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INTRODUÇÃO

Através da Portaria 120188, criou-se, por decisão da Mesa, um grupo incumbido de estu-
dar, criar e implementar canais de interação entre o Legislativo e a sociedade.

A criação desse grupo sustenta-se em alguns pressupostos básicos que devem aqui ser expli-
citados.

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 enxer-
garem por detrás da realidade formal das instituições e, muito especialmente, da instituição le-
gislativa. O método utilizado é geralmente o comparativo, negligenciando-se, desta maneira, as
determinações históricas específicas de cada formação social. Assim, para que possamos atuar,
pouco se nos acrescenta saber que o Legislativo americano, russo ou francês é desta ou daquela
maneira, por exemplo: que lá o parlamentar, ao contrário do de cá, não tem um papel clientelis-
ta. O que nos interessa saber é quais são os motivos de nossa realidade específica que levaram e
continuam levando nosso parlamentar a ser clientelista e por que, quando ele não é, não sobrevi-
ve politicamente.

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

3) Não há como entender as atuais instituições brasileiras sem que entendamos os determi-
nantes 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 industrialização.

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 proces-
so de urbanização que desintegrou e desarticulou toda a composição social brasileira, chegando
a uma total inversão demográfica, no curto período de duas décadas: 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 processo de mudança
(industrialização X êxodo rural X urbanização = desintegração sócio-cultural), a representativi-
dade, que é o fator legitimador do Legislativo, foi sistematicamente sendo esvaziada. No mo-
mento anterior, o político era uma resultante de relações de parentesco, afetivas e interpessoais
que o sustentavam e eram sustentadas pelo seu papel 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 afirmar que a
saciedade se encontra hoje numa fase de assentamento, de reorganização dentro dos novos pa-
drões econômicos. Assim sendo, é necessário que o Legislativo compreenda (estude) estas novas
relações sociais, procure criar novos e adequados mecanismos de interação com o povo, afim 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 economia, da qual se tornou o maior gestor, será cada vez mais forte.

9) As gerações que cresceram e amadureceram à sombra deste processo joram gradativa-
mente se desencantando com a ação política. Com  elas é quase impossível, hoje, um diálogo so-
bre a importância da esfe ra política na evolução do povo. Daí a oportunidade de se iniciar esse
diálogo com a juventude. E como essa se encontra preponderantemente na escola, é este o espaço
privilegiado de uma ação institucional do Legislativo 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 papel do Le-
gislativo, 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 sociedade a respeito do tema. Como
estamos nummomento de reinstitucionalização, o Legislativo tem sido alvo de muitas críticas, a
maioria delas sem base objetiva, pois que seguem a visão tradicional da chamada ciência positi-
vista. Ainda mais que aqueles que se firmaram no poder, neste período de desarticulação social,
não estão interessados nuna verdadeira reinstitucionalizaçíio democrática. Daí que as críticas
recorrentes pouco têm contribuído para uma maior compreensão do papel do Legislativo, na
atual sociedade brasileira.

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

na Democracia Representativa.
Levando-se em consideração as dificuldades que o grupo teve em atingir diretamente o alu-

no, na fase (te divulgação, (grandes distâncias X universo muito grande X ausência de mídia ele-
trônica X baisa 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 estabeleci-
mentos de ensino (87% Interior e 13% Capital) envolvendo 15() cidades e todas as Regiões do
Estado. Como o processo de seleção se deu em três etapas sucessivas e eliminatórias (ver anexo),
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, (te Brecht, outro tanto, que
seguramente foi a maioria (ver depoimento da Comissão Julgadora, anexo), não passando de re-
flexo do atual discurso alimentado pelos meios de comunicação de massa a respeito do Legislati-
vo e da classe política. Entretanto, tenha qual origem for essa crítica, a juw'niude mostrou um
alto grau (te compromisso com a instância social da vida e muita vontade de participar da cons-
trução de uma sociedade mais justa e harmoniosa.

Ressalte-se, por fim, a significante participação da juventude do Interior - 78% das reda-
ções - que conquistou 5 dos 6 primeiros lugares. Não seria este mais u,n sinal (te que o processo
de agigantamento das grandes cidades é também um processo de apequenamento do ser humano
em seu poder de pensar, sentir e participar?!

A Comissão Organizadora



UM GRANDE DESAFIO A SER VENCIDO

Evaristo Alkmin Costa Júnior- WENCESL4U BRAZ - MG

O Poder Legislativo é um 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  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 deixa,nos 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, pois 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
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 extra-terrestres, 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 uma 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 nenhuma verdade ficaria esquecida e nós brasileiros poderíamos caminhar do sonho
para a realidade de País desenvolvido. O Povo estaria unido ao Poder Legislativo!...

EVAR ISTO ALKMIN COSTA JÚNIOR (1 2 lugar - 10 Grau)

M

.51de Zali Rodrigues Alkmin da Costa e Paulo Alkmin Costa, Evaristo nasceu nacida-
ic dc 1. uM (MC,) em 22 de junho de 1976, cursando atualmente a 7 série do 12 grau na Escola
L,tadua1 Major Lisboa da Cunha", em Wenceslau Braz (MG).

- Caçula da família (os outros irmãos são Amália e Paulo), Evaristo gosta de escrever, viajar
e tem especial predileção pela música, 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 Prof2 Zali Rodrigues AIk-
mim da Costa.



ANALFABETO POLÍTICO

Taív de Paula Aires - 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, distri buir favores, apadrinhar filhos de eleitores certos.

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

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 informar

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, afame, a violência, a corrupção, o descrédito por aqueles que se prontflcaram a

ser representantes do povo. Tudo isto, porém, não justifica a nossa acomoda çã 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 (2? lugar- 12 Grau)

Com seus 14 anos, Tafs está cursando a 8! série do l grau da Escola Estadual "Sebastião
Patrus de Souza", cm Juiz de Fora, sendo seus pais Maria Madalena Alves e Aristeu Pedro Alves.

Além de praticar esportes, da natação ao vôlei, TaLs 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
(omidc.



ESTÁ NA HORA DE MUDAR

/
	

Rosângela Aparecida Medeiros da Silva - NOVA PONTE - MG

Cidadãos foram colocados
para o povão representar,

Numa câmara democrática
Democrática. . . só no pensar!

Candidatos foram surgindo
De todos os lugares e classes,

A escolha se tornou dif(cil...
Difícil para quem pensasse!

É chegada a hora...
De um futuro 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 aquela oferta se envolvia.

Só não acreditava,
Que o candidato o induzia.

E desta maneira.
Fez-se então unia 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  tempo começa a passar.

O povo se revolta
Com a miséria a vivenciar!

Todos estão desesperados.
E para a vida, acham que não tem solução!

Pena que todos esqueceram,
Foram eles que fizeram a eleição.

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.
É0 povo se conscientizar!

Esta conscientização vai depender
De uma democracia individual e verdadeira.

E se isto acontecer.
Ficaremos tranqüilos 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!

ROSANGELA APARECIDA MEDEIROS (39 lugar- 1 grau)

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

Atuamente, está cursando a 1 série do 2 grau na Escola Estadual "Josias Pinto", em No-
va Ponte (MG), na região do Alto Paranaíba. Apreciadora da mdsica e dos esportes, Rosângela
reserva horário para uma atividade predileta: ler poesias.

0 Diretor da Escola Estadual "Josias Pinto" é o Prof. Gérson Tomes da Silva.



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 polfticas, 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 uma vestimenta nova, uma estrutura forte. Sou o Poder, mas nada

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

um, nas 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 escolho feita 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 uma democracia realmente representativa. Conto com

vocês.

Ángela Maria nasceu em 17 de maio de 1972 filha de Carmcm dos Anjos Pereira e Geral-
ÂNGELA MARIA PEREIRA DE OL1VEIRA(llugaï-2Grau)

do Candido de Oliveira. Sua terra natal Guarani (Jt(;), onde vive e estuda, cursando atualmente
a 2' série do 2 grau dp Escola Municipal —Prof. José Alvarcz Filho". Vencedora do ConcursoEstadual de Redação, Angela Maria já particinou de outros Concursos literários, sobre os temas"Guarani - Minha 'terra, 'Minha Gente' (l98S); "Guarani - As Cores da Terra- (1989);e "Me-
nor Abandonado", este promovido pela Academia Municipalista deLetrasde Belo Horizonte.

A Escola Municipal "Prof. José Alvarez Filho" tem como diretora a Prof ! Ana MariaCaldi Dorneks.



"HAY" QUE LUTAR!

Luciana Gonzijo 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 wn 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 ou futebol.

Nas mesinhas dos bares, entre uma 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 Democrac. , 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 que

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

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

País está cheio!
Ah! Pobre Brasil!

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

HA  que lutar, mas primeilu: conscientizar!

LUCIANA GONTEJO DE OLIVEIRA (2 lugar— 2? Grau)
Com 16 anos, Luciana cursa atualmente a 3' série do 2? grau do Colégio Imaculada Con-

ceição, de Passos (MG). Filha de Doraldcia Gontijo de Oliveira e Humberto Bernardes de Oli-
veira, ela é uma apreciadora de esportes, além de lecionar ginástica aeri5bica 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.



A REPRESENTATIVIDADE

Alex Fernandes Santiago - BELO HORIZONTE - MG

Ah! a democracia. . . Sonho de todos os povos do mundo, esperança que alenta os oprimidos e
marginalizados.

Ter voz e vez éfundamental. 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. E 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 noticia.

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

Ainda recorrendo à História, observamos a ascenção, apogeu e declínio dos impérios, dos
remos, das ditaduras. 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 ilegftimo, que não vem do povo, não tem como sobreviver, uma
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 uma só palavra: a representatividade. Elegendo seus
representantes através do voto, expressão mái,na 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 o instrumento do povo. Mas não basta votar, escolher os representantes. São
necessárias armas com as quais estes representantes possom defender o povo. Estas annas são as
leis.

As leis são as guardiãs do 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 requisitos. De que vale
zuna lei, quando ela não representa os anseios da Pátria?

