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ti não gosto nem um pouco
daquele menino meu vizinho. Ele é chato e bobo, e
metido também. Não topa nenhuma brincadeira legal,
está sempre enfezado, emburrado. A gente até arrumou
um apelido pra ele: Joaquim Enfezolino.

Quando o JE (a gente fala assim pra disfarçar,
quando ele está chegando) entra em alguma
brincadeira, ele quer sempre ser o mais importante, ou
• que manda mais, ou o que ganha sempre: o mocinho,
• Romário, o Ayrton Senna, o mais rico, quando a gente
brinca de ser milionário.

A gente é milionário só de brincadeira, mesmo.
De verdade, a gente é bem pobre. Classe média baixa,
é isso que a professora falou que a gente é.
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Eu também sou um menino de 9 anos, que nem
o JE. Mas não sou chato que nem ele, não: sou até
bem legal, acho. E eu só moro na mesma rua que ele,
estudo na mesma escola estadual, e brinco junto porque
senão a mãe da gente fica falando no nosso ouvido.

"A gente" somos: eu, o 'ico, o jurandirzinho
(ou Jura), o Wellington e o Ticão. O JE, que se chama
José Manuel, não faz parte da gente, nem fora nem
dentro do coração. Nenhum de nós gosta dele. Eu sou
o que não gosto mais, acho que é porque vejo mais ele,
que mora na casa grudada à minha.

Tudo de ruim que acontece com o Enfezolino a
gente vibra. Baixinho, pra mãe da gente não ouvir e
falar que é pecado, mas vibra: gripe, dor de garganta,
tombo, tropeção, nota baixa ... Quando ele quebrou o
pé, então, foi uma felicidade inteira.

Pra falar a verdade, a gente tem é birra dele. Se
o coitado respirar perto da gente, vem aquela gastura e
aquela vontade de socar ele, que é difícil de segurar.
Coisa que a gente pode um com o outro, o JE não



pode de jeito nenhum perto de nós.
O JE e as meninas da nossa rua são as coisas que

a gente mais odeia. Ele, por tudo isso que já contei;
elas, porque menina é o ser mais esquisito e chato e
xereta e nojentinho que existe no mundo.

Mas deixa isso pra lá, que agora eu queroquero contar
é uma coisa que aconteceu com o Enfezolino. Urna
coisa tão triste, mas tão triste, que a gente até ficou com
pena dele, e convidou ele pra jogar bola, e dividiu com
ele um pacote de biscoito. Mas não adiantou nada: a
tristeza dele era grande demais.

Foi assim: a televisão começou a mostrar uma
propaganda genial, de um brinquedo de armar. Um
avião de guerra. Aparecia um menino abrindo a caixa,
vibrando, espalhando as peças no chão, vibrando, lendo
um folheto, vibrando, começando a armar o avião. Aí, o
filme pulava um pedaço, e já aparecia um avião enorme,
lindo, brilhante, deslizando pelo chão, fazendo curvas,
começando a correr na direção do menino que estava lá
longe, deitado no tapete, esperando e fazendo com a
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boca o ronco do avião. No fim, aparecia o rosto do
menino na tela, sorrindo com a boca cheia de dentes e
cara de eu-sou-o-menino-mais-feliz-do-mundo-porque-
tenho-esse-avião-de-armar e falando pra gente: "Essa é
a melhor armação do mundo! Entre pro meu time,
arme você também!"

Era super-legal. E claro que dava vontade em
todo mundo de ter um avião daqueles. Em todo
mundo, não: as bobocas das meninas não se ligaram,
não. A Aninha até disse: "Credo, avião de guerra!"
Menina é engraçada, mesmo: não gosta de guerra!

Mas quem vibrou mais, mesmo, foi o JE. Vibrou,
não: pirou. Porque a coisa que o JE mais gosta no
mundo é avião. De qualquer tipo. Qualquer coisa que
voa e não é ave deixa ele louco. Ele até já avisou que
quando crescer vai ser piloto. (Esse dia foi engraçado. A
gente estava brincando de o-que-vou-ser-quando-
crescer e o enxerido do JE, que entrou na brincadeira
sem ser convidado, anunciou: "Vou ser nazista!"
Ninguém sabia o que era isso, só o Ticão, que lê tudo o



que aparece na frente dele e sabe muito mais que nós o
que um monte de palavras querem dizer. Aí, ele caiu
matando em cima do Enfezolino, porque nazista quer
dizer assassino cruel. E o JE: "Puxa! Eu pensei que era
piloto da NASA!")

Bom, o JE pirou com a propaganda do avião de
armar, o tal de Big War, que era o nome dele. "É
inglês", a professora falou, "significa Grande Guerra". E
o JE só falava nisso. Que ia ganhar um Big War e ia
fazer isso, fazer aquilo, botar um motorzinho assim
assado, encher de soldadinhos de brinquedo e de
canhões e amarrar no gato pro gato puxar, e botar o gato
amarrado em cima não sei pra quê, e que ia armar
sozinho, que não ia deixar a gente chegar perto, e será
que ia caber em cima do guarda-roupa? ou embaixo da
cama? e biablablá

Qual a primeira coisa que ele fez? Foi pedir pro
pai dele comprar um Big War pra ele, claro.

Mas o pai não tinha dinheiro. Pediu pra mãe: a
mãe, muito menos. Pediu pro avô, um aposentado que
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mora no quartinho dos fundos da casa dele, mas o avô
vive duro, gasta o dinheiro todo em remédio.

