for um faro:

B - se a afirmação for uma opinião.

22 -- O destino do povo está nas mãos do Legislativo.

23 -- O Legislativo produz leis.

24 -- O Legislativo busca a solução dos problemas da coletividade.

25 -- A participação do povo é exigência do ideal democrático.

26 - Não há democracia sem voto popular.

27 - O voto é uma das formas de expressão popular.

28 - O Legislativo é composto de pessoas eleitas pelo povo.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO IV

TEMAS PARA DEBATE E REDAÇÃO

1 - O LEGISLATIVO É O MAIS DEMOCRÁTICO DOS PODERES.

2- O VOTO É A MAIOR ARMA DA DEMOCRACIA.

3- CADA UM DE NÓS É RESPONSÁVEL PELO ÊXITO DA DEMOCRACIA.

4 - COMO AVALIAR O VOTO RESPONSÁVEL.
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"HAY" QUE LUTAR!

Luciana Gontijo de Oliveira - PASSOS - MG.

Uma boa maneira de se começar a falar sobre a importância do Poder Legislativo na democracia
representativa é, sem dúvida, dar um enfoque geral sobre nós, o povo brasileiro.

Estava errado quem disse que o brasileiro não fala de política. Fala, sim. Mas fala no mesmo
tom despreocupado e inconseqüente como se o assunto tratado fosse carnaval oujidebol.

Nas mesinhas dos bares, entre urna cerveja e outra, cada um de nós se considera um doutor em
política, quando, na verdade, somos analfabetos políticos.

Analfabetismo não é só a ignorância de não saber ler ou escrever, mas também de não saber
decidir.

Poder e não saber, escolher mal, se omitir. Omissão também é analfabetismo, é burrice mesmo
E o pior analfabeto é o analfabeto político, que bate no peito e brada orgulhoso para quem quiser

ouvir que odeia política.
São esses analfabetos políticos que colocam políticos analfabetos no poder, para fazer leis as

mais absurdas.
Cada um de nós reclama das leis que indiretamente fazemos. Os aumentos, o custo de vida, a

inflação, a pobreza, a fome, somos nós que criamos através do não saber escolher.
Cada brasileiro deve se conscientizar da importância do própio voto, do poder da cédula
É por esse pequeno pedaço de papel que um povo pode construir ou destruir uma nação.

Um país é feito de homens livres e conscientes que elegem homens honestos, conscientes e
comprometidos com o bem-estar do povo.

É preciso saber discernir. Quando um político oferece dinheiro por seu voto, pode estar certo de
que ele vai lhe cobrar em dobro, sob a forma de impostos aumentados e à custa do sofrimento da

comunidade.
A importância de se unir a um partido está no fato de que não se está unindo a uma sigla e sim, a

uma ideologia de vida e de luta.
Os partidos, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a Democracia, o País, nada disso existe

sem o povo. Somos nós que fazemos a nação e não um punhado de siglas.
Se as leis que regem nossas vidas são feitas indiretamente por nós, então é preciso lutar para qw

sejam bem feitas
Já que não podem ser cento e quarenta milhões de deputados, então que sejam os melhores d

nós a legislar
Se não queremos o caos, basta não elegê-lo. De políticos corruptos e analfabetos políticos,

País está cheio
Ah! Pobre Brasil

O gigante não está adormecido, está nocauteado pela nossa ignorância
HAY que levantá-lo:

HAY que lutar, mas primeiro: conscientizar.'

LUCIANA GONTIJO DE OLIVEIRA (2 lugar— 2 Grau)
Com 16 anos, Luciana cursa atualmente a 3! siie do 222 grau do Colégio Imaculada Con-

ceição, de Passos (MC). Filha de Doraldcia Gontijo de Oliveira e Humberto Bernardes de Oli-
veira, ela é uma apreciadora de esportes, além de lecionar ginástica aeróbica e dedicar-se ao estu-
do de piano. Luciana participou do Concurso em plena integração com a sua turma do Colégio
Imaculada Conceição, que se organizou coletivamente para a discussão do tema proposto.

A Diretora do Colégio Imaculada Conceição, de Passos, é a Madre Mercedes Sansoni.



TESTE DE LEITURA - TEXTO V

Observação: Para responder às questões de 1 a 24 o aluno tem que se ater estritamen-
te ao texto.

Questões de 1 a 12.

Instruções - Marque:

A - se a afirmação confirma o que é apresentado no texto;
B - se a afirmação contradiz o que está no texto;
C - se a afirmação ultrapassa o texto e não pode ser compravada por ele.

1 - A força do Poder Legislativo independe do nível de potilização do povo.

2 - Nós, os brasileiros, nos revelamos analfabetos políticos quando falamos de política
como se fala de futebol ou carnaval.

3 - O analfabeto, por não saber ler ou escrever, também não sabe decidir.

4 - Os analfabetos políticos são penalizados pelas leis que indiretamente elaboram.

5— O voto consciente pode construir urna nação.

6— É necessário unir-se a um pari

7 - A falta de discernimento do povo brasileiro povoou o País de políticos corruptos.

8 - O valor de uma nação se revela pelo nível de participação de seu povo.

9 - Somos doutores em política, assim como acreditamos sê-lo em futebol e carnaval.

10— Um Legislativo forte é o ponto de equilíbrio entre os Três Poderes.

11 - O voto consciente produz homens comprometidos com a democracia.

12 - O povo brasileiro é o principal culpado pela ineficiência do Legislativo.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO V

Questões de 13 a 18.

lnsl:ruções: Marque, de acordo com o texto:

A - se quando 1 cresce, 2 cresce;
B - se quando 1 cresce, 2 decresce;
C - se alterações em 1 não alteram em 2.

13 — 1. analfabetos políticos
2. políticos analfabetos

14 - 1. voto consciente
2. degradação social

15 — 1. Legislativo forte
2. Executivo forte

16 - 1. elaboração de leis
2. Legislativo atuante

17— 1. fortalecimento do Legislativo
2. leis justas

18— 1. número de partidos
2. importância do Legislativo
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TESTE DE LEITURA - TEXTO V

Questões de 19 a 24.

Instruções: Marque, de acordo com o texto:

A - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é realmente causa
da proposição;

B - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras, mas a razão não é causa da
proposição;

C - se a proposição é uma afirmativa verdadeira, mas a razão é uma afirmativa falsa;
D - se a proposição é uma afirmativa falsa, mas a razão é uma afirmativa verdadeira;
E - se a proposição e a razão são afirmativas falsas.

19— A política é tratada pelo povo brasileiro no mesmo nível de futebol e carnaval
PORQUE

é discutida de maneira despreocupada e inconseqüente.

20 - O analfabeto político elege políticos não comprometidos com a sociedade
PORQUE

os políticos analfabetos fazem leis absurdas.