Assim, reveste-se de importância supremo 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 oito risco, pois os erros serão fatais . Errar ao elaborar zuna lei significa wn
passo atrás no desenvolvimento da Nação. Representa zuna 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 nesmas para todos.
Devemos exercer a democracia.

Deste modo, prova-se a importância do Legislativo na democracia representativa. Legislar, para
crescer. O Executivo fará o que determinam as leis, a Constituição. A Carta Magna é a nossa
maior arma para o desenvolvimento. E os legisladores, nossos defensores.

ALEX FERNANDES SANTIAGO(3 lugar— 2 Grau)

Natural de Nova Friburgo (RI), onde nasceu cm 21 de outubro de 1971, filho de Rosa Ge-
novcva Fernandes Santiago e Nicornedcs Santiago, Ãkx cursa atualmente a 3' s&ic do 2 grau do

- Colégio Marista Dom Silv&io, cm Belo Horizonte.
Fntre suas preferências, Álea Santiago revela-se filatelista, com uma apreciável coloção

de selos, e corno um bom cidadão fluminense não dispensa uma ida à praia, durante as férias. A
cidade do seu coração é Niterói e, nos esportes, gosta dc futebol.

0 Diretor do Colégio Marista Dom Silvrio s o Prof. Nélson Carloni.



UM PAIS REAL

César Henrique Barreto Ferreira - POÇOS DE CALDAS - MG
Escola Estadual Or. Harotdo A. Junqueira

,f Depois de me esforçar muito, acho que começo a entender afiação do Poder Legislativo.

Poder. Olho no dicionário e encontro: dispor de força ou autoridade, ter força física ou moral,
direito de deliberar, agir e mandar, o governo dum Estado.

Legislativo: que legisla; um dos Três Poderes detentores da soberania estatal, ao qual incumbe
elaborar as leis.

Começo a entender, então, afunção do Poder Legislativo.

Nossa, como ele é importante! Se lhe são atribu(dos tantos direitos, se ele detém a soberania
estatal!

A minha ignorância começa a desaparecer e surgem em seu lugar algumas preocupações.

Será que o povo escolheu, no dia 15 de novembro, representantes capazes de deliberar a respeito
das necessidades do povo brasileiro?

Serão os homens e as mulheres eleitos, pessoas responsáveis e aptas a resolver nossos principais
problemas: trabalho, moradia, saúde, alimentação e lazer?

Acredito que sim. Eu, como brasileiro, confio em que as mudanças necessárias serão realizadas.

Milhares de crianças como eu puderam acompanhar pela TV a contagem dos votos e, apesar da
grande maioria de votos brancos e nulos, o povo elegeu seus representantes.

Só espero que estes representantes não façam da política um emprego, mas um serviço. Serviço
em favor do povo tão sofrido e castigado por tantas injustiças.

Quero viver num país onde a liberdade e a igualdade andem de mãos dados. Onde negros e
brancos, pobres e ricos respirem o mesmo ar de felicidade e segurança. E para isso conto com

vocês, políticos, homens que farão, tenho certeza, um país sem mentiras, real.

o

f



SUGESTÕES DO POVO

Luciano Pereira dos Santos - GUARANÉSIA - MG
Escola Estadual Alice Autran Dourado

Sara estava pensativa.
Naquela tarde, olhava a chuva pela vidraça e pensava em Carlos.
Naquela hora, ele devia estar defendendo os direitos do povo brasileiro, corno um dia defendeu o
direito de amá-la. Sentiu-se ridícula, pois nunca se interessara por pol(tica. Por que só agora
pensar no direito do povo? Já não seria muito tarde? E justo ela que teve tudo que desejou? Mas
a população do Brasil não se resumia apenas nela. Era preciso que os outros também pudessem
reivindicar seus direitos. Para que isso pudesse acontecer, era preciso ajudar Carlos e os outros
representantes que foram eleitos pelo povo. Eles formariam a "Assembléia Nacional
Constituinte" para conseguir fazer as leis de acordo com as necessidades e desejos do povo
brasileiro. Mas como saber as necessidades e desejos do povo brasileiro?
Sara saiu às ruas e convidou alguns amigos da antiga turma de faculdade para um jantar na sua
Casa, naquela mesma noite.
No caminho comprou os apetrechos para o jantar e pensou nas muitas crianças pobres que
passam fome e frio, sem terem lugar para morar. Era preciso procurar resolver esse problema.
No jantar, Sara contou o motivo daquela reunião. Pretendia fazer um esquema que colhesse
opiniões do povo, que ajudasse na elaboração das novas leis do Brasil. Logo o grupo levantou as
questões:
- Realmente nossa opinião é importante, temos que fazer alguma coisa, mas o quê? - disse
Paulo.
- Não temos condições de colher opiniões do país inteiro - observou Sônia.
- Não é preciso colher piniões do Brasil inteiro, colheremos apenas de nossa Cidade. Depois
outros seguirão nosso exemplo.
- E como faremos isto? - perguntoz. Janette.
- Colocaremos uma caixa de opiniões em cada bairro, avenida e rua mais movimentados. Cada
pessoa que opinar deve assinar um livro para sabermos quantas pessoas colaboraram no nosso
trabalho. Depois de realizado eu mesma o levo até Brasilia.
Uma semana depois, Sara estava em Brasilia onde encontrou Carlos. Ele ficou surpreso ao vê-la.

- Querida, você era a última pessoa que eu pensei em encontrar aqui.
- Eu não sabia que para funcionar o Poder Legislativo, era preciso das sugestões do povo. E
para que ele pudesse suprir as necessidades do povo era preciso participar com ele - disse Sara.
Os dois saíram felizes por terem contribuído para a resolução dos problemas brasileiros.



VOTO E CONSCIÊNCIA

Elizabeth Coelho da Silva - PEDRA DO INDAJÁ - MG
Escola Estadual Prof. Joâo Alves Fligueiras Campos

Sabemos que o Brasil é formado sob o regime de três poderes soberanos: Poder Legislativo,
Poder Executivo e Poder Judiciário. Temos conhecimento, também, de que, para que haja um
bom desenvolvimento do País, é necessário haver harmonia entre os três poderes, ou seja, um

bom inter-relacionamento entre eles.

O Poder Legislativo faz as leis, o Judiciário as interpreta e o Executivo as executa.

Por outro lado, pela própria definição de "democracia" que é o "governo do povo, para o povo
e pelo povo", podemos então imaginar a importância do Legislativo na democracia. Ao fazerem

as leis num país democrático, os legisladores deverão estar voltados para as necessidades do
povo, dando, a cada cidadão, condições necessárias para uma vida digna dentro da sociedade

em que vive.

Seria lógico que o fator principal dentro de uma democracia, fosse o "social" e que o ser
humano fosse o centro das atenções do governo, que cada pessoa, através de sua capacidade de

trabalho, tivesse os seus direitos assegurados: à educação, saúde, moradia, etc.

Nem sempre isto acontece, pois as leis protegem sempre os mais fortes, os ricos e poderosos,
ficando o pobre, os humildes, à mercê da sorte, lutando contra tudo e contra todos, para que,
pelo menos, tenham o que comer e o que vestir, já que a grande maioria não tem onde morar.

É necessário, portanto, que, ao elegermos os nossos representantes no Legislativo, ofaçainos
com consciência, pois deles é que teremos o retorno de leis capazes de promover a dignidade do

ser humano, proporcionando a grandeza do País.



FIO DE ESPERANÇA

Reinaldo da Silva - SÃO DOMINGOS DO PRATA
Escola Estadual Marques Albnso

'É melhor urna péssima democracia do que uma ótima ditadura". Esse é o princípio que tem
guiado a grande maioria dos povos nos dias atuais, pois a liberdade é o primeiro e o mais antigo
sonho dos homens. Sem liberdade para pensar e para agir o homem toma-se triste e
acabrunhado. Passa a ser um instrumento, é manejado e conduzido para longe de seus ideais.
Por isso a humanidade procura ter consciência de seus direitos e de seus deveres para poder ter
uma vida melhor. E o caminho para tudo isso está no cumprimento das leis.

Em nosso país existem três poderes. O primeiro deles que dá origem às leis e à estrutura social é
o Poder Legislativo. As Câmaras Municipais, onde atuam os Vereadores; as Assembléias
Legislativas, ocupadas pelos Deputados Estaduais e o Congresso Nacional, formado pelos
Deputados Federais e Senadores, são os formuladores das normas que orientam a conduta social
de cada indivíduo, fixando suas obrigações e seus direitos. São pessoas escolhidas pelo voto para
representar o interesse de toda a sociedade. Por isso o voto é muito importante. Ao votar, o
cidadão deve escolher um candidato consciente e bom, pois esse candidato será seu
representante em um dos órgãos do Poder Legislativo: fará leis. E toda a sociedade espera que
essas leis sejam equilibradas, que tragam benefícios à comunidade. Muitos são os conflitos
sociais. Os representantes do povo no Poder Legislativo devem procurar resolver esses conflitos,
legislando e fiscalizando o Poder Executivo, o qual é encarregado de executar as leis.

Assim sendo, uma legislação eficaz é aquela que não gera a insatisfação do povo, que é cumprida
com gosto pelos cidadãos, o que faz maior a responsabilidade do Poder Legislativo, em sua
junção de representar a sociedade, satisfazendo os seus anseios. E essa satisfação se torna mais
difícil na situação em .e vivemos atualmente, com o pais passando por uma séria crise, pois
quando há crise, há sofrimento do povo. Um povo sofrido é um povo com tendência ase tornar
rebelde. E a rebeldia é o primeiro caminho para não se cumprirem as leis e os princípios sociais,
que devem trazer harmonia e paz para a população. Basta observarmos os noticiários para
termos um exemplo: na África do Sul, ainda hoje, quase no ano 2.000, a cor da pele significa
opressão. O negro sul-africano, oprimido, mata e morre. Há briga pelo poder. Os brancos
querem dominar. Há pouco poder para muita gente. Os brancos matam e morrem. As crianças
morrem. Na África do Sul a lei não é eficaz. A lei ainda não descobriu que brancos e negros,
mortos, são apenas mortos.

