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L^aI, algum segredo hoje?
- Não, filho, até que não. Eu estava mesmo era

pensando na vida
- E, pai, esse negócio de pensar na vida não é uma

boa não, sabe?
- E posso saber por quê?
- Sei lá, pai, é o povo que diz. Quando a pessoa

começa a pensar na vida é que
-É que o quê?

- Nada, pai, esquece.
- Ô menino, deixa de bobagem. Seu pai, novo e

forte desse jeito, você acha que estou com cara de quem
está de partida? Ou pelo menos encomendando passagem?
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- Encomendando o quêê?
- Nada, estou lembrando de sua tia Ciça. Ela é que

inventou esse negócio, essa brincadeira lá em casa. Quando
alguém começava a ter problema de saúde ou a se queixar
muito, ela dizia: "Olha aí, mãe, mais um que encomendou
passagem. Logo, logo vai estar de partida."

- Partida?...
- É, filho, pra lá, 6!
E papai apontou pra cima.
Para o céu mais lindo que eu conheci na vida. Pra

coisa mais cheia de estrelas de toda a banda por onde andei.
Aquilo sim, é que era céu. Céu de verdade, como vovô
dizia, e passou pro meu pai e meu pai pra mim. Aquelacoisa
toda "chitadinha", que nem Pedrelina, nossa babá, dizia.
Chitadinha, pra quem não sabe, é pintadinha.

Pois o céu de minha terra, vou dizer, tinha estrela
mesmo. De perder a conta. Da gente ficar assim noite
inteirinlia fora de casa, sentado ao léu e debaixo do céu. Até
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rimou!
- Pai, posso falar?
- Fala, filho.
- Pai, e o negócio da luz? Como é que ficou?

- Pai, você prometeu!

- Sabe, pai
—Ahn?
- Pai, parece que você tá no mundo da lua, poxa.
- Desculpa, filho, é que eu
- Já sei, estava pensando na vida
- Deixa de besteira, de uma vez por todas!
Fiquei todo assustado.
Papai estava uma fera.
Como nunquinha eu tinha visto.
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Tempo decorrido, volto à carga:
- Pai, agora vou direto e reto. Negócio seguinte: fui

outro dia numa festa do meu colégio. Tinha urna lu, um
"jogo de luz" —como eles falam lá na cidade - que cii nunca
vi, pai.

De todas as cores, assim revezando, sabe, em pisca-
pisca, eu achando a coisa mais linda. Era rosa, azul, amarelo,
verde ... Pai, você no pode imaginar que diabo de coisa
mais dcsbundante que era aquilo

- Desbun ... o quê?
- Desbundante, pai. Bonito, um show!
- Ali E aí?
- E aí, pai, aí eu pensei: Se o pai vê essa luz toda, vai

descobrir o que é a tal da tecnologia moderna, o que que
é o progresso, quanta coisa diferente tem no mundo hoje.

—Sei. E aí?
- Poxa, pai! Dá um jeito, vê se traz uma luz pra cá.
- Uma luz, meu filho? Entendi não.
- Pai, presta atenção. Só agora, depois que fui pra



cidade estudar é que, com todo respeito, né, pai, por toda
a nossa família que por essas bandas viveu, é que entendi.
Pai, não dá mais pra ficar nessa, sabe, paradão, esticadão,
que nem boi ruminando no pasto. Não, não dá pra fechar
os olhos, fazendo de conta que o progresso não existe. Pai,
você sabe que te adoro, mas viver só por conta da luz do
lampião, do liquinho, da vela, fogueira ... das estrelas e da
lua ... não dá mais!

- O mundo mudou, pai. Mudou e foi muito, sabe?
E em muito pouco tempo. Pensa bem, pai, até escola
noturna a gente vai poder ter aqui. Puxa, pai, olha pra esse
fazendão de séculos da nossa família e pensa. Mas pensa
grande, meu pai.

- Ah n?
- Pai, você já pensou ... nisso tudo aqui ... tudo

iluminado? Tudo parecendo uma enorme fogueira de São
João?
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É, acho que você ganhou, filho.

Olhei fundo, tenso, denso, nos olhos castanhos, de
amêndoas doces, olhos-ternura de papai.

Papai me puxou pra ele. Não era comum ele fazer
aquilo. Mas fez. Eu sabia, eu sempre soube da candonguice
dele, da família toda, minha nossa!

Ele viu, de repente, como eu queria, que era hora
de mudar, de se modificar.