21 - O voto inconsciente gera a inflação e suas conseqüências
PORQUE

as leis determinam os rumos de uma nação.

22 - O discernimento de um povo leva-o a dignificar seu voto
PORQUE

um político sem escrúpulos será por ele alijado da vida pública.

23 - E preciso lutar pelo fortalecimento do Poder Legislativo
PORQUE

as leis que regem o País são feitas diretamente por 140 milhões de eleitores.

24 - O Poder Legislativo é feito de políticos corruptos e analfabetos políticos
PORQUE

o voto inconseqüente elege políticos não comprometidos com a sociedade.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO V

Questões de 25 a 30

Observação: Para responder a estas questões o aluno NÃO tem que se ater ao texto.

Instruções - Marque:

A - se a afirmação for um fato;
B - se a afirmação for uma opinião.

25 - Político que compra voto é considerado corrupto.

26 - A grandeza de uma nação é medida pela consciência de seu povo.

27 - Inflação e corrupção andam de mãos dadas.

28 - Numa democracia representativa o povo elege seus representantes.

29 - Governo e povo, se bem casados, geram uma sociedade mais humana.

30 - Analfabeto é quem não sabe tomar decisões políticas.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO V

TEMAS PARA DEBATE E REDAÇÃO

1 - OS ANALFABETOS POLÍTICOS SÃO PENALIZADOS PELAS LEIS QUE INDIRETA-
MENTE ELABORAM.

2- O DISCERNIMENTO DE UM POVO LEVA-O A DIGNIFICAR SEU VOTO.

3 - A GRANDEZA DE UMA NAÇÃO É MEDIDA PELA CONSCIÊNCIA DE SEU POVO.

4 - O QUE É UM POLÍTICO ANALFABETO?

5 - CONSCIENTIZAÇÃO E ANALFABETISMO: PALAVRAS SEMPRE COMPANHEIRAS?

40



A REPRESENTATIVIDADE

Alex Fernandes Santiago - BELO HORIZONTE - MG

AhI a democracia.. . Sonho de todos os povos do mundo, esperança que atenta os oprimidos e
marginalizados.

Ter voz e vez éfirndamental. Só se constrói uma sociedade justa quando todos participam desta
edificação. Assim foi, assim será.

A História nos ensina o melhor exemplo. Quão bela é a História que nos permite meditar sobre os
erros e acertos do passado. Sim, pois, através do estudo do passado humano, compreendemos

melhor o nosso presente. É pela História que observamos o valor da democracia.

Falar de democracia é o mesmo que falar da Grécia Antiga. Apesar de suas falhas, já que alguns
não tinham o direito de voto, foi o primeiro exemplo pleno e concreto de democracia de que

temos notícia.

Como deveria ser interessante estar lá, entre os gregos, votando, participando das decisões e
nelas tendo voz ativa. Este é  nosso desejo: participar.

Ainda recorrendo à História, observamos a ascensão, apogeu e declínio dos impérios, dos
remos, das ditadoras. É muito simples explicar a causa da queda desses sistemas. Eles não eram

governos do povo, pois não nasciam dele. Alguns desses sistemas até funcionaram por certos
períodos, devido ao esforço dos dirigentes em satisfazer o povo. Mas era um sistema forçado,

artificial, ilegítimo.

Prova-se assim que um sistema ilegítimo, que não vem do povo, não tem como sobreviver, zuna
vez que os entraves surgem, clamando pela democracia.

Este é o nosso clamor, esta é a nossa ambição. Democracia, águia alvissareira, ilumine nossos
atos. Faça-se presente em todos os momentos, ao nosso lado, lutando pelo progresso.

Esta foi a luta do povo brasileiro durante muito tempo. Como sofreu, como resistiu o nosso povo.
A sombra negra da opressão pairava nas ruas. Mas nossa ânsia pela democracia foi mais forte,

sobreviveu aos ataques das injustiças e venceu.

Grande vitória, comemorada por todos. Um novo momento surgiu. A liberdade voltou para ficar.
A lição foi cruel, mas importante. Aprendemos a lutar e a valorizar o poder do povo.

Mas, como é representado este poder? De que maneira milhões de pessoas poderão expressar sua
opinião sobre a Pátria, de um modo organizado, correto?

A resposta a essas perguntas está em zuna só palavra: a representatividade. Elegendo seus
representantes através do voto, expressão máxima da democracia, o povo defende os seus

direitos. Escolhendo seus representantes, o povo seleciona aqueles que lutarão pelo bem-estar e
crescimento social.



O voto é  instrumento do povo. Mas não basta votar, escolher os representantes. São
necessários armas com as quais estes representantes possam defender o povo. Estas armas são as
leis.

As leis são as guardiãs da vontade do povo. Mas elas só terão essa força quando elaboradas pelo
povo e para o povo. Somente serão legítimas as leis que cumprirem tais requisitas. De que vale
tona lei, quando ela não representa os anseios da Pátria?

Assim, reveste-se de importância suprema o Poder Legislativo. Nossos representantes no
Legislativo estão incumbidos de engrandecer a Pátria. E esse engrandecimento se fará através de
leis, que promoverão o progresso, a igualdade, a independência plena.

É uma missão de alto risco, pois os erros serão fatais. Errar ao elaborar tona lei sigmfica wn
passo atrás no desenvolvimento da Nação. Representa tona agressão ao povo, que tal não
merece. O povo já sofreu o bastante.

Logo, o Legislativo encarrega-se de defender o povo, seus valores e instituições, através das leis.
Seu poder é imenso, sendo, por isso mesmo, perigoso. Deve ser direcionado para o bem do povo,
exclusivamente.

Este poder está sendo exercitado no momento atual. Pela Constituição que surge, tenta-se
reerguer o País, torná-lo forte, fazendo-o crescer junto com o povo. Procura-se aprimorar no que
diz respeito à saúde, à educação e à política. As oportunidades devem ser as mesmas para todos.
Devemos exercer a democracia.

Deste modo, prova-se a importância do Lgis1ativo na democracia representativa. Legislar, para
crescer. O Executivo fará o que determinam as leis, a Constituição. A GariIiçfr'

ALEX FERNANDES SANTIAGO (32 lugar— 29 Grau)

Natural de Nova Friburgo (Ri), onde nasceu em 21 de outubro de 1971, filho de Rosa Ge-
noveva Fernandes Santiago e Nicomedes Santiago, Alex cursa atualmente a 3' série do 2 9 grau do
Colégio Marista Dom Silvério, em Belo Horizonte.

Entre suas preferências, Alex Santiago revela-se filatelista, com uma apreciável coleção
de selos, e como um bom cidadão fluminense não dispensa uma ida à praia, durante as férias. A
cidade do seu coração é Niterdi e, nos esportes, gosta de futebol.