A lei máxima do país entrará em vigor dentro de alguns dias. Ewn novo fio de esperança.
Nova luz no fim do túnel. . . Luz da esperança de dias melhores, de menos sofrimento. E a paz
virá certamente, pois o nosso Poder Legislativo, desde o Constituinte até o Municipal, passando
por nossa Assembléia Legislativa e pelo Congresso Nacional, éfomiado por homens que buscam
o acerto e dias melhores para nossa Nação.
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HOMENAGEM AOS ESTUDANTES

15 de junho de 1989, 10 horas: 300 alunos, professores, pais e represen-
tantes de escolas ocupam o Plenário da Assembléia Legislativa e enchem as
galerias, com o bulício próprio dos adolescentes e jovens. Vieram de Wences-
lau Brás, de Guarani, de Passos, de Juiz de Fora, de Nova Ponte e da própria
Capital para participar da solenidade de premiação dos alunos vencedores do
Concurso Estadual de Redação.

Na primeira fila, estavam presentes os autores das seis melhores reda-
ções: Evaristo Alkmin Costa Júnior (1 9 lugar do 1- grau), da Escola Estadual
"Major Lisboa da Cunha", de Wenceslau Brás; Taís de Paula Alves (2 9 lugar
do 1 grau), da Escola Estadual "Sebastião Patrus de Souza", de Juiz de Fora;
Rosángela Aparecida Medeiros (39 lugar do 1 9 grau) da Escola Estadual "Jo-
sias Pinto", de Nova Ponte; Angela Maria Pereira de Oliveira (1 9 lugar do 29
grau), da Escola Municipal "Prof. José Alvarez Filho", de Guarani; Luciana
Gontijo de Oliveira (2 9 lugar do 1° grau), do Colégio Imaculada Conceição, de
Passos; e Alex Fernandes Santiago (39 lugar do 2 9 grau), do Colégio Marista
Dom Silvério, de Belo Horizonte.

Emoção

Formada a Mesa, a surpresa vem com a execução do Hino Nacional, que
emociona: seus acordes chegam através do violino de Vila Nastasia, com
acompanhamento, ao órgão, da Prof Maria Eugênia Meirelies, e com a voz do
tenor Geraldo Meireiles.

Logo após, é apresentado um documentário completo sobre o Concurso
Estadual de Redação, em vídeo, realizado por Walter Zaz, com a narração de
Roberto Márcio. As imagens dos alunos vencedores, de suas respectivas es-
colas e cidades surgem no telão instalado no Plenário.

Tem início, em seguida, a premiação de alunos e escolas; aqueles, rece-
bendo microcomputadores (1 9 s lugares), videocassetes (2 9 s lugares) e máqui-
nas de escrever (3°s lugares); e aquelas, coleções de livros e enciclopédias,
destinadas às bibliotecas escolares.

Antes, o mestre de cerimônias apresentou ao público o livro Caderno das
Melhores Redações, que contém 20 redações - as premiadas e as que obtiveram
menção honrosa da Comissão Julgadora. Lançado após a solenidade, durante
encontro de confraternização no restaurante da Assembléia, 0 Caderno das



Melhores Redações alcançou, de imediato, excelente repercussão, pelo cuidado
gráfico de sua confecção e de sua concepção editorial.

Em nome dos alunos premiados, Tais de Paula Alves manifestou o pen-
samento dos estudantes em relação ao Concurso e ao tema escolhido - A Im-
portância do Poder Legislativo na Democracia Representativa. A fala de Taís, com
grande síntese e objetividade, mexeu com o auditório e recebeu demorados
aplausos.

O Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Kemil Kumaira, e o
Secretário de Estado da Educação, Deputado Aloísio Garcia, saudaram os es-
tudantes e homenágearam os alunos premiados.

Numerosos Deputados presentes ocuparam seus lugares lado a lado com
os estudantes; a Mesa da solenidade foi formada pelo Presidente da Assem-
bléia Legislativa, Deputado Kemil Kumaira; Secretário de Estado da Educação,
Deputado Aloisio Garcia; Deputados Clêuher Carneiro (1°-Vice-Presidente);
Geraldo Rezende (2 9 -Vice-Presidente); Elmo Brai (1 2 -Secretário); Márcio Maia
(2 9 -Secretário); Romeu Queiroz (4 2 -Secretário); Eduardo Ottoni, Anderson
Adauto e Neif Jabur (ex-Presidente e em cuja gestão teve início o Concurso).



ANGÚSTLAS DE UMA NAÇÃO

Prezados Senhores,

É com uma emoção muito grande que eu recebo essa premiação e
me sinto recompensada de ver o meu trabalho valorizado e, o mais impor-

tante, compreendido.

Que ele sirva de ponto de partida para tomada de crescimento so-

cial e político, conseguindo levar a várias pessoas mensagens de crença

na sua força, no poder da União e sobretudo da representação.

Pois somente quando alfabetizados politicamente é que partiremos

para a conquista de um país melhor.

Enfim eu agradeço a todos que promoveram o evento, pela cora-

gem de nos deixar dissertar sobre as angústias de uma nação, provocadas
principalmente pela cumplicidade daqueles que preferem ser analfabetos
políticos a ter que tomar uma decisão e mudar.

Taís Alves

A estudante Tais de Paula Alve, da Escota Estadual "ScbasbAo Patrus de Souza", de Juiz de Fora, ocu-
pou a Tribuna da Assembléia Legislativa para falar em nome dos alunos premiados no Concurso Estadual de
Redaçio.



RUMO A UM MUNDO NOVO

Meus caros jovens,

Vocês estão hoje aqui porque participaram direta ou indiretamente da
elaboração destas redações premiadas sobre A Importância do Poder Legislativo
na Democracia Representativa. Uns, porque as redigiram de seu próprio punho
e hoje recebem o merecido prêmio; outros, porque enriqueceram o debate que
as forjou e também porque ajudaram, pelo voto, a escolher a melhor da sala,
num primeiro momento, e, depois, as melhores da escola, num segundo mo-
mento. A uns e outros, meus parabéns. Vocês vivenciaram 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 mereci-
damente os nomes de Evaristo, Angela, Taís, 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 Or-
ganizadora. 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 objeto 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, Deputado Neif Jabur, muito menos na qualidade
do Deputado Kemil Kumaira, este garimpeiro engravatado do Vale do Mucuri.
Quero nesta minha fala ousar. Tentarei ser o Poder Legislativo.

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 susten-
tam 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 empunha 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 ela se pa-
rece com a crise de vocês! E eu. Poder Legislativo, sou o espelho desta crise.
Em mim se refletem todos estes dilemas e, pelo sim e pelo não, sou eu o por-
ta-voz de todos estes conflitos.

Crise que não é apenas brasileira. É de todo o mundo, é do Homem. É
que o homem desta civilização criou um falso dilema: como ser adulto sem ma-
tar a criança; como produzir o progresso sem destruir a natureza. Para o ga-
rimpeiro do meu 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 apontadas e institucionalizadas. Reformulemos, pois, o modelo de pro-
gresso que nos inculcaram. Criemos, pois, um novo modelo de homem em
substituição ao que nos impingiram.

O homem não é nem réptil, nem ave. Ele é bípede. E é como tal que tanto
pode rastejar 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 es-
tá 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. Fanta-
sia que alimenta as monstruosidades de nossa história: da inquisição a Hitler,
e deste à atual "Praça do massacre infernal".

Com os pés no chão, sem o medo da terra que pisamos, do ar que respi-
ramos, do sol que nos aquece e do vento que nos empurra, todos temos o di-
reito de sonhar e, sonhando, 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 se-
jam os artífices.

Eu, Poder Legislativo de hoje, que tento me reerguer sobre os escom-
bros. Escombros 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. Este processo produziu os escom-
bros 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 desarticulada; 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 cima do modelo do velho mundo. Velho mundo que, apesar de
ter buscado, ainda não conseguiu se remodelar ao novo mundo para a cons-
trução de um mundo novo.

E é pela dificuldade de minha atual missão que senti a necessidade de ir
até vocês, jovens 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.

De uma coisa tenho total convicção, meus jovens - e agora me dispo da
qualidade de Poder Legislativo e reassumo o garimpeiro do Vale do Mucuri -
Vocês é que constituirão o Legislativo com que vocês sonharam nas suas re-
dações e com o qual muito já sonhei e continuo sonhando. A nossa responsa-
bilidade hoje é apenas lutar para que as condições do futuro sejam propicias 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 o homem busca há séculos, senão, milênios.

E disso tenho certeza. Há séculos o velho mundo tem calado, senão as-
sassinado, o 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. Doença do corpo e da alma. Doenças tanto do indi-
víduo quanto da coletividade.

Todos estes modelos serão e já estão sendo repensados. Nós, por mais
que queiramos 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 negue a criança, o futuro não negue o presen-
te, 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 di-
mensão mágica e divina.

É na busca desse novo homem que esta Presidência, em nome de todos
os Deputados desta Casa e, em especial, da atual Mesa Diretora, voltará a vo-
cês em outras oportunidades. Este concurso foi um primeiro passo nesse sen-
tido. Mas nossa ambição é maior, chega a ser sonho para alguns. E para não
corrermos o risco de alimentar fantasias, ilusões 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 pedagógico, 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 sustentados pelas mesmas forças que fabricaram os escombros sobre os
quais estamos hoje alicerçados. Forças que usam de todos os meios para in-
viabilizar a democracia entre nós. Mas vocês sabem e demonstraram que não
existe democracia representativa sem um Poder Legislativo forte e atuante. E
para que isso aconteça, voltaremos a vocês.

Eu, particularmente, quero um Legislativo que não engravate o meu Mu-
curi. 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.

Deputado Kemil Kumaira
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.



O ELDORADO DE NOSSOS SONHOS

Juliana Roberta de Paula Alonso do Carmo - CORINTO - MG
Escola Estadual ProP Maria Amália Campos

Segundo a Organização Social e Política, o Poder Legislativo é aquele exercido por
representantes legítimos do povo. Os representantes legítimos são aqueles escolhidos pelo próprio
povo, para procurarem detectar as necessidades, as carências, os anseios e reivindicações desse
nze.sino povo e depois trabalhar em favor dele, propiciando-lhe melhorias, em todos os sentidos.