- Ninguém está só no mundo, não é, meu filho?
-Ninguém, pai, e agora, mais do que nunca, aprendi

isso. Além disso, a luz resolve uma porção de problemas.
Inclusive, pai

- Já sei, não precisava nem falar ... sei que você
detesta banho de serpentina, né?

- Por aí, pai. É, você está esquentando
- Então, menino, trate de apagar cedo o seu lampião

essa noite. Nada de leituras, que amanhã, bem, uma dês



desbun ... como é que é mesmo?
- DESBUNDANTE!!!
- Isso. Uma desbundante aventura nos espera.

Combinado?
- Combinado, pai. Viva a luz! Êta fazendão bonito,

hem, pai? Se aqui sem luz já é essa beleza, imagine todo
grimpado ... grimpado não ... chitadinho de lampadazinhas
fosforescentes.

- Filho, posso perguntar uma coisa?
- Sem erro. Fala.
- Filho, olhe bem.
- Tô olhando.
- Mas olha mesmo, de verdade. Não olha só com os

olhos, não, olha com o coração.
- To de olho, pai.
- Filho, você já viu luz mais bonita e verdadeira

luz mais quente e forte, mais maravilhosa que essa aqui,
filho? ... de lua cheia e amarela ... das estrelas do nosso
sertão?



—Vi não, pai. Vi não. Nada igual. Nem o néon brilha
mais.

- Nem o quê, João?
- Esquece, pai. Nunquinha. Nunca vi nada igual.



E A HISTÓRIA CONTINUA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Você viu que a luz ainda não chegou a todos os
lugares, como na fazenda do pai do João. E que o
progresso, muitas vezes, depende da luz. Sabendo
disso, João convenceu o seu pai a tomar uma providência
para resolver esse problema. Vamos ver o que eles
fizeram?

João e seu pai procuraram o Deputado da cidade,
e pediram ajuda para resolver o problema deles.

O Deputado achou que, com uma lei, esse
problema poderia ser resolvido. E apresentou, na
Assembléia Legislativa, o seguinte projeto de lei:
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Este projeto de lei foi publicado no Jornal "Minas
Gerais", para que o João, seu pai e todos os mineiros
ficassem sabendo dele.

Depois o projeto foi para as Comissões de
Justiça, de Política Energética e de Fiscalização
Financeira, para ser estudado e receber a opinião de
cada uma dessas Comissões.

A Comissão de Política Energética estudou o
projeto e achou que ele ficaria melhor, se fosse dado um
prazo para a ampliação da rede elétrica. E apresentou a
seguinte emenda:
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As Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira estudaram o projeto e não apresentaram
nenhuma emenda.

Aí o projeto foi para o Plenário, com a opinião das
três Comissões, para ser discutido e votado pelos
Deputados. Os Deputados aprovaram o projeto com a
emenda da Comissão de Política Energética.

Em seguida, o projeto foi mandado para o Governador.
O Governador gostou do projeto e deu sua aprovação.

Depois de assinado pelo Governador, o projeto virou
lei. E a lei foi publicada no Jornal uMinas Gerais" para que
o João, o pai do João e todos os mineiros ficassem sabendo
dela:
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Assim como João e seu pai, todas as pessoas
podem se unir e levar os problemas do seu grupo aos
deputados, que são os representantes do povo.
Os deputados fazem as leis para melhorar a vida dos
cidadãos.
Os deputados estudam e votam não só projetos de lei
apresentados por eles próprios, mas também projetos
enviados pelo governador do Estado, pelos Tribunais
(de Justiça e de Contas) e até mesmo projetos apre-
sentados diretamente pelo povo.
Além de se ocupar das leis, os deputados também
fiscalizam os atos do governo e investigam denúncias
de coisas erradas.
Na Assembléia, os deputados trabalham nas Comis-
sões e no Plenário. Nas Comissões, eles se reúnem
em grupos pequenos para estudar os projetos e dar
sua opinião sobre eles.
Cada Comissão é especializada em um assunto. Por
exemplo: a Comissão de Educação estuda os projetos
que tratam de escolas, professores, alunos, etc; a



Comissão de Saúde estuda os projetos que falam de
doenças, de hospitais, etc; a Comissão de Meio Am-
biente estuda projetos sobre poluição, proteção de
árvores e de animais, etc.
No Plenário, todos os deputados trabalham juntos. É
lá que os projetos são discutidos e votados depois de
estudados pelas Comissões.
Depois de aprovados pelo Plenário, os projetos são
enviados ao governador, para serem transformados
em lei.