0 Diretor do Colégio Marista Dom Silvério é o Prof. Nélson Carloni.



TESTE DE LEITURA - TEXTO VI

Observação: Para responder às questões de 1 a 24 o aluno tem que se ater estritamen-

te ao texto.

Ou:stões de 1 a 8.

Ins:ruçoes - Marque:

A - se a afirmação confirma o que é apresentado no texto;
B - se a afirmação contradiz o que está no texto;
C - se a afirmação ultrapassa o texto e não pode ser comprovada por ele.

1 - O desejo do povo brasileiro é participar das decisões políticas.

2 - Os sistemas ilegítimos de governo estão fadados ao declínio.

3 - A democracia acaba com os problemas de uma nação.

4 - O povo é representado politicamente pelo Poder Executivo.

5 - A importância do Legislativo depende da luta do povo pela democracia.

6 - As leis, boas ou más, representam o que o povo merece.

7 - O voto é o instrumento do povo para se livrar da opressão.

8 - A História comprova que fazer leis é uma missão de alto risco.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VI

Questões de 9 a 16.

Instruções: Marque, de acordo como texto:

A - se quando 1 cresce, 2 cresce;
B - se quando 1 cresce, 2 decresce;
C - se alterações em 1 não alteram em 2.

9 - 1. leis bem elaboradas
2. desenvolvimento da Nação

10— 1. exercício da deLi
2. agressão ao p0

11 - 1. sofrimento do povo
2. compreensão da democracia grega

12 - 1. desenvolvimento do País
2. importância do Legislativo

13— 1. valorização do voto
2. leis mal elaboradas

14 - 1. organização da sociedade
2. legitimidade dos representantes

15— 1. bem-estar social
2. valor da democracia

16 - 1. importância do Legislativo
2. importância do Executivo
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VI

Questões de 17 a 24.

Instruções: Marque, de acordo com o texto

A - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é realmente causa
da proposição;

B - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras, mas a razão não é causa da
proposição;

C - se a proposição é uma afirmativa verdadeira, mas a razão é uma afirmativa falsa;
D - se a proposição é uma afirmativa falsa, mas a razão é uma afirmativa verdadeira;
E - se a proposição e a razão são afirmativas falsas.

17 - A ascensão, apogeu e queda de impérios, remos e ditaduras ocorrem
PORQUE

são sistemas de governo forçados e artificiais.

18 - Os sistemas ilegítimos sobrevivem historicamente
PORQUE

exercita-se a democracia no autoritarismo.

19 - O povo brasileiro resistiu à opressão
PORQUE

a democracia é garantia de bem-estar social.

20 - Numa democracia é fundamental a participação do povo
PORQUE

o governo seleciona aqueles que lutarão pelo bem-estar social.

21 - Ao povo basta escolher os representantes
PORQUE

as leis devem ser guardiãs da vontade popular.

22 - Elaborar leis é uma missão de alto risco
PORQUE

o Poder Legislativo é importante num processo democrático.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VI

23 - O poder que o Legislativo tem é perigoso
PORQUE

as leis devem ser direcionadas para o bem do povo.

24 - O povo não merece ser agredido
PORQUE

o engrandecimento da Pátria depende do bem-estar social.

Questões de 25 a 30.

Observação: Para responder a estas questões o aluno NÃO tem que se ater ao texto.

1 nstrucões - Marque:

A -- se a afirmação for um fato;
B - se a afirmação for uma opinião.

25 - A queda de sistemas de governo ilegítimos é fatal.

26 - A Grécia é o berço da democracia.

27 - Na História houve impérios e ditaduras que caíram.

28 - O voto é uma das expressões da democracia.

29 - Respeitar as leis é exercitar a democracia.

30 - O poder é perigoso.
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•1	 TESTE DE LEITURA - TEXTO VI

TEMAS PARA DEBATE E REDAÇÃO

1 - OS SISTEMAS ILEGÍTIMOS DE GOVERNO ESTÃO FADADOS AO DECLÍNIO.

2 - A IMPORTÂNCIA DO LEGISLATIVO DEPENDE DA LUTA DO POVO PELA DEMO-
CRACIA.

3 - ELABORAR LEIS É UMA MISSÃO DE ALTO RISCO.
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A IDADE DA CRISE

(Extraído do discurso "Rumo a Um Mundo Novo", do Presidente da Assembléia)

Meus caros jovens,

Vocês estão hoje aqui porque participaram direta ou indiretamente da elaboração
destas redações premiadas sobre A Importância do Legislativo na Democracia Re-
presentativa. Uns porque as redigiram de seu próprio punho e hoje recebem o mereci-
do prêmio outros, porque enriqueceram o debate que as forjou e também porque ajuda-
ram, pelo voto, a escolher a melhor da sala, num primeiro momento, e, depois, as melho-
res da escola, num segundo momento. A uns e outros, meus parabéns. Vocês vivencia-
ram concretamente o processo democrático - constante e intenso debate para extrair as
melhores decisões para o bem da coletividade.

Posso, pois, afirmar que estas redações ora premiadas, levando merecidamente os
nomes de Evaristo, Angela, Tais, Luciana, Rosângela e Alex, que a elas emprestaram seu
colorido pessoal, são fruto do trabalho intelectual de todos que aqui estão, professores,
alunos, Comissão Julgadora, Comissão Organizadora. A todos, a Assembléia de Minas
agradece.

Mas é principalmente a vocês, alunos, que desejo dizer algumas palavras. A vocês,
jovens adolescentes, empunhando a marca da chamada idade da crise e que foram o ob-
jeto e o sujeito desta nossa promoção. É a vocês que quero falar. Não na qualidade de
Presidente desta Assembléia, dando continuidade à iniciativa de meu antecessor, Depu-
tado Neif Jabur, muito menos na qualidade do Deputado Kemil Kumaira, este matuto
engravatado do Vale do Mucuri. Quero nesta minha fala ousar. Tentarei ser o Poder Le-
gislativo.

Vocês falaram sobre mim, de mim e para mim em suas redações. Agora, eu, Poder
Legislativo, vou falar sobre, de e para vocês.

Vocês são Brasil. Vivem a crise. O Brasil é vocês. Não sabem se sustentam a criança
que até ontem foram ou se alimentam o adulto que imaginam ser. Como nosso País, que
não sabe se preserva sua pureza indígena que foi, ou se alimenta o adulto civilizado que
se lhe impôs. Se espreguiça na rede de uma cultura que brota exuberante ou se empu-
nha a moto-serra para produzir a soja da exportação. Se curte o sol dos trópicos em sua
pele morena, ou se veste a indumentária civilizada de gravatas e sapatos. Se bebe a
água pura da fonte ou se come o alimento crescido pelo agrotóxico. Se ressuscita em si
a criança curtidora do presente que um dia foi ou se assume o adulto medroso do futuro
que o civilizador ensinou. Em síntese, se luta pelo seu caráter de novo mundo ou se
aceita o modo de vida do velho mundo.