Todo cidadão tem seus direitos e deveres para com a sua comunidade. Ele tem o dever de
preservar e manter a ordem e o respeito do lugar onde mora e dos lugares por onde passa. Tem,

conseqüentemente, o direito ao conforto e benfeitorias no seu espaço.
Uma comunidade tem o seu governante, que representa o Poder Executivo. Este é assessorado

pelo Poder Legislativo, representado por vereadores junto à Prefeitura Municipal; por deputados
estaduais junto ao Governo do Estado; e por deputados federais e senadores junto à Presidência

da República. Esse Poder Legislativo é que vai formular leis e lutar pela sua execução, leis essas
que ditarão o crescimento e progresso da comunidade, do Estado e do País.

É portanto, na escolha desses legisladores, que se alicerça o tipo de governo que nós, o povo,
teremos.

E na responsabilidade e compreensão desse povo, na escolha de seus representantes, que está o
futuro de uma nação. Nós, o povo, a massa, temos que ser orientados e conscientizados, afim de

discernirmos o que é bem e o que é mal, o que é um cidadão bom e competente para representar
a comunidade e o que é um cidadão que não serve para tal.

Não basta ser um bom trabalhador, um bom chefe de família, um bom amigo, um bom vizinho,
para ser considerado um bom representante do povo. Outras qualidades deverão se aliar a essas,

para que um homem tenha dignidade e capacidade para ser um bom vereador, deputado ou
senador.

A meu ver, o candidato deve ser portador das seguintes qualidades: ter o dom de liderança, ter
instrução aprimorada, ter convivência contínua com todas as camadas sociais, conhecendo e

vivenciando, assim, os anseios e necessidades de cada classe; ser um leitor assíduo e capaz de
captar todas as mensagens; ser capaz de interpretar as leis; ser um bom planejador, capaz de

formular, aprovar, desaprovar e executar projetos; ser o orador da palavra exata na hora certa;
ser amável e cordial com todos, em todos os momentos; ser sincero e amante da verdade. Jamais

deve agir movido por segundas intenções e apenas por interesses pessoais.
Além disso, deve ser ele um indivíduo sensível às carências da comunidade, ter coragem e

sabedoria para procurar solucionar esses problemas gerais, proporcionando a todos os seus
componentes a alegria de caminharem juntos e sentirem que estão progredindo sem prejuízo de

ninguém.
A moral ilibada, a paz interior, que garante a manutenção do equilíbrio geral, o senso de justiça

que pese a si e aos outros na mesma balança, o despojamento de ambições desmedidas, a
solidariedade humana, também são qualidades essenciais a um bom legislador.

Cabe a cada um de nós, cidadãos brasileiros, pesquisar as qualidades dos candidatos que
solicitarem o nosso voto. Não podemos na hora de uma escolha tão séria e definitiva, continuar a
ser movidos apenas pela amizade, pelo parentesco, pelo compadrio, pelo companheirismo. Que o

nosso voto seja consciente e recaia somente em cidadãos dignos e capazes de transformar essa
nossa pátria amada no Eldorado dos nossos sonhos, onde todos caminhem juntos e tenham como

conquistar pão com fartura, abrigo decente e acolhedor e garantia de uma sobrevivência digna
para si e sua posteridade.

Quando chegar a minha vez de escolher os nossos representantes, espero que todos, até minha
geração, estejam iinbuídos desses sentimentos que me moveram a redigir esta mensagem.



MUITA COISA PRECISA MUDAR

Luciana Rodrigues da Silva - TTAJUBÁ - MG
Escota Estadual Barão do Rio Branco

Eu, como aluna da 69 série, não sei direito o que pode ser democracia e Poder Legislativo, mas
muita coisa eu sei que precisa mudar no Brasil.

Há uma chefia responsável pelo Brasil inteiro: o Governo Federal e é nele que se encontram os
três poderes, que são: Legislativo, Exeéutivo e Judiciário.

O Poder Legislativo é a representação do povo e, assim, sua responsabilidade é muito grande.
Os representantes do povo, que fazem parte do Poder Legislativo, são os vereadores dentro do
Município, os deputados estaduais no Estado e os deputados federais e senadores a nível de
Governo Federal.

O Legislativo é composto por pessoas que foram escolhidas pelo povo. Essas pessoas, através do
voto, receberam o poder de fazer as leis, fiscalizar a administração pública na solução de
problemas nacionais.

Mas isso nem sempre acontece. Os representantes do povo, que mereceram a confiança de seus
amigos e conhecidos, através do voto, chegam a trair seus eleitores. Eles fazem leis que não
beneficiam o povo e, às vezes, até o prejudicam.

Também não fiscalizam a administração pública e nem se interessam pelos problemas da
sociedade.

Eles só se interessam por si próprios, ganham tanto dinheiro, enquanto há pessoas passando
fome, ganhando apenas um salário mínimo. Eles não sabem que o custo de vida, o preço do arroz
e de tudo, enfim, depende de suas decisões, não percebendo que nem todos são atendidos em suas
necessidades básicas.

Eles devem olhar para a população em geral, não para uma pequena parcela, devem olhar para
a necessidade do povo, criar leis justas, que nos ajudem a mudar de vida, a ser um povo livre,
com esperanças para o futuro.

Não são todos os políticos que são assi,n, existem bons políticos, que sabem representar o seu
povo, pois a sua função é representá-lo.

Eu acho que, nessas eleições, o povo deveria escolher muito bem seus candidatos ao Poder
Legislativo. Esperamos que eles elaborem leis que beneficiem o povo e não o prejudiquem.

Quem sabe se o Legislativo mostrasse o seu valor na democracia, seriam resolvidos os problemas
de moradia, menor abandonado, escolas, fome, pobreza, violência, o desmatamnento, a poluição
de nossos rios e outros problemas que afligem o Brasil.



ALGUMA COISA PRECISA SER FEITA

Vardil José da Paixão - NOVA UNIÃO - MG
Escola Estadual Nova Aparecida

O Poder Legislativo é composto pelos deputados estaduais, que têm como finalidade julgar as
contas e crimes de responsabilidade e dentre outras mais, fazer com que a Constituição do Estado

e do País seja obedecida e respeitada.
Também é de sua responsabilidade votar os projetos de lei, que serão encaminhados para o

governador, o qual pode vetar ou aprovar os mesmos.
Mas a Assembléia é formada em sua maioria por deputados do mesmo partido do governador.

Como é que eles votarão os seus projetos?
Muitos dos deputados não têm a dignidade de julgar com honestidade, pois os seus interesses

particulares, muitas vezes, estão em harmonia com os interesses do governador. E o povo, onde
fica nessa?

Todos falam em "Democracia". Mas onde ela está? Na maioria das vezes, o povo é esquecido
para favorecer apenas a uns poucos que detêm o poder e são os responsáveis por garantir a

sobrevivência da democracia. Sem o bem social, existe democracia?
A começar pela escolha dos candidatos. Como são escolhidos? Não sei, e isto poucos sabem.
Apenas sei que os partidos políticos nos impõem os seus candidatos e temos de escolher entre

esses. Eu acho que essa situação deveria mudar. Por que o povo não pode escolher quem será o
seu representante na Assembléia, para que esse candidato possa realmente assumir seu

compromisso para com o povo? E não com o governador?
Por tudo isso, acho que a Assembleia não está sendo nada representativa. Estão esquecendo que
foram eleitos pelo povo, para garantirem os nossos direitos e em nosso nome agir. Como podem

estar representando o povo se, como neste momento, deixam que sejamos pisoteados e esmagados
pelo governador? E o trabalhador, que está se tornando um marginal? As escolas? Ah! Essas

dispensam comentários, todos sabem o que tem acontecido em nossas escolas e com os
profissionais do ensino.

Tanta coisa acontecendo e a Assembléia não reage. Como podemos chamá-la "representativa"?
O povo que deveria ser o beneficiado se tornou o explorado, foi reduzido a nada.

Sei que não adianta falar ou escrever. É preciso que seja feita alguma coisa. E esta coisa a ser
feita é tarefa dos deputados e de todos aqueles a quem elegemos.

Só esses representantes do povo, só a Assembléia Legislativa poderá mudar a situação presente.
Queremos que seja uma Assembléia atuante e realmente preocupada conosco. Queremos que os

senhores façam com que nosso Estado se transforme nwna grande casa. U a lar harmonioso.
Exigimos que as leis do Estado sejam respeitadas e que esse governo seja um governo voltado

unicamente para os interesses do povo.



PROJETO DEMOCRÁTICO

Ana Márcia Passarini de Resende - BELO HORIZONTE - MG
Colégio Municipal Marconi

O Poder Legislativo, principal responsável pela manutenção de uma ordemjur(dica que rege a
atividade individual e social, é de extrema importância na democracia representativa.
O povo brasileiro, ofuscado por Constituições anteriores perpassadas de interesses e
tendencionismos, viu esvaírem-se, aos poucos, seus sonhos de liberdade e de progresso.
Possibilitado a uma chance de participação ativa e eficaz no processo social, político e
econômico, tornou-se capaz de legislar, representativamente, sobre seus principais problemas na
Assembléia Nacional Constituinte, esperança de muitos por um País melhor.
Esse mesmo povo, em toda a história de sua existência, clama por melhores condições de vida e
por leis que defendam coerentemente seus direitos. Sinais de segurança e promotoras de possíveis
transformações, as leis magnas tiveram sua credibilidade aumentada nessa nova Constituição a
ser promulgada a cinco de outubro deste ano, de 1988. Vista como ato histórico de grande
importância política, essa Constituição reforça, de certa forma, a esperança tão necessária a
iodos os brasileiros na atual crise por que passamos.
A tão esperada promulgação não implica, todavia, uma superação de todos os problemas do
País. Quaisquer princípios e orientações só podem ser verdadeiramente çf7cazes à medida em que
há wna intensa cooperação e participação de todos os setores da sociedade, passíveis de
mudanças e de aprendizagem. A ignorância política é um dos principais obstáculos a qualquer
tentativa de reestruturação da ordem vigente.
Dessa maneira, a atual instabilidade por que passamos gera comportamentos ambíguos e
egoísticos por parte da maioria do povo brasileiro. Comportamo-nos omissamente em relação à
crise, ao mesmo tempo em que exigimos, para ela, uma solução eficaz. Essa situação caótica nos
leva a preocupações de sobrevivência individual, e não do País como um todo, com sua carência
cada vez maior de justiça social. E, nesses níveis, a falta de consciência, de maturidade política a
respeito do próprio País gera uma enorme dificuldade de estruturação, concomilanlemenle com a
corrupção, com o desemprego, com o desequilíbrio econômico e com toda uma série de
problemas caracterizadores do Brasil.
As leis não existem por si mesmas. Necessitam de pessoas conscientes que julguem implicações e
valham-se dos direitos e obrigações delas advindos. Necessitam, principalmente, de uma
reestruturação dos valores políticos, sociais e humanos para que possam ser fielmente
interpretadas e utilizadas sem danos morais nem de qualquer outra ordem para nenhum setor da
.sociedade. Do Brasil e do Mundo.
E é dessa forma que o Poder Legislativo se torna extremamente importante em uma democracia
verdadeiramente representativa - como a base de um projeto democrático intimamente
correlacionado com a consciência e participação política dos principais interessados no
progresso e desenvolvimento igualitários: o povo brasileiro.
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SINÔNIMO DE DEMOCRACIA