Então, o JE ofereceu pra gente comprar um
tanto de coisas que ele tem, mas é tudo tranqueira, não
vale nada: tênis usado, mochila remendada, futebol de
botão, jogo de ludo, um bonequinho do comandos em
ação, tudo bobagem. Claro que ninguém comprou: a
gente nunca tem dinheiro, e se tivesse não ia ser pra
comprar velharia do Enfezolino. Também, mesmo que
ele vendesse tudo o dinheiro não dava, o avião era caro.

O Enfezolino então ficou mais chato ainda,
porque só falava no tal do avião de armar. A gente
vibrava, "bem feito"!, e a chatice dele só aumentava.

O tempo foi passando, de vez em quando a
propaganda do menino feliz passava na TV, parece que
só pra não deixar o Enfezolino esquecer que queria
tanto aquilo. Até que chegou o dia do aniversário dele.

No dia do aniversário do Enfezolino, aconteceu
a coisa que a gente menos esperava na nossa vida: ELE
GANHOU O AVIÃO DE ARMAR!!!
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Ganhou ganhadinho, o danado. Do pai dele. A
gente ficou sabendo depois que o pai do Enfezolino
ficou com tanta pena da aflição dele pelo avião que fez
hora extra no emprego, vendeu um relógio de bolso
que foi do avô dele, juntou o dinheiro e comprou o
avião. E guardou pro dia do aniversário.

A gente estava na rua jogando bola quando de
repente veio vindo o JE com urna caixa enorme,
desembrulhada, toda colorida, com o retrato do avião
bem grande na parte de cima.

Parou todo mundo, esperando ele chegar perto.
O Jura até cochichou: "1h! Lá vem o Enfezolino contar
vantagem!"

Mas quando ele chegou perto, a gente achou
esquisito: ele vinha carregando a caixa do presente que
mais queria na vida e chorando, numa tristeza de dar
dó.

- O que que aconteceu, José Manuel? - eu
perguntei.

Ele não falou nada, só me entregou a caixa e
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sentou na beira da calçada, triste, jururu, suspirando
fundo.

A gente achou esquisito. Sentamos perto dele, e
eu botei a caixa no chão e tirei a tampa. Lá dentro
estava meio bagunçado, como se alguém já tivesse
mexido. Perguntei pro José Manuel:

- Posso ver?
Ele fez que sim com a cabeça. E comecei a tirar

o que estava na caixa. Quatro barras enormes, bem
grossas, de isopor. Um monte de papel de seda
amassado. No meio de tudo, pequenininho, mirrado,
um saco de plástico com as peças do avião.

Olhei pro José Manuel. Ele fez cara de viu-o-
que-fizeram-comigo?, e falou pra abrir o saco. Abri.

-Nossa!
- Puxa!
- Que furo, cara!
- Credo, que mixuruca!
E era. As pecinhas pequenininhas iam dar um

aviãozinho de nada, só um pouquinho maior do que a

1/



mão da gente.
- Mas ... e a propaganda? O avião parecia tão

grande!
- O meu pai falou que é truque de filme - disse

o Zé Manuel. - Eles dão um jeito da coisa parecer
muito maior do que é, mais bonita, mais forte ... Aquilo
cutuca o sonho da gente, meu pai falou. Aí, a gente vai
e compra, e vem aquela caixa grandona, linda, novinha,
bem fechada. E quando a gente vai ver, é isso aí

- E agora? - o Taco perguntou.
O Zé Manuel fez cara de o-que-que-eu-posso-

fazer?, e murchou mais um pouquinho.
De repente, deu uma coisa nele e ele deu um

pulo e começou a sapatear em cima do saco com as
peças do avião, e a chorar, e a gemer de tanta raiva.
Nem deu tempo da gente fazer nada: as pecinhas do
aviãozinho eram tão fraquinhas que ele ficou todo
destruído.

A gente ficou um tempão em silêncio, só
escutando o choro do Zé Manuel. Daí, o Ticão falou:



- Vam'jogar bola, Maneco?
Fomos, com ele ainda chorando.
O sonho do Maneco ficou quebrado lá na

calçada.
Naquela noite, na hora da janta, eu contei a

história pro meu pai e pra minha mãe. Eles também
ficaram com pena do Maneco, e o meu pai até falou pra
minha mãe:

- Numa hora dessas, o que que uma criança faz
com a tristeza que sente?

"É mesmo" , eu fiquei pensando, antes de
dormir. "O que que a gente faz?"



E A HISTORK CONTINUA
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Vcê viu como o JE foi enganado pela propaganda.
Propaganda enganosa é uma coisa que acontece toda

hora. E não atinge só a turma do JE. Pode atingir qualquer
pessoa. E ai, o que a gente pode fazer numa situação dessa?
Vamos ver o que o JE fez?

O iE e a sua turma 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 a turma do JE e todos os mineiros ficassem sabendo
dele.

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

A Comissão de Defesa do Consumidor estudou o projeto
e achou que ele ficaria melhor ainda se também fosse proibida
a propaganda de brinquedos com truques no rádio e nos jornais.
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.

Ai 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
Defesa do Consumidor.

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 "Minas Gerais", para que a turma
do JE e todas os mineiros ficassem sabendo dela:

0 Estado de
195	

P.90.. 
flgaf'Osa

P̂I,-abt
Geras5	edo a televisão 

O

nça5.de 17rin'V'	asproPaW'.
- Ne 71 í ter	 : de sua

Art. 1 ontrd

rádio e OS 
Jorna l5 p e	 0

5içíes e?fl[4^sta lei e,71 as dl5P	 ...

2' 
gvoga?

diaArt.

'00VC

OW



Assim como a turma do JE , 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

23



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.

24
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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 "PLENÁRIO 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 em 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 poue 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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O Governador concordou
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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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