Meus adolescentes, é esta a verdadeira crise brasileira. E como se parece com a cri-
se de vocês! E eu, Poder Legislativo, sou o espelho desta crise. Em mim se refletem to-
dos estes dilemas e, pelo sim e pelo não, sou eu o porta-voz de todos estes conflitos.

Crise que não é apenas brasileira. É de todo o mundo, é do Homem. E que o ho-
mem desta civilização criou um falso dilema: como ser adulto sem matar a criança; como
produzir o progresso sem destruir a natureza. Para o matuto do Vale do Mucuri não
existe tal dilema. Para ele, adulto é a criança crescida, produção é a natureza acrescida
da inteligência do homem.

E se é falso este dilema civilizatório, erradas estão todas as soluções até hoje apon-
tadas e institucionalizadas. Reformulemos, pois, o modelo de progresso que nos inculca-
ram. Criemos, pois, um novo modelo de homem em substituição ao que nos impingiram.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VII

Observação: Para responder às questões de 1 a 25 o aluno tem que se ater estritamen-
te ao texto.

Questões de 1 a 10.

Inst ruções - Marque:

A— se a afirmação confirma o que é apresentado no texto;
B - se a afirmação contradiz o que está no texto;
C - se a afirmação ultrapassa o texto e não pode ser comprovada por ele.

1 - O debate é um processo democrático para se encontrar soluções para os problemas
sociais.

2 - O voto, por si só, garante a perpetuação da democracia.

3 - O adolescente vive em crise porque está em constante busca de sua própria identi-
dade.

4 - A civilização convive em harmonia com a natureza.

5 - O Brasil não tem mais população indígena.

6 - Quem usa sapatos e gravatas não curte o sol dos trópicos.

7 - O civilizador ensinou o Brasil a lutar pelo seu caráter de novo mundo.

8 - O Poder Legislativo é responsável pela crise brasileira.

9 - O dilema do homem acaba quando ele aprende a conviver em harmonia com a natu-
reza.

10 - O adolescente se torna adulto quando deixa de ser criança.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VII

Questões de 11 a 18.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se, quando 1 cresce, 2 cresce;
B - se, quando 1 cresce, 2 decresce;
C - se atcracàes em 1 não teram em 2,

11 - 1. debate intenso
2. decisões coletivas

12- 1. preservação da natureza
2. uso de agrotóxico

13- 1. pureza indígena
2. produção de soja

14 - 1. criança curtidora do presente
2. adulto medroso do futuro

15 - 1. crise brasileira
2. crise do adolescente

16— 1. criança crescida
2. destruição da natureza

17- 1. alimento crescido pelo agrotóxico
2. necessidade de um mundo novo

18- 1. respeito pela natureza
2. dilema civilizatório
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VII

Questões de 19 a 25.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A -- se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é realmente causa
da proposição;

B - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras, mas a razão não é causa da
proposição;

C - se a proposição é uma afirmativa verdadeira, mas a razão é uma afirmativa falsa;
D - se a proposição é uma afirmativa falsa, mas a razão é uma afirmativa verdadeira;
E - se a proposição e a razão são afirmativas falsas.

19 - O debate faz parte do processo democrático
PORQUE

as soluções para os problemas coletivos são de responsabilidade do Poder Legisla-
tivo.

20 - Os jovens empunham a marca da idade da crise
PORQUE

o Brasil está vivendo um processo democrático.

21 - A crise dos adolescentes se parece com a do Brasil
PORQUE

o Brasil ainda não encontrou a sua identidade.

22 - A civilização destrói a natureza
PORQUE

o adulto deixou de ser criança.

23 - O matuto do Vate do Mucuri usa gravata
PORQUE

todo adulto é uma criança crescida.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VII

24 - O brasileiro ainda não optou entre os modos de vida do velho e do novo mundo
PORQUE

o adulto brasileiro tem medo do futuro.

25 - Para o velho mundo, produção é a natureza acrescida da inteligência do homem
PORQUE

o dilema da humanidade tem sido falso.

Questões de 26 a 30.

Observação: Para responder a estas questões o aluno NÃO tem que se ater ao texto.

Instruções- Marque:

A - se a afirmação for um fato;
B - se a afirmação for uma opinião.

26- O Brasil é um país jovem.

27 - A criança curte a natureza.

28 - O sol intenso curte a pele das pessoas.

29 - Os conflitos são naturais no ser humano.

30 - A natureza é agredida pelo homem.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VII

TEMAS PARA DEBATE E REDAÇÃO

1 - O DEBATE É UM PROCESSO DEMOCRÁTICO PARA SE ENCONTRAR SOLUÇÕES
PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS.

2 - O DILEMA DO HOMEM ACABA QUANDO ELE APRENDE A CONVIVER EM HAR-
MONIA COM A NATUREZA.

3- OS JOVENS EMPUNHAM A MARCA DA IDADE DA CRISE.

4 - O VERDADEIRO ADULTO E UMA CRIANÇA CRESCIDA.
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SONHO OU FANTASIA?

(Extraído do discurso "Rumo a um Mundo Novo", do Presidente da Assembléia)

(	...............................................................)
O homem não é nem réptil, nem ave. Ele é bípede. E é como tal que tanto pode ras-

tejar quanto voar. Mas para rastejar não pode desfazer-se de seus pés e para voar não
pode negar o chão que o sustenta. E como ele voa quando está com os pés no chão! Um
vôo sublime, produtivo, concreto e sem limites! Com os pés no chão não há lugar para a
fantasia. Esta só viceja naqueles que se desfazem de seus próprios pés e a estes negam
o chão da natureza. Fantasia que alimenta as monstruosidades de nossa história: da in-
quisição a Hitler, e deste è atual "Praça do massacre infernal".

Com os pés no chão, sem o medo da terra que pisamos, do ar que respiramos, do
sol que nos aquece e do vento que nos empurra, todos temos o direito de sonhar e, so-
nhando, voar rumo a um novo homem, a um novo mundo. Um mundo em que os adultos
não abafem sua própria criança, e em que o progresso não destrua a natureza que o faz.

É deste mundo que eu, Poder Legislativo de hoje, espero que vocês sejam os artífi-
ces.