Éder Medeiros - CORONEL FABRICIANO - MG
Escola Estadual Padre José Maria de Man

Poder importante na vida do País, o Legislativo é o Poder que funciona como porta-voz da
sociedade. Representante de suas aspirações, necessidades e interesses coletivos, é dele que

partem as leis que serão sancionadas pelo Executivo. É de vital importância que o Legislativo
seja formado de pessoas competentes e compromissadas com as causas do povo. No Brasil, o

Legislativo é fraco, moroso, muitas vezes ineficiente e sem respaldo popular. Por que será?

O fato é que o povo brasileiro é inconsciente e não sabe escolher os seus líderes. Elegem-se
pessoas, baseando em promessas e favores pessoais. Conseqüência: o Legislativo não representa

seus reais interesses. Neste País, os grandes temas nacionais não têm o destaque que merecem.
Os canais de rádio e televisão são controlados por uma minoria de dominadores que fazem a

vontade do Executivo. Como conseqüência a informação é manipulada, não é levada ao cidadão
deforma transparente. Nos últimos tempos falou-se muito em Olimpíadas, Copa do Mundo, mas

da Constituinte muito pouco sefoiou. Da importância de eleger constituintes que defendam as
causas do povo, da importância da nova Constituição para o futuro do País. Arma-se wn regime

político com o objetivo de manter o cidadão alienado, alheio aos problemas do País.

Uma nova Constituição está para ser promulgada. Com  ela nasce a esperança de um Legislativo
forte, participativo. Um Legislativo voltado para a sociedade, sólido eformado pela base das

classes trabalhadoras, onde o cidadão possa ter voz ativa nas decisões a serem tomadas em
Brasilia. Vários artigos aprovadas pela Constituinte asseguram um Legislativo mais

representativo. Foram removidos vários entulhos da ditadura. Estamos livres do monstruoso
decreto-lei e da Lei de Segurança Nacional; e a concessão de canais de rádio de televisão terá

que passar pelo Congresso. Já são grandes avanços, mas a luta não terminou: perdemos na
reforma agrária, o sistema de governo está muito concentrado no Executivo. Com a participação
de todos o sonho se tornará realidade e a atual geração de brasileiros com certeza ainda poderá

viver numa democracia que respeite a pessoa humana, assegure a liberdade, cultive a justiça e
proporcione a felicidade de todos.

Legislativo é sinônimo de democracia.



GOVERNAR? COMO?

André Luiz Motta Osório - VARGJNHA-MG
Escola Estadual Deputado Domingos Figueiedo

O Poder Legislativo é encarregado de fazer as leis. É exercido por uma assembléia composta de
representantes do povo, que são os deputados.

A principal função dos deputados éft4zer as leis, discuti-las e mesmo revogá-las. Além disso, são
os deputados que aprovam o orçamento das despesas e da receita do Estado: que regulam a
arrecadação e a distribuição das rendas estaduais; que criam e suprimem os cargos públicos e
fixam os vencimentos dos funcionários: que dão posse aos governadores efiscalizam sua
administração.

Revogar leis? Discuti-las' Criá-las."

Fazer leis é muito fácil, o di/ícii e quase impossível é colocá-las em prática.

I'(!z('r justiça num País onde a decadência morai está em evidência, num !'aís onde a maior parte
das pessoas vivem pressionadas pela ganância dos poderosos, num PaA onde a tristeza está
sendo a companhia constante dos mais necessitados?

Governar? Como? Se a incapacidade de domínio público, se a escassez de verbas, a pobreza
vocabular, a pobreza de espírito estão presentes nos administradores do poder?

Evisie solução para estes problemas? Existe, é lógico. Corno existiram meios para serem criados,
obvia,nente deverá haver meios para solucioná-los. E, por que não através do Poder Legislativo,
e por que não começar tudo novamente com mais sensatez e consciência? E por que não fazer dos
erros unia maneira de consertar o futuro de um povo tão sofrido, de um povo tão espezinhado
pelas mãos da miséria e cia ignorância? Dizem que a melhor forma de encontrar a felicidade e a
ventura é recomeçar, procurar também colocar wn pouco de sonhos para cooperar com a
realidade, colocar a alfabetização como meta: um povo que é capaz de ler e interpretar um texto
é capaz de discernir aspectos positivos e negativos de um fato, colocar a saúde também como
uma das prioridades, pois o nosso povo está doente, doente tanto física corno moralmente, doente
por saciar a sua fome de Justiça, por melhorar as suas condições de vida, e por ser feliz...

Cabe também a nós como brasileiros, exigir do Poder Legislativo que ele cwnpra com suas
fnhções e torne o nosso País melhor. Começando a solucionar os problemas de baixo para cima,
isto é, dos "sofredores" (a massa) para a elite, dessa forma talvez consigamos realmente a
"democracia'' tão proposta e tão sonhada por todos nós!



LEGISLATIVO FORTE

Evandro Vin(cius Cordeiro de Miranda - BELO HORIZONTE - MG
Colégio Marista Dom Silvério

Todo poder emana do povo e é exercido em seu nome. O poder no Brasil é representado pelo
Executivo, Legislativo e Judiciário. São poderes harmônicos e independentes entre si, afim de

que a democracia seja praticada, objetivo primeiro de todos os povos.

No Brasil, por exemplo, estamos a assistir a uma transição política, que se espera deságüe numa
democracia duradoura, fazendo com que o País saia dessa escuridão de quase vinte e quatro

anos, onde os direitos individuais do homem foram diminuídos e vidas tiradas em nome de um
regime autoritário, radical e desnecessário.

Nesse período, os poderes deixaram de ser independentes e harmônicos, graças ao poder de força
que o Executivo detinha com o AI-5, editado com o objetivo de fortalecer sobretudo o Executivo.

Nessa enxurrada ditatorial, o Poder Legislativo perdeu muito de suas forças e suas imunidades
ficaram restritas.

De modo que era um Legislativo amordaçado, sem o direito de legislar sobre matéria financeira
que passou a existir, com os poderes plenos absolutos na figura do Presidente da República.

Felizmente a Carga Magna, promulgada nesse cinco de outubro de 1988, devolveu ao povo a
ampliação de seus direitos de legislar através de seus representantes no Congresso Nacional.

Resgatou também alguns direitos individuais, entre os quais o "habeas data" e o mandado de
injunção, que, exercidos em toda a sua plenitude, demonstram a existência sólida de uma

democracia.

Assim, concluímos que o Legislativo é de suma importância para a existência de um regime
político democrático. Nele, o povo define os direitos e deveres de cada cidadão para com a

Nação e para com os concidadãos. Os direitos individuais do homem são respeitados graças a
ação do exercício da democracia, via Poder Legislativo.

A democracia brasileira, portanto, parte do fundamento de que a sua existência depende de um
Poder Legislativo forte, responsável e representativo de todas as camadas sociais do País.



RECUPERAR O TEMPO PERDIDO

Rafael l'edrosa de Oliveira - TTAÚNA - MG
Escota Estadual de llaúna

Tempos de Constituinte. Primavera tupiniquim, ao fim de um longo e tenebroso inverno. Já
chamaram a Constituinte de vitamina da democracia. Conclul'da a nova Carta, nem todos a
classificam como vitamina, havendo mesmo OS que a chamam veneno. "E,n casa que não tem
pão, todos recianatn e ninguém tem razão — . Afinal, (/1wl a competência dos senhores
constituintes para decidir regras tão fiuulamentaLs para nossas vidas? E ,nais: qual a competência
de todo o Legislativo, pois não só na Constituinte se fazem leis»
Todos sabemos que quanto maior a representatividade de um governo, mais democrático e
legítimo é o seu trabalho. Muito bem: examinando os Três Poderes, acredito ser no Legislativo
que essa representatividade se realiza de /n,w mais completa. No Judiciário, por exemplo, não
há processo eleitoral, o que considero certo. Porém, a crescente elirização do ensino e da
formação especializada dificulta o acesso de boa parte da população a esta carreira, assim como
afaz em todas as profissões de qualificação, ia' os cargos do Etecutivo são entregues ao partido,
ou grupo, que recebeu o apoio, os votos, da maioria da sociedade. Esquecem-se os votos
minoritários, pois não é possível dividir um cargo presidencial, por exemplo. Mas no Legislativo
há o sistema eleitoral proporcional. Cada partido, oposição ou situação, recebe o número de
cadeiras proporcional ao número de votos que recebeu .Só fictun de fora os que não atingem
certo riúinero mn(nimno de votos. O resultado é que é ex1renWnenIe difícil encontrar um presidente
ou mesmo governador brasileiro negro, índio ou mulher. Mas no Legislativo eles são bem mais
freqüentes, embora minoritários. Há uma maior representatividade.
Em uma sociedade heterogênea como a brasileira, é importante o respeito às minorias. !)i:-se
que Minas é a encruzilhada do Brasil: estamos entre São Paulo, Rio, Nordeste e ('entro-Oeste.
Realmente, "o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade e a de,nocracia
A representatividade do Legislativo lhe garante uma maior cumplicidade com o povo. Isso nós
pudemos ver quando (ia eleição de Taneredo e durante a Constituinte. Também são raros os
processos autoritários que não encontram resistência do Legislativo. Hitler 1)01014 fogo no
Reichstag, os militares cassaram parlamentares e criaram biônicos.
A mesma representatividade garante ao Legislativo a competência e privilégio (te definir as leis
que coordenam a vida da Nação e o próprio governo. Por mais carismático (/1W seja  o Executivo,
ele não possui essa legitimidade. Sempre que isso é ignorado, surge o fantasma tio autoritarismo,
do esmagamento das minorias, da subversão da sociedade e da democracia. Precisamos entender
que não há fim, econômico ou não, que justifique este tipo de coisa. Isso é difícil (te entender em
tempos de crise.
Bom, mas isso ,uw quer dizer que os dois grandes Poderes devamn .vemflpre viver as (urras.
Também é importante um Lseeu tiro forte e earis,náti< o, que de/uza os rumos das ações efetivas
do governo, regukunentada.v pela Constituição. Na verdade, deve-se procurar um equilíbrio. E é
na busca desse equilíbrio que consiste a democracia. I'o, isa ela é tão difícil, tão (lura.
Deve-se buscar a cooperação, pois a cada turbulência perdem-se meses, até (IflOS, que São
terrivelmente necessários num mundo que progride de forma tão ágil. Ainda mais para o Brasil,
sempre procurando recuperar o tempo perdido.