A lei é o resultado de um trabalho conjunto do povo e
dos deputados. Quanto mais participantes forem os
cidadãos, mais condições terão os deputados de
exercer bem o seu trabalho.
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SE VOCÊ FOSSE DEPUTADO...

Se vocêfosse Deputado, qu€ projeto de lei iafazerpara mel/ior'fra vida da
sua tumia, da sua escola ou da sua comunidade?

PROJETO DE LEI N° .......

Art.	.............................................................................................

Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.

Nome do Deputado

ProjetoCadÕoMIrim
ALMG, 1995



A ASSEMBLÉIA QUER SABER:

1 - Você gostou do livro?
Sim EI	Não EI
2 - Você aprendeu no livro alguma coisa sobre a Assembléia?
Sim EI	Não El
3—Se você aprendeu alguma coisa, o que aprendeu?

4—Você já visitou a Assembléia?
Sim El	Não El
5—Do que você mais gostou nessa visita?

Qualé  seu nome? .................................................... ...............
Quantos anos você tem? ...........................................................
Em que série você está ? ...........................................................
Qual é o nome da sua escola'? ..................................................
E o endereço da sua escola'? ....................................................

Projeto Cidadão Mfrim
ALMG. 1995
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Regras
do Jogo

Número de participantes: 2 a 4

Material
1 tabuleiro
4 peões triangulares de cores diferentes
1 dado
12 fichas com projetos de lei e com o
nome das comissões por onde devem
passar os projetos.

Preparação
Recorte as fichas dos projetos na linha
pontilhada.
Recorte e monte o dado e os peões de
acordo com as instruções.
Faça isso junto com seus amigos, um
ajudando o outro.

Como jogar
Cada jogador escolhe o seu peão. As fi-
chas dos projetos devem ser embaralhadas,
e cada jogador pega uma delas. A seguir,
os jogadores lêem em voz alta o projeto de
sua ficha e o nome das comissões por onde
o projeto deverá passar.
Depois as fichas dos projetos são coloca-
das no centro do tabuleiro, no espaço que
tiver a cor correspondente à cor do peão.

Jogando
Todos os jogadores põem o seu peão na
Casa "PLENARIO APRESENTE AQUI
O SEU PROJETO," onde se inicia o jogo.
Sorteia-se a ordem dos jogadores.
1 Cada jogador, na sua vez, joga o dado.
2 O peão caminha no tabuleiro de acordo
com o número sorteado, seguindo as ori-
entações escritas nas casas.
3 As casas em vermelho são de parada
obrigatória, não sendo possível ultrapassá-
las. Se o número sorteado for superior ao

Objetivo do jogo
O objetivo do jogo é fazer com que um
projeto de lei se transforme cm lei, se-
guindo-se todos os passos necessários para
isso.
O peão representa o projeto. Ele deverá
passar por todas as casas obrigatórias (cm
cor vermelha) e, também, pelas casas das
comissões que estão na ficha do
projeto.

necessário para atingir a casa obrigatória
seguinte, o peão permanece onde está.

4 As comissões que estão nas fichas de
projeto sorteadas são também casas de
passagem obrigatória, e são as casas de cor
verde.
O peão não pouc parar numa comissão
que não esteja no seu projeto. Se o núme-
ro sorteado levar o peão a uma comissão
que não aparece na ficha do seu projeto,
o jogador não avança, passa a vez.
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PARABÉNS!

O GovernadoLconcordou
com seu projeto.
Ele vai virar lei.
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QUE SORTE!
O Plenário aprovou

seu projeto. Aoro ele
vai ser enviado para

o Governador.
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QUE PENA!

O Plenário rejeitou
seu projeto.

Apresente outro projeto.
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Corno todas as artes, a literatura se entretece solidamente à vida
social. linguagem simbólica que fala do e ao imaginaria de um povo, ela
sempre tratou, ao longo de sua história, de questões humanas.

Entre as quais se incluem, evidentemente, cidadania e política.

Que são assunto destas histórias, concebidas como elemento de um
projeto de educação política. As histórias prolongam-se num jogo, no qual
o aluno, percorrendo as diferentes etapas da elaboração das leis, fami-
liariza-se com elas.

Este projeto, ao fazer da leitura de livros de história uma de suas
contraparles, já dá sua primeira lição importante. Que cidadania crítica e
conseqüente não se constrói sem cultura e sem livros.

Mansa Lajolo
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