Eu, Poder Legislativo de hoje, que tento me reerguer sobre os escombros. Escom-
bros de um processo de destruição da democracia por mais de 20 anos. Cassaram vários
dos nossos parlamentares. Calaram nossos líderes maiores. Podaram o crescimento de
novos líderes. Calaram a sociedade como um todo, amordaçaram-me e anularam-me. Es-
te processo produziu os escombros de uma luta social sem vencedores e só de vencidos;
uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares; um mercado interno empobrecido; uma
sociedade desorganizada e dasarticulada; uma moral de impunidade e corrupção; um
descrédito total da coisa pública. E sobre estes escombros tento me reerguer. Não tem
sido fácil. E mais difícil tem-se tornado, porque tais escombros foram entulhados em ci-
ma do modelo do velho mundo. Velho mundo que, apesar de ter buscado, ainda não
conseguiu se remodelar ao novo mundo para a construção de um mundo novo.

E é pela dificuldade de minha atual missão que senti a necessidade de ir até vocês,
lovens da crise, e de sua crise extrair um pouco de sonho para dar alento à minha luta. E
com este alento organizar um pouco os escombros.

.......................................................
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VIII

Observação: Para responder às questões de 1 a 23 o aluno tem que se ater estritamen-

te ao texto.

Questões de 1 a 10.

Instruções — Marque:

A - se a afirmação confirma o que é apresentado no texto;
B - se a afirmação contradiz o que está no texto;
C - se a afirmação ultrapassa o texto e não pode ser confirmada por ele.

1 - Quem voa com os pés no chão vive no mundo da fantasia.

2 - Os adultos que preservam sua própria criança constroem um mundo melhor.

3 - Preservar a própria criança é ter os pés no chão, é curtir a natureza.

4 - Vale a pena o progresso, mesmo com a destruição da natureza.

5 - A preservação da natureza não é solução para a crise social.

6 - Os jovens são os artífices do mundo novo.

7 - Os governos militares destruíram a democracia.

- A desorganização social resultou no enfraquecimento do Legislativo.

9 - Apesar do autoritarismo, sobreviveu a democracia.

10 - A construção democrática contribui para uma moral de impunidade.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VIII

Questões de 11 a 15.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se quando 1 cresce, 2 cresce;
B - se quando 1 cresce, 2 decresce;
C - se alterações em 1 não alteram em 2.

11 - 1. sonho com um mundo novo
2. processo de destruição da democracia

12 - 1. crise dos jovens
2. enfraquecimento do Legislativo

13 - 1. engajamento dos jovens
2. fortalecimento do Legislativo

14- 1. sonho
2. fantasia

15— 1. destruição da democracia
2. crédito na coisa pública
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TESTE DE LEITURA— TEXTO VIII

Questões de 16 a 23.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é realmente causa
da proposição;

B - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras, mas a razão não é causa da
proposição;

C - se a proposição é uma afirmativa verdadeira, mas a razão é uma afirmativa falsa;
D - se a proposição é uma afirmativa falsa, mas a razão é uma afirmativa verdadeira;
E se a proposição e a razão são afirmativas falsas.

16 - Precisa-se de entusiasmo para que o Legislativo se reerga dos escombros
PORQUE

o sonho encoraja a luta pelo fortalecimento do Legislativo.

17 - O processo de destruição da democracia fez calar nossos líderes maiores
PORQUE

a democracia enfraquecida produz uma luta social sem vencedores.

18 - A cassação dos parlamentares contribuiu para a destruição do Legislativo
PORQUE

nesse período houve um descrédito total da coisa pública.

19 - O adulto de hoje abafa a sua própria criança
PORQUE

esse adulto tem medo de sonhar.

20 - O homem consegue rastejar sem seus pés
PORQUE

para voar não precisa ter asas.

21 - A fantasia só floresce naqueles que têm os pés no chão
PORQUE

o sonho de um mundo novo abafa as crianças que somos.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VIII

22 - Por algum tempo o Legislativo ficou amordaçado
PORQUE

a dívida brasileira ultrapassou 100 bilhões de dólares.

23 - Hitler protagonizou monstruosidades históricas
PORQUE

suas ações se alicerçaram em fantasia.

Questões de 24 a 28.

Observação: Para responder a estas questões o aluno NÃO tem que se ater ao texto.

Instruções - Marque:

A - se a afirmação for um fato;
B - se a afirmação for uma opinião.

24 - Todos temos o direito de sonhar.

25 - Vários parlamentares foram cassados no Brasil.

26 - O Legislativo busca extrair da crise um pouco de sonho.

27 - A dívida brasileira ultrapassou 100 bilhões de dólares.

28 - O descrédito total na coisa pública retrata o processo de destruição da democracia.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO VIII

TEMAS PARA DEBATE E REDAÇÃO

1 - PRESERVAR A PRÓPRIA CRIANÇA É TER OS PÉS NO CHÃO, É CURTIR A NATU-
REZA.

2 CABE AOS JOVENS SEREM ARTÍFICES DE UM MUNDO NOVO.

3 - A DESORGANIZAÇÃO SOCIAL RESULTOU NO ENFRAQUECIMENTO DO LEGIS-
LATIVO.
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A BUSCA DE UM NOVO HOMEM

(Extraído do discurso 'Rumo a um Mundo Novo", do
Presidente da Assembléia)

Meus jovens,

Dirijo-me a vocês, neste momento, não na qualidade de Presidente deste Legislati-
«r mas na condição de matuto do Vale do Mucuri. Vocês é que constituirão o Legislati-
« com que vocês sonharam nas suas redações e com o qual muito já sonhei e continuo
soniando. A nossa responsabilidade hoje é apenas lutar para que as condições do futu-
ro sejam propícias a esta construção. Vocês, autores destas redações e de tantas outras
que não chegaram até aqui, é que serão os artífices desta democracia representativa que
• homem busca há séculos, senão, milênios.

E disso tenho certeza. Há séculos o velho mundo tem calado, senão assassinado,
• ideal de homem do novo mundo. Mas o ideal de homem deste velho mundo já faliu.
Nem mesmo é mais preciso discutir.Seus modelos de ciência, de economia, de religião,
de intelectualidade, de cultura, de vida e de amor estão em franco processo de agonia.
Seu produto principal, o homem, está totalmente doente e impotente diante das forças
da natureza. Doenças cada vez mais incuráveis. Doenças do corpo e da alma. Doenças
tanto do indivíduo quanto da coletividade.

Todos estes modelos serão e já estão sendo repensados. Nós, por mais que não
queira a nossa geração; eu, por mais que respeite a criança que existe em mim, já fomos
muito contaminados. A vocês é que caberá encontrar novos modelos: de economia, de
cultura, de vida e de amor. Modelos em que o velho não negue o novo, o adulto não ne-
gue a criança, o futuro não negue o presente, o progresso não negue a natureza. E daí
surja um novo homem que se guie só pelo amor, adquirindo sua real dimensão humana,
na vivência de sua dimensão mágica e divina.