O PODER LEGISLATIVO

Rogério Silva - FORMIGA-MG
Escola Estadual Jalcira Santos Valado'

1
Dados gerais

Nenhum.
O poder legislativo o que é?

Não é. Era até 64
Esó.

1!
Estado de conservação do legislativo

Podridão (em síntese)

111
Função

Função nula
Trabalho de mãos atadas

Boca fechado
Faz leis? Não. Não faz

Recebe leis prontas
Já efetuadas. Corrigidas

Apenas aprova
E  óbvio é aprovar, para não desagradar
O legislativo zela da sua sala de reuniões

De reuniões sobre notas da ufologia, dos óscares.

IV
Denúncia

O poder legislativo foi assassinado na madrugada passado.
E o Tribunal Superior de Justiça abandonou o caso. Deu o caso por encerrado.

v
O povo e o legislativo

O povo confecciona um fantoche
O fantoche fracassa

O povo chora ermo na praça
E  povo, resignado, começa de novo.

Confeccina novo fantoche
Mas não dá certo
Nunca deu certo.

O fantoche nunca entra em cena.

VI
Cartas ao legislativo

O povo, as ruas, a cidade, as embalagens de aspirina, a aurora
escrevem ao legislativo. E ele não responde. Caótico e cheio de

pasmo permanece calado. E as cartas são incineradas.



VII
Constituição e o legislativo
A cartomancia e a astrologia dizem que as perspectivas são boas.

vil/
Problemas do Cotidiano do Legislativo
O voto X a fraude
A vontade X a falta de verba
A competência X a corrupção
Os deputados X a irresponsabilidade
Os senadores X o ato de bajular
Os vereadores X a pobreza
A carga horária X o sol de verão

Total:O povo perdeu de balaiada
Legislativo é órgão do governo?
Não. O povo tem que ganhar
Com um órgão de um governo democrático.

Ix
Solução
Um passarinho objetou:
- Senhores, criem escolas para políticos.

x
Ibope ao Legislativo
O ,ovo fala!
??????

Xl
Psicogra fia (10 Legislativo
A aIna /o legislativo em busca de palavras de consolo, em último intento, vai às ruas saber da
sua história:
- Junte recortes,fotos, anúncios e monte seu trabalho sobre o legislativo e envie para a caixa
f)0St(l/ número tal
e concorra a um lindo computador
(Pra ninguén ,nald,:er)



UMA OBRA CONJUNTA

Zenaide Vicentina Pinto - BELO HORIZONTE - MG
Escola Estadual Técnico Industrial Prof. Fontes

O homem é um animal eminentemente social e, por este motivo, sempre está à procura de líderes,
com o objetivo de assegurar a ordem e o bem comum.

Durante seu processo evolutivo, a humanidade conheceu diversos tipos de lideranças que,
posterionnente, se transformaram em formas de governo. Hoje, o governo republicano vigora em

nosso País e o povo brasileiro experimenta a liderança democrática representativa: através do
voto, cada cidadão brasileiro escolhe seus representantes que, eleitos pelo voto da maioria, irão

exercer o poder em nome do povo. Há divisão do governo em três poderes: o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário. Essa medida visa garantir o equilíbrio entre os poderes.

O Poder Legislativo associado aos demais é de grande importância nas decisões administrativas
do País. Sua principal função é a elaboração de leis que, depois de sancionadas, serão

responsáveis pelo progresso ou decadência da Nação.

Das decisões políticas, emanadas principalmente do Poder Legislativo, depende a saúde do povo,
sua educação, o nível de vida que possui, sua habitação, transporte, segurança, a administração
de bens e recursos naturais, a produção e renda nacionais, os juros, empréstimos, enfim, tudo o

que se relaciona aos problemas ligados à prosperidade da Nação.

O Poder Legislativo impõe deveres e garante direitos àqueles a quem representa. Para que os
deveres impostos ao povo sejam justos e os direitos a ele atribuídos, satisfatórios, é necessário

que os representantes eleitos tenham por meta lutar em prol da população, honrando-a.

Se o governo dá prioridade em suas decisões às áreas de saúde, educação e pesquisa científica,
em troca, o País posteriormente poderá alcançar favorável desenvolvimento no plano econômico,

social e mesmo político, pois a aquisição de cultura e técnica éfimdainental ao crescimento
nacional. Porém, se as causas populares não são atendidas, a Nação sempre elegerá
inconscientemente, seus representantes, o que acarretará um círculo vicioso de más

administrações, discriminações, insatisfações, manipulação do governo por empresários e
especuladores e mil outros problemas.

O desenvolvimento do País depende da administração de que dispõe e esta deverá se impor sobre
a sociedade de forma coerente, pois o País não é apenas o que possui em recursos naturais, mas

sim, a obra conjunta de todos os seus cidadãos que lutam por construí-lo e engrandecê-lo.
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DOCUMENTO 1: RELATÓRIO DA COMISSÃO ORGANIZADORA

CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO LEGISLATIVO NA
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

1. Objetivos

O concurso promovido pela Assembléia Legislativa, com participação da Secretaria de Esta-
do da Educação, se destinou a alunos de 5 a 8 séries do 12 grau e aos de 22 grau das escolas pú-
blicas e particulares e foi planejado visando a três objetivos primordiais:

a) fazer um levantamento do pensamento da juventude de nosso Estado sobre o Poder Legis-
lativo;

b) manter um intercâmbio da Instituição com a Sociedade através do setor educacional;

c) despertar a juventude para uma reflexão sobre a importância da participação no processo
político.

2. "O Analfabeto Político"

Para viabilização desses objetivos, escolheu-se, a título de sugestão, o texto "O Analfabeto
Político", de autoria de Bertolt Brecht, no qual se baseou a parte visual e textual das peças de di-
vulgação. O texto expressa o propósito da Assembléia de estabelecer uma discussão construtiva e
aberta sobre o papel institucional do Poder Legislativo, discussão que se torna imprescindível à
evolução social e política de nossa sociedade.



3. Peças de Divulgação

As peças de divulgação constaram de cartazes, folhetos e malas diretas diversas, encaminha-
das a toda a rede de ensino do Estado, envolvendo, aproximadamente, 3.200 escolas públicas e
privadas e um universo total de 1 milhão de alunos.

O encaminhamento das referidas peças se deu entre os meses de junho/88 - lançamento do
concurso - e outubro, estas últimas enviadas com o objetivo de divulgar a prorrogação do prazo de
encerramento do mesmo, para viabilizar a veiculação de "mídia" eletrônica, uma vez constatado,
através de pesquisa, que este era o meio insubstituível para se atingir diretamente o aluno e mobili-
zá-lo para a iniciativa, de acordo com as diretrizes do próprio concurso. Exatamente por isso, pror-
rogou-se o prazo de inscrição das redações, por escolas, de 30 de setembro para 30 de novem-
bro/88.

Entretanto, o projeto de divulgação pela mídia eletrônica frustrou-se devido a imprevistos
surgidos no decorrer da operacionalização da peça, o que atrasou todo o processo e levou a Co-
missão Organizadora, por consenso, a suspendê-la, após concluir que a sua veiculação, já na se-
gunda quinzena de novembro/88, não traria o retomo desejado, levando-se em conta a realidade
pedagógico - educacional frente ao calendário escolar.

Resultados

Diante deste imprevisto, os resultados obtidos pelo Concurso, em bases quantitativas, ficaram
aquém da expectativa, mas, mesmo assim, foram bastante significativos, levando-se em conta que a
divulgação se restringiu aos contatos através de correspondência e malas diretas.

Os números totalizados pela Comissão Organizadora do Concurso, no cômputo geral, foram
os seguintes:

Número de cidades participantes ........................................134
Número de estabelecimentos de ensino ...................................237
Número de Redações do 1'- Grau .......................................464
Número de Redações do 2 Grau .......................................215
Total de Redações (1 e 22 Graus) ......................................679

A partir do numero de 679 redações efetivamente inscritas no Concurso, pode-se inferir, com
base em critérios estabelecidos no Regulamento (proporcionalidade de redações por escola em re-
lação ao número de turmas) que cerca de 80 mil alunos estiveram mobilizados cm tomo do Con-
curso Estadual de Redação em todo o Estado de Minas Gerais, estimando-se que, deste total, a Ca-
pital tenha participado com 13% e o Interior com 87% do número de alunos envolvidos no traba-
lho.
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DOCUMENTO 2: REGULAMENTO DO CONCURSO ESTADUAL DE REDAÇÃO

1) O concurso de redação sobre o tema "A Importância do Legislativo na Democracia Repre-
sentativa" e com o título O Poder Legislativo destina-se aos alunos de 9 a 8! séries do 12
grau e aos alunos do 22 grau das escolas públicas e particulares do Estado de Minas Gerais.