É na busca desse novo homem que esta Presidência, em nome de todos os Deputa-
dos desta Casa e, em especial, da atual Mesa Diretora, voltará a vocês em outras oportu-
nidades. Este concurso foi um primeiro passo nesse sentido. Mas nossa ambição é maior,
chega a ser sonho para alguns. E para não corrermos o risco de alimentar fantasias, ilu-
sões ou utopias e, sim, podermos voar com os pés no chão, retornaremos a vocês por
diversas formas. Nesta Assembléia temos pessoas cuidando de preparar material peda-
gógico, dentro de uma tentativa de reinterpretação do papel do Legislativo na sociedade
de hoje, que irão ao seu encontro para discutir, debater e refletir. Não queremos vender
nenhuma imagem. Mas cabe-nos o dever de ajudar a destruir os mitos. Mitos sustenta-
dos pelas mesmas forças que fabricaram os escombros sobre os quais estamos hoje ali-
cerçados. Forças que usam de todos os meios para inviabilizar a democracia entre nós.
Mas vocês sabem e demonstraram que não existe democracia representativa sem um Po-
der Legislativo forte e atuante. E, para que isso aconteça, voltaremos a vocês.

Eu, particularmente, quero um Legislativo que não engravate o meu Mucuri. Isso
muitas vezes me sufoca. Mas também não admito que se lhe neguem o direito ao sapato
quando quiser e, muito menos, o pão nosso de cada dia.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO IX

Observação: Para responder às questões de 1 a 25 o aluno tem que se ater estritamen-

te ao texto.

Questões de 1 a 14.

Instruções - Marque:

A - se a afirmação confirma o que é apresentado no texto;
B - se a afirmação contradiz o que está no texto;
C - se a afirmação ultrapassa o texto e não pode ser comprovada por ele.

1 - Todo matuto do Vale do Mucuri sonha com um Legislativo forte e atuante.

2 - Os jovens de hoje constituirão o Legislativo de amanhã.

3 - A expectativa da geração adulta é de que os jovens sejam o sustentáculo do Legisla-
tivo de amanhã.

4 - O homem do velho mundo erigiu uma sociedade cujo progresso satisfaz o homem de
hoje.

5 - O homem do velho mundo agoniza diante de seu próprio modelo de vida.

6 - Os jovens de hoje são a esperança de cura para as doenças da coletividade.

7 - O Poder Legislativo só abriga homens com ideais do velho mundo.

8 - A geração adulta não acredita que os jovens encontrem um novo modelo de pro-
gresso.

9 - É desejo do autor voar com os pés no chão.

10 A democracia representativa depende de uma boa imagem do Legislativo.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO IX

11 - O Legislativo é o responsável pela transição entre o velho e o novo mundo.

12 - O Legislativo tem sido o ponto de equilíbrio entre o velho mundo e o mundo novo.

13 - A concepção de Legislativo forte e atuante encontra respaldo em todos os segmen-
tos de nossa sociedade.

14 - O papel do Legislativo na nossa sociedade está sendo repensado pelos jovens.

Questões de 15 a 20.

Instruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se quando 1 cresce, 2 cresce;
B - se quando 1 cresce, 2 decresce;
C - se alterações em 1 não alteram em 2.

15— 1. busca da democracia
2. participação política do jovem

16 - 1. doenças do velho mundo
2. utopias da realidade

17— 1.sociedade esclarecida
2. doenças da coletividade

18— 1. destruição da natureza
2. dimensão mágica e divina

19 - 1. impotência ante as forças da natureza
2. doenças incuráveis

20 - 1. ideal de homem do novo mundo
2. progresso destruidor da natureza
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TESTE DE LEITURA— TEXTO IX

Questões de 21 a 25.

Insruções - Marque, de acordo com o texto:

A - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão realmente é causa
da proposição;

B - se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras, mas a razão não é causa da
proposição;

C - se a proposição é uma afirmativa verdadeira, mas a razão é uma afirmativa falsa;
D - se a proposição é uma afirmativa falsa, mas a razão é uma afirmativa verdadeira;
E - se a proposição e a razão são afirmativas falsas.

21 -- O homem do velho mundo está doente
PORQUE

há séculos o ideal de homem do novo mundo tem sido assassinado.

22 -. Os conceitos de ideal de homem do velho mundo já faliram
PORQUE

os jovens têm a missão de reformular tais conceitos.

23 - Só ao Legislativo cabe a responsabilidade de garantir a democracia
PORQUE

o velho mundo produziu os escombros em que se alicerça o novo mundo.

24 - O autor não deseja que se leve à sua região a burocracia do progresso
PORQUE

espera que as pessoas tenham o direito de optar pelo seu modo de vida.

25 - É expectativa do autor a construção de uma sociedade mais justa
PORQUE

os modelos de democracia existentes têm praticado a justiça social.
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TESTE DE LEITURA - TEXTO IX

Questões de 26 a 30

Observação: Para responder a estas questões o aluno NÃO tem que se ater ao texto.

Instruções— Marque:

A - se a afirmação for um fato;
B - se a afirmação for uma opinião.

26— O Poder Legislativo de hoje é o espelho de seu passado.

27 - O Vale do Mucuri é uma região de Minas Gerais.

28 - Cada pescoço tem a gravata que merece.

29 - O velho mundo tem assassinado o ideal de homem do novo mundo.

30 - Nas redações os autores sonham com um Legislativo diferente.
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TESTE DE LEITURA-TEXTO IX

TEMAS PARA DEBATE E REDAÇÃO

1 - O HOMEM DO VELHO MUNDO AGONIZA DIANTE DE SEU PRÓPRIO MODELO DE
VIDA.

2 - O PAPEL DO LEGISLATIVO NA NOSSA SOCIEDADE ESTÁ SENDO REPENSADO
PELOS JOVENS.

3 - IDEAL DE HOMEM DO NOVO MUNDO VERSUS PROGRESSO DESTRUIDOR DA
NATUREZA.
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CIDADES/ESCOLAS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE
A IMPORTÂNCIA DO LEGISLATIVO NA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

ABADIA DOS DOURADOS - E.E. Pedro Álvares Cabral; ABRE-CAMPO - Escola da Co-
munidade Abre-Campo 1 9 e 2 Graus; AÇUCENA - E.E. Odete Valadares; ÁGUAS FORMO-
SAS - E. E. José Quaresma da Cosia; AIURUOCA— E. E. Conselheiro Fidelis; ALPINOPO-
LIS (Distrito São José da Barra) —E. E. Dr. Jusceino Kubitscheck; ALVARENGA— E. E. Go-
vernador Bias Fortes; ANDRELANDIA - E. E. Visconde de Arantes; ARAÇUAI - Colégio
Normal Naiareth; ARAGUARI - E. E. Raul Soares - E. E. Isolina França Soares Torres - E. E.
l'acs de Almeida; ARAUJOS - E. E. D. Percília Leonardo; BARÃO DE MONTE ALTO— E.
E. Prof. Tomás Aquino Pereira; BARBACENA— E. Municipal Coronel Camilo Gomes de Araújo
- Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais; BELO HORIZONTE - E. E. Prof.
Francisco Brant - E. E. Assis Chateaubriand - E. Municipal Adauto Lúcio Cardoso - Colégio Sa-
grado Coração de Maria - E. E. Kennedy - E. SESI de 1 2 Grau Hamleto Magnavacca - E. Muni-
cipal Santos Dumont - E. Municipal Mestre Ataíde - E. Madre Carmelita - Colégio Marista Dom
Silvério - E. E. Técnico Industrial Prof. Fontes - Colégio Municipal Marconi - E. E. Afonso Pena
- E. Municipal Prof. Mário Werneck - E. Municipal Jonas Barceilos Correa - E. E. Ordem e Pro-
gresso - E. E. Prof. Leopoldo de Miranda - E. E. Assis Chateaubriand - E. Municipal Agenor AI-
ves de Carvalho - E. Municipal Hilda Rabeilo Maila - E. E. Prof5 Maria do Socorro Andrade - E.
Municipal Wladimir de Paula Gomes - E. E. Maria Amélia Guimarães - E. E. Caio Nelson de Se-
na - Centro de Atividades Emilia Massanti—SESI - E. SESI Newton Antônio da Silva Pereira de
12 Grau - E. Municipal Adauto Lúcio Cardoso - Escola da Comunidade l)omiciano Vieira - Co- -
légio Batista Mineiro; BELO ORIENTE - E. E. José Lagares de Lima; BELO VALE - E. E.
Dr. Gama Cerqueira; BETIM - E. E. Nossa Senhora do Carmo; BOM DESPACHO - E. E. Co- -
ronel Robertinho - Colégio Tiradentes da 1 ivIMGn 2 BPM - E. E. Prof. Carlos Lúcio de Assis
- E. E. Prof. Wilson Lopes do Couto- E. E. Miguel Gontijo; BOM SUCESSO— E. E. Benjantmi
Guimarães; BUENÓIOLIS - E. E. Mestra Rosinha; CACHOEIRA DA PRATA - E. Padre
Guilherme Peter's; CAETÉ - E. E. de Ensino Técnico - E. E. Paulo Pinheiro da Silva; CAMPO
BELO - E. E. Prof. Francisco Lentz - E. E. Padre Alberto Fuger - E. E. Azarias Ribeiro; CÁ-
RATINGA - E. E. Princesa Isabel; CARLOS CHAGAS - E. E. Dr. João Beraldo; CARMO
DO RIO CLARO - E. E. Monsenhor Mário Araújo Guimarães; CATAGUASES - E. E. Boa-
ventura Ahritta; CONSELHEIRO LAFAIETE - Colégio Nossa Senhora de Nazareth; CON-
SELHEIRO PENA - E. E. de Goiabeira; CONTAGEM - Conjunto Assistencial Alvimar Car-
neiro de Rezende—SE,Sl - E. E. José da Silva Couto; CORINTO - E. E. Prof Maria Amália
Campos; CORONEL FABRICIANO - E. E. Padre José Maria de Mao - Colégio Técnico de
Coronel Fabriciano; CURVELO - E. E. Irmã Clarentina; DELFIM MOREIRA - E. E. Marquês
de Sapucaí; DIAMANTINA - Matutino do Colégio l)iamantinense; DIONÍSIO - E. E. Prof
Luíza Fernandes; DIVINOPOLIS - E. E. Santo Tomaz de Aquino; DOM VIÇOSO - E. E. Rui
Barbosa; DORES DO INDAIA - E. E. Benjamim Guimarães; ESPERA FELIZ - E. E. Altivo
Leopoldino de Souza; EUGENÓPOLIS - E. E. Américo Lopes; FARIA LEMOS - E. E. São
Mateus; FLORESTAL - E. E. Serafim Ribeiro de Rezende; FORMIGA - E. E. Jalcira Santos
Valadão - Colégio Santa Terezinha; FRUTAL - E. E. Maestro Josino de Oliveira - Colégio
Santa Terezinha; GUARANESIA - E. E. Alice Autran Dourado; GUARANI - E. Municipal de
2 2 Grau Prof. José Alvarez Filho; IBERTIOGA - E. E. Santo Antônio; IBIRITE— E. E. Prof.
Ernesto Carneiro Santiago - E. E. João Antônio Siqueira; IGARAI'EVA - E. E. Ana de Castro
Cançado; INIJAPIM - E. E. Prof. Olídio Alves de Carvalho; IPATINGA - Escola Pequeno
Príncipe - Colégio São Francisco Xavier - Colégio Jolem Wesley - E. Municipal Altina Olívia
Gonçalves; IPUIUNA - E. E. Cristiano Machado; ITABIRITO - E. E. Intendente Câmara;
ITAJUBA - E. E. Barão do Rio Branco - E. E. João XXIII; ITAMBÉ DE MATO DENTRO -
E. E. Emídio de Sales; ITAMOGI - E. E. de Itamogi; ITAUNA - E. E. de Itaúna; ITURAMA -
E. E. Antônio Ferreira Barbosa; JAGLJARAÇU - E. E. Coronel Felício Miranda; JANAÚBA -
E. E. Maurício Augusto de Azevedo - E. E. Rômulo Sales de Azevedo; JANUÁRIA - E. E. de
Tejuco; JEQUERI - E. E. do Grota; JOÃO MONLEVADE - E. E. Governador Israel Pinheiro
- Instituto Castro Alves - Centro l'ccnológico Dr. Joseph Hein; JUIZ DE FORA - E. E. Sebas-
tião Patrus de Sousa - Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora - Colégio Stclla Matutina -
Escola Martins Carnot - E. E. Presidente Costa e Silva - E. E. Marechal Mascarenhas de Moraes -
Escola da Comunidade Vital Brasil - E. E. Maria Ilydia Resende Andrade; LAGOA DA PRATA