2) Cada aluno poderá participar com uma única redação, a ser elaborada em sala de aula, com a
presença do professor.

3) As redações deverão ter a extensão máxima de 60 linhas e ser apresentadas em papel almaço
pautado e letra legível; delas não deverá constar o nome do aluno, mas a indicação de seu
número de chamada, série, turma, grau, turno e nome da escola.

4) Cada turma escolherá duas redações para concorrer à pré-seleção promovida pela escola.

5) Cada escola procederá à seleção das redações que a representarão no concurso estadual, obe-
decendo à seguinte proporção, por grau:

N2 de turmas concorrentes	N9 de redações a serem enviadas
por grau (*)

DelalO	 3
Della2O	 5
De21a30	 7
De 31 em diante	 9

Exemplo: A escola "A" tem 5 turmas de 22 grau e 20 turmas de 5! a 8! séries do 12 grau. Logo,
essa escola poderá enviar um total de 8 redações: 3 representando o 22 grau e 5 repre-
sentando o 12 grau.

(*) Considerar apenas as turmas de 5! a 8! séries, quando se tratar do 1 9 grau.

6) As redações selecionadas serão encaminhadas pela escola através do correio, com AR, em en-
velope fechado e rubricado pela direção, para o seguinte endereço:

Comissão Organizadora do Concurso de Redação
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Telefone: (031) 349-7149
CEP 30.190 - BELO HORIZONTE - MG



7) As redações serão selecionadas por uma Comissão especialmente designada para esse fim po-
dendo dela fazer parte membros da comunidade que não pertençam ao quadro de funcionários
da Assembléia.

8) Os critérios de avaliação e classificação das redações serão preestabelecidos pela Comissão
Julgadora e aprovados pela Comissão Organizadora.

9) Os autores das 3 (três) melhores redações de cada grau e suas respectivas escolas serão pre-
miados.

10) As 10 (dez) melhores redações de cada grau serão publicadas em livro pela Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais, que enviará exemplares às bibliotecas das escolas participantes.

11) Feita a seleção das redações, a Comissão Organizadora entrará em contato com as escolas para
a identificação dos respectivos autores.

12) As redações ou escolas que não observarem as disposições do presente regulamento poderão
ser desclassificadas pela Comissão Organizadora.

13) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e de suas decisões não caberá
recurso.



DOCUMENTO 3: REGULAMENTO DA COMISSÃO JULGADORA

A Comissão Julgadora do Concurso Estadual de Redação, designada por portaria dos Srs.
Presidente e 1 2-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decidiu que os
seus trabalhos serão orientados pelo seguinte Regulamento:

1) Os envelopes contendo as redações serão abertos perante um membro da Comissão Jul-
gadora.

2) As redações serão separadas e numeradas por grau de ensino, evitando-se, assim, o risco
de extravio.

3) A Comissão Julgadora será dividida em 4 (quatro) grupos de 3 (três) membros. Os grupos
receberão, para correção, um número proporcional de redações de cada grau.

4) As redações distribuídas a cada grupo serão lidas por todos os seus integrantes, sendo
avaliadas de acordo com os critérios abaixo expostos.

5) As redações que não estiverem coerentes com o tema proposto serão desclassificadas.

6) As redações que forem consideradas coerentes com o tema proposto serão julgadas de
acordo com os seguintes itens:

- criatividade/originalidade
- clareza e organização das idéias
- capacidade de argumentação
- espírito crítico

7) A cada um dos itens enumerados no item anterior sera atribuída uma pontuação de O (ze-
ro) a 25 (vinte e cinco) pontos, totalizando 100 (cem) pontos. A nota final de cada reda-
ção será a média da soma das 3 (três) avaliações de que trata o item 4.

8) Cada grupo selecionará, inicialmente, 10% das redações que lhe couber julgar, que serão
redistribuídas entre os grupos com a finalidade de selecionar os 10 (dez) melhores traba-
lhos de cada grau.

9) Com o propósito de se estabelecer uma reserva para o caso de alunos selecionados que
não sejam encontrados, mais 5 (cinco) redações de cada grau serão selecionadas.

10) Dentre as 10 (dez) melhores redações de cada grau, serão escolhidos os três primeiros lu-
gares que farão jus aos prêmios divulgados pela Comissão Organizadora do Concurso.

11) Ocorrendo empate em qualquer etapa do processo de avaliação, o desempate se fará por
reavaliação de todos os integrantes do grupo constituído naquela etapa.

12) Os casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora, por decisão da maioria.
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DOCUMENTO 4: DEPOIMENTO DA COMISSÃO JULGADORA

Senhor Presidente,

Ao concluirmos os trabalhos da Comissão Julgadora do Concurso de Redação sobre o tema A
Importância do Legislativo na Democracia Representativa, promovido por esta Assembléia Legis-
lativa, cabe-nos socializar a experiência que vivemos coletivamente, ao longo do processo de aná-
lise e julgamento dos textos produzidos por jovens estudantes de 5 a 8 séries e de 22 grau, repre-
sentantes de centenas de escolas, públicas e particulares, nas mais diversas e longínquas regiões do
Estado.

A tarefa para a qual fomos convocados, embora cansativa, gratificou-nos como profissionais,
como representantes de entidades, como cidadãos. Captar, através dos textos, o que o jovem pensa
e deseja, atentar para a sua postura diante do mundo em que vive, foi uma experiência que muito
nos enriqueceu.

Acreditamos que o ganho real, obtido através do Concurso, não reside propriamente nos
textos julgados, para fins de premiação, mas, sim, no trabalho pedagógico que antecedeu a produ-
ção dos textos, nos limites de cada turma de alunos de 9 a 8 séries e de 22 grau. Nessa perspecti-
va, o Concurso foi válido pelo que pôde provocar, em termos de estudo e pesquisa, debates e apro-
fundamento de questões históricas, políticas, sociológicas, econômicas e culturais que atuam como
condicionantes da organização, das práticas do Poder Legislativo e de suas relações com a Socie-
dade. E nesse conjunto de experiências, marcadas pelo esforço coletivo de alunos e professores na
sala de aula, é no âmago dessas vivências organizadas e sistematizadas pelos professores, em torno
do tema da redação, que o Concurso, ao ultrapassar a sua transitoriedade, contribuiu para o fun-
damental e permanente do currículo escolar e a construção de uma nova prática pedagógica, com-
prometida com o projeto global de transformação social.

No que diz respeito ao conteúdo dos textos analisados, algumas observações merecem ser
compartilhadas:

1) As redações, em sua quase totalidade, se revestem de um nítido senso crítico, muitas vezes
marcado por um pessimismo radical, referente ao Poder Legislativo, no nível federal, estadual e
municipal.

2) Ficou evidenciada a forte preocupação dos jovens com a conjuntura do país, pela aborda-
gem e discussão dos grandes problemas sociais que afetam a vida do povo brasileiro, sem, contu-
do, haver identificação de suas raízes históricas.

3) É significativa a identificação do aluno com a luta dos professores na rede pública.

4) O aluno da rede pública foi o que mais valorizou a escola, como instrumento de politiza-
ção, destacando frequentemente a necessidade de melhorar o ensino.

5) Os jovens têm clareza de que há necessidade de participação do povo nas discussões e de-
cisões, ao nível do Legislativo e Executivo, para efeito de construção e aprovação de leis que pro-
voquem impacto na vida social.

6) Os jovens, apesar das dificuldades, acreditam no Brasil e têm esperança de que mudanças
possam acontecer.



7) Foi emocionante a forma espontânea e sincera dos alunos no desenvolvimento de suas re-
dações.

Por outro lado, percebemos que os alunos tiveram dificuldade em desenvolver o tema, princi-
palmente os de 5 a 8 séries do primeiro grau. Os textos evidenciaram o desafio do ensino de
Língua Portuguesa em nossas escolas, muito embora os erros de ortografia, de regência, de con-
cordância não fossem penalizados, urna vez que o Concurso privilegiou apenas o conteúdo.

O tema, por sua vez, envolveu conceitos mal assimilados, porque não vivenciados concreta-
mente. E o caso, por exemplo, de democracia: falamos em democracia mas não a exercitamos e,
quando queremos exercitá-la, criamos um ritual complicado em torno da prática que acabamos tor-
nando-a artificial e acidental. Mesmo assim, temos de nos esforçar para avançarmos na direção do
processo democrático, ate' que, um dia, a democracia se imponha neste País como uma forma real
de existência coletiva. Para a nossa reflexão, transcrevemos aqui as palavras do cientista social
Edgar Morim, em seu livro A POLITICA DO HOMEM:

"... a democracia não pode conviver com a intimidação e a covardia, com os pequenos terro-
res, os grandes tabus e os silêncios constrangidos da alma; com a irresponsabilidade ou a
bravata, a traição e a conjuração; com as verdades dogmáticas e as meias-verdades; a ambi-
valência e o oportunismo; com o maniqueísmo radical ou com o radical esvaziamento semân-
tico das palavras, usadas não para comunicar, mas para enganar, iludir, dopar."

Finalizando a nossa fala, queremos registrar mais uma das conclusões que pudemos extrair de
nosso trabalho: a escola pública, não obstante as adversidades a marcarem a sua trajetória, ainda
permanece - de pé. E não temos dúvidas de que a escola pública permanecerá de pé enquanto re-
presentar um benefício concreto na vida do povo. Esse benefício vai além do ensino, pois o povo
luta pela escola, também, porque a identifica como o lugar da igualdade, da dignidade humana,
o lugar onde os filhos são tratados como gente, enfim, o lugar de afirmação da cidadania.

James Madison, o quarto Presidente dos Estados Unidos, foi, depois de Jefferson, o mais ati-
vo dos estadistas americanos envolvidos na obra educacional. Dizia ele, no início do século XIX:

"Um governo popular, sem instrução popular ou sem meios de adquiri-Ia, é apenas um prólo-
go de uma farsa ou de uma tragédia, ou talvez de ambas."

Senhor Presidente.