- E. E. Nossa Senhora de Guadalupe; LEOPOLDINA - E. E. Prof. Botelho Reis; LIBERDADE
- E. E. Frei José Wulff; LIMA DUARTE - E. E. Bairro Cruzeiro; LUMINÁRIAS - E.
E. Prof. Fúbregas; MACHADO - E. E. Iracema Rodrigues - Colégio Imaculada Con-
ceição; MANIJUAÇU - Colégio Tiradentes da PMMG - E. E. Carlos Nogueira da Gama - E. E.
de Luizhergo - Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora - E. E. Sebastião Patnis de Sousa -
Escola de 2e Grau Cidade de Juiz de Fora - E. E. Maria de Lucca Pinto Coelho; MARIANA - E.
E. Monsenhor Morais; MARLIÉRIA - E. E. Liberato de Castro; MEDEIROS - E. Municipal de
2 Grau de Medeiros; MIRAB ELA - E. E. Francisco Anomode; MOEDA- E. E. Senador Meio
Viana - E. E. Dom Veiloso; MONSENHOR PAULO - E. E. Presidente Kennedy; MONTAL-
VANIA - E. E. de Pitarana; MONTES CLAROS - Escola Adventista de Montes Claros - E. E.
Delfino Magalhães - Coléíio Marista São José - E. E. Gonçalves Chaves; MURIAE- E. E. Prof.
Tomás Aquino Pereira; MUTUM - E. E. de São Francisco de lluinaitá; MUZAMBINIIO- E. E.
Prof. Salaticl de Almeida - Colégio José Januário Magalhães; NAZARENO- E. E. Prof. Basílio
de Magalhães; NOVA PONTE - E. E. Josias Pinto; NOVA SERRANA - E. E. Antônio Mar-
tins do Espírito Santo; NOVA UNIÃO - E. E. Nova Aparecida: PARA DE MINAS - E. E.
Manoel Batista - E. E. Fernando Otávio; IARACATU - E. E. Afonso Roqucttc; PARAGUA-
ÇU - E. E. Padre Piccinini; PASSOS - Colégio Imaculada Conceição - E. E. Caetano Machado
da Silveira; PATOS DE MINAS - E. E. Ahncr Afonso - E. E. Abílio Caixeta de Queiroz; PÁ-
TROCINIO - E. E. Odilon Bchrcns de l e 2 Graus de São João da Serra Negra; PATROCI-
NIO DO MURIAR - E. E. José Bonifácio , PAVÃO - E. E. Caio Nelson de Sena; PEDRA DO
INDAIÁ - E. E. Prol. João Alves Filgueiras Campos; PERDOES - E. E. João Melo Gomidc:
PIRAI'ORA - Escola da Comunidade de Pirapora; NU! - E. E. Prof. João Menezes; PLANU-
RA - E. E. Alysson Roberto Bnmno; POÇO FUNDO - E. E. São Marcos; POÇOS DE CAL-
DAS - E. E. Dr. Ilaroldo A. Junqueira - Escola Profissional Dom Bosco; PONTE NOVA - E.
E. Caetano Marinho; PRATA - E. E. Prof. Valcntirn lO Grau; RAUL SOARES -Colégio Esta-
dual Regina Pacis; RIO POMBA - E. E. Prof. José Borges de Morais; RIO PRETO - E. E.
Demerval Moura de Allnckla; SANTA LUZIA - E. E. Francisca Tibúrcio de Oliveira; SANTA
RITA DO JACUTINGA - E. E. José Marinho de Araújo; SANTA RITA DO SAPUCAI- E.
E. Sinhá Moreira; SANTO ANTONIo 1)0 MONTE- E. E. Senhora de Fátima; SÃO DO-
MINGOS DO PRATA-- E. E. Marques Afonso; SÃO FRANCISCO DE PAULA - E. E. Co-
ronel Mário Campos; SÃO FRANCISCO DE SALES -E. E. Dr. Francisco de Sales; SÃO
GONÇALO [)O SAPUCAI - E. E. Dr. João Pinheiro; SAO JOAO DEL-REI - E. E. Maria
Teresa - E. E. João dos Saitmos; SÃO JOÃO NEPOMUCENO- Escola da Comunidade Dr. Au-
gusto Glória; SAO PEI)RO 1)0 SUAÇUÍ - E. E. João Pinheiro; SAO SEBASTIÃO DO RIO
PRETO - E. E. Odilon flchreiis: SÃO VICENTE DE MINAS - E. Municipal de 2e Grau Irmão
Exuperâncio; SARDOÁ - E. E. Gcralda Pereira de Almeida. SERRO - E. E. Deputado Thcotô-
nio (te Nla g alhãcs - Colégio Nossa Senhora da Conceição; SETE LAGOAS - E. E. Murilo de Je-
sus J'cixoro - E. E. Sinhá Andrade - E. E. Prof. Cândido A,eredo - Escola de Aplicação da FAFI
- E. 1.. Nadir \tcircics dc Avelar - E. E. Prol. Rou.ssct; SOIIRALIA - E. E. Sedes Sapientine:
TEOFIL() OFONI - E. E. fone Lcwcick Cunha Melo - Escota Benedito Valadares; TOCAN-
TINS - E. E. Dr. João Pinto: TRÍS PONTAS - Escola ('oração de Jesus - E. E. Prefeito Jacy
Junqueira Gazola; URA - E. 1. Raul Soares -- E. E. Dr. Levindo Coelho - E. E. Padre Joãozinho
- E. E. Ccl. Camilo Soares - Escota Técnica de Comércio de UM; UEIERABA - E. E. Prof. Fui,
António Correa de Oliveira  - L. E. Irei 1 .copoldo de ( 'ztstct movo - ( 'olégio 1 ira(lclilcs da PMM(
- E. E. Carmelita Carvalho Garcia - ('olócio Marista Diocesano; UBERLAND!A - E. E. Prof.
José Ignácio (te Sonsa - E. E. ( 'rmstivão ( 'oloiiiho - V. I. Presidente l:iimercdo Neves - E. E Sete
de Setembro - E. L. Enéias Vasconcelos - E. E Abuso Aritmos; UNAI - E. Municipal Tcólilo
Martins (te Meio; VARGINIJA - E. E. Deputado Domingos Figueiredo - Escola da Comunidade
Catanduvas - E. E. Prof. Marx Miranda - E. E. Pedro de Alcântara - E. E. Domingos de Figueire-
do - E. Municipal José Camilo Tavares - E. E. Prof' Aracy Miranda; VIÇOSA - Colégio Normal
Nossa Senhora do Carmo; WENCESLAU BRAZ - E. E. Major Lisboa da Cunha
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ANALFABETO POLÍTICO

*Be.foPt Brecht

O pior analfabeto
é o analfabeto político.
Ele não ouve, não fala, nem participa

dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida,
o preço do feijão, do peixe, da farinha,
do aluguel, do sapato e do remédio
dependem das decisões políticas.

O analfabeto político é tão burro

que se orgulha e estufa o peito
dizendo que odeia política.
Não sabe o imbecil que, de sua ignorância

política,
nasce a prostituta, o menor abandonado,

o assaltante,
e o pior de todos os bandidos
que é o político vigarista, pilantra,
corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.

() Bertolt Brechi, célebre per
por que passou a Alemanha
crédito nas instituições poIlticir.
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