Para evitarmos a tragédia de que fala o estadista americano, temos urgência, neste País e
neste Estado, de desmascarar a farsa da nossa escola pública, patrocinada historicamente pelas
elites descomprometidas com as necessidades e anseios de nosso povo, sob o beneplácito de go-
vernos irresponsáveis. O fracasso da escola que aí está é o fracasso de toda uma sociedade, é o
fracasso de uma nação inteira.

Conclamamos todos os representantes do povo de Minas Gerais a se engajarem conosco na
luta pelo resgate da escola pública mineira, a fim de que possamos entrar no século XXI regenera-
dos perante o julgamento dos nossos jovens, livres da omissão e absolvidos pela História.

A Comissão Julgadora

Belo Horizonte, 18104189.
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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 Cabra!; ABRE-CAMPO - Escola da Co-
munidade Abre-Campo 12 e 22 Graus; AÇUCENA - E.E. Odete Valadares; AGUAS FORMO-
SAS - E. E. José Quaresma da Costa; AIURUOCA - E. E. Conselheiro Fidelis; ALPINOPO-
LIS (Distrito São José da Barra) - E. E. Dr. Juscelino Kubitscheck; ALVARENGA - E. E. Go-
vernador Bias Fortes; ANDRELANDIA - E. E. Visconde de Arantes; ARAÇUAI - Colégio
Normal Nazareth; ARAGUARI - E. E. Raul Soares - E. E. Isolina França Soares Torres - E. E.
Paes de Almeida; ARAÚJOS - 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 Chateaubnand - E. Municipal Adauto Lúcio Cardoso - Colégio Sa-
grado Coração de Maria - E. E. Kennedy - E. SESI de 12 Grau Hamleto Magiavacca - 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 Wemeck - E. Municipal Jonas Barcellos 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 l-lilda Rabeilo Matta - E. E. Prof 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 Emflia Massanti-SESI - E. SESI Newton Antônio da Silva Pereira de
12 Grau - E. Municipal Adauto Lúcio Cardoso - Escola da Comunidade Domiciano 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 PMMGI7 2 BPM - E. E. Prof. Carlos Lúcio de Assis
- E. E. Prof. Wilson Lopes do Couto - E. E. Miguel Gontijo; BOM SUCESSO - E. E. Benjamim
Guimarães; BUENÓPOLIS - E. E. Mestra Rosinha; CACHOEIRA DA PRATA - E. Padre
Guilherme Peter's; CAETE - 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; CA-
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 Abntta; CONSELHEIRO LAFAIETE - Colégio Nossa Senhora de Nazareth; CON-
SELHEIRO PENA - E. E. de Goiabeira; CONTAGEM - Conjunto Assistencial Alvimar Car-
neiro de Rezende-SESI - E. E. José da Silva Couto; CORINTO - E. E. Prof Maria Amália
Campos; CORONEL FABRICIANO - E. E. Padre José Maria de Man - Colégio Técnico de
Coronel Fabriciano; CURVELO - E. E. Irmã Clarentina; DELFIM MOREIRA - E. E. Marquês
de Sapucaí; DIAMANTINA - Matutino do Colégio 1)iamantinense; DIONISIO - E. E. Prof
Luíza Fernandes; DIVINOPOLIS - E. E. Santo Tomar de Aquino; DOM VIÇOSO - E. E. Rui
Barbosa; DORES DO INDAIA - E. E. Benjamim Guimarães; ESPERA FELIZ - E. E. Altivo
Leopoldino de Souza; EUGENOPOLIS - 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
22 Grau Prof. José Alvarez Filho; IBERTIOGA - E. E. Santo Antônio; IBIRITÉ - E. E. Prof.
Ernesto Carneiro Santiago - E. E. João Antônio Siqueira; IGARAPEVA - E. E. Ana de Castro
Cançado; INHAPIM - 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 MAT'' DENTRO-
E. E. Emídio de Sales; ITAMOGI - E. E. de Itamogi; ITAÚNA - E. E. de Itatina; ITURAMA -
E. E. Antônio Ferreira Barbosa; JAGUARAÇU - E. E. Coronel Felício Miranda; JANAÚBA -



E. E. Maurício Augusto de Azevedo - E. E. Rômulo Sales de Azevedo; JANUÁRIA - ii. E. de
Tejuco; JEQUERI - E. E. do Grota; JOÃO MONLEVADE - E. E. Governador Israel Pinheiro
- Instituto Castro Alves - Centro Tecnológico Dr. Joseph Hein; JUIZ DE FORA - E. E. Sebas-
tião Patrus de Sousa - Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora - Colégio Stelia 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. Fábregas; MACHADO - E. E. Iracema Rodrigues - Colégio Imaculada Con-
ceição; MANIIUAÇU - Colégio Tiradentes da PMMG - E. E. Carlos Nogueira da Gama - E. E.
de Luizburgo - Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora - E. E. Sebastião Patrus de Sousa -
Escola de 20 Grau Cidade de Juiz de Fora - E. E. Maria de Lucca Pinto Coelho; MARI ANA - E.
E. Monsenhor Morais; MARLLÉRIA - E. E. Liberato de Castro; MEDEIROS - E. Municipal de
2 Grau de Medeiros; MIRABELA - E. E. Francisco Anomode; MOEDA - E. E. Senador Meio
Viana - E. E. Dom Velioso; MONSENHOR PAULO - E. E. Presidente Kennedy; MONTAL-
VANIA - E. E. de Pitarana; MONTES CLAROS - Escola Adventista de Montes Claros - E. E.
Delfino Magalhães - Colégio Marista São José - E. E. Gonçalves Chaves; MURIAÉ- E. E. Prof.
Tomás Aquino Pereira; MUTUM - E. E. de São Francisco de Humaitá; MUZAMBINHO - E. E.
Prof. Salatiel de Almeida - Colégio José Januário Magalhães; NAZARENO - E. E. Prol. 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; PARÁ DE MINAS - E. E.
Manoel Batista - E. E. Fernando Otávio; PARACATU - E. E. Afonso Roquette; PARAGUA-
ÇU - E. E. Padre Piccinini; PASSOS - Colégio Imaculada Conceição - E. E. Caetano Machado
da Silveira; PATOS DE MINAS - E. E. Aboer Afonso - E. E. Abiio Caixeta de Queiroz, PA-
TROCÍNIO - E. E. Odilon Behrcns de 1° e 20 Graus de São João da Serra Negra; PATROCI-
NIO DO MURIAE - E. E. José Bonifácio; PAVAO- E. E. Caio Nelson de Sena; PEDRA DO
INDAIÁ - E. E. Prof. João Alves Filgueiras Campos; PERDOES - E. E. João Meio Gomide;
PIRAPORA - Escol: da Comunidade de Pirapora; PIUI - E. E. Prof. João Menezes; PLANU-
RA - E. E. Alysson Roberto Bruno; POÇO FUNDO - E. E. São Marcos; POÇOS DE CAL-
DAS - E. E. Dr. 1-laroldo A. Junqueira - Escola Profissional Dom Bosco; PONTE NOVA - E.
E. Caetano Marinho: PRATA - E. E. Prol'. Valentim 1 2 Grau: RAUL SOARES - Colégio Esta-
dual Regina Pacis: RIO POMBA - E. E. Prof. José Borges de Morais; RIO PRETO - E. E.
Demerval Moura de Almeida; 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 ANTÔNIO DO MONTE - E. E. Senhora de Fátima; SÃO DO-
MINGOS DO PRATA- E. E. Marques Afonso; SAO FRANCISCO DE PAULA - li. E. Co-
ronel Mário Campos; SÃO FRANCISCO DE SALES -E. E. Dr. Francisco de Sales; SÃO
GONÇALO DO SAPUCAI - E. Ei. Dr. João Pinheiro: SAO JOAO DEI--REI - E. E. Maria
Teresa - E. E. João dos Santos: SÃO JOAO NEPOMUCENO - Escola da Comunidade Dr. Au-
gusto Glória; SAO PEDRO DO SUAÇUI - E. E. João Pinheiro: SAO SEBASTIAO DO RIO
PRETO- E. E. Odilon Behrens; SÃO VICENTE DE MINAS E. Municipal de 2 Grau Irmão
Exuperâncio: SAR DOA - E. E. Geralda Pereira de Almeida: SERRO - E. E. Deputado iiieotô-
nio de Magalhães - Colégio Nossa Senhora da Conceição; SETE LAGOAS - E. E. Murilo de Je-
sus Peixoto - E. E. Sinhá Andrade - E. Ii. Prof. Cândido Azeredo - Escola de Aplicação da FAH
- E. E. Nadir Meireles de Avelar - E. E. Prof. Rousset: SOBRÁLIA - li. E. Sedes Sapicntiae:
TEÕFILO OTONI - E. E. lone Leweick ('unha Meio - Escola 13enedito Valadares; TOCAN-
TINS - E. li. Dr. João Pinto; TRÊS PONTAS - Escola ('oração de Jesus - E. E. Prefeito Jac
Junqueira Gazola; UBÁ - E. E. Raul Soares - E. E. Dr. Levindo Coelho - E. E. Padre Joáozinho
- E. E. Cel. Camilo Soares - Escola Técnica de Comércio de Ubá: UBERABA - E. E. Prol. Luiz
Antônio Corrca de Oliveira - E. E. Frei Leopoldo de Casteinuovo - Colégio Tiradentes da PMMG
- E. E. Carmelita Carvalho Garcia - Colégio Marista Diocesano: UBERLÂNDIA - E. 1'-. Prof.
José Ignácio de Sousa - E. E. Cristóvão Colombo - E. E. l'residcntc 'lancredo Neves - E. l'. Sete



de Setembro - E. E. Enéias Vasconcelos - E. E. Afonso Arinos; UNA! - E. Municipal Teófilo
Martins de Meio; VARGINHA - 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



ANALFABETO POLÍTICO

* Bertolt 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 Brecht. celebre pensador aemáo, retratou em sua obra os momentos crfttcos por que passou a
Alemanha com a crise económica dos anos 20oo conseqüente descrédito nas instituições políticas.

Brecht faleceu em 1956. aos 58 anos.
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