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da escola, avistei, lá do
outro lado da rua, uma mulher brigando com o
motorista de um caminhão.

- Vou ver essa briga de perto, pensei.
Todo dia vejo alguma coisa de perto, quando

volto pra casa, porque quem anda a pé pode parar onde
bem entender.

Na semana passada, parei na esquina da casa da
Cristina, que todo mundo chama de Cris, menos eu.
Concordo com meu pai, que diz que a gente deve
chamar as pessoas pelos nomes que os pais delas
escolheram, ou os avós, ou os tios

Quem escolheu meu nome foi minha irmã, que
só sabia pensar no professor de geografia. Agora, que
ela só sabe pensar num colega da Faculdade, o
professor de geografia, entre uma e outra lição, me
chama de Xará. Não acho graça nenhuma, mas fico
calado. Concordo com minha mãe, que diz que a gente
deve mais olhar e ouvir que falar
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Na semana passada, na esquina da casa da
Cristina, fiquei olhando e ouvindo uma repórter que
falava sem parar. Microfone na mão, ela queria saber se
alguém ali estava com os olhos ardendo. Quase todo
mundo estava, mas pouca gente falava. Urna menina
ficou tentando se esconder atrás da mãe. Mesmo
sozinho, também consegui me esconder. Se minha
prima estivesse lá, ia pegar o microfone e dizer que
ninguém tem nada a ver com os olhos da gente, se eles
ardem, se não ardem, se coçam, se não coçam. Minha
prima diz que ninguém tem nada a ver com a vida de
ninguém, mas a televisão pensa diferente, manda os
repórteres perguntarem, e eles obedecem. Nessa hora,
quem não gosta de ficar falando pro país inteiro ouvir,
como eu e aquela menina que se escondeu atrás da mãe,
finge que os olhos não estão coçando, nem ardendo,
nem doendo

1-loje, quando fui ver de perto a briga da mulher
com o motorista, pensei que a repórter fosse ter a mesma
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idéia, mas ela deve ter ido à procura de outros olhos
Fiquei lá muito tempo, mais olhando e ouvindo,

quase não falando, tentando descobrir qual dos dois
tinha razão

- Mulher corajosa, disse um homem de terno,
que passava.

- Se a minha mãe fosse assim, eu estavaestava perdido,
disse um outro, de camiseta.

Cheguei tão perto que descobri: a mulher, que
era do Greenpeace, só queria que o motorista desligasse
o caminhão.

- Onde já se viu queimar tanto óleo? Você quer
acabar de envenenar o mundo?

Comecei a me lembrar de uma outra briga, num
domingo de muito sol. Meu pai tinha me chamado pra
ver os passarinhos, no parque que fica perto da nossa
casa. Quando a gente estava quase conversando com
um tico-tico, um homem, do lado de lá da lagoa,
começou a gritar com um menino.

- Como é que pode? - o olhar do meu pai
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acompanhou o vôo do tico-tico.
- Será que ele volta? - perguntei.
Antes de responder, meu pai ficou olhando pro

lado de lá da lagoa. Hoje, voltei pra casa devagar,
pensando nessa história e, na hora do almoço, meu pai
disse que se lembrava, sim, do homem do parque e do
menino, naquele domingo ensolarado.

- Vi uma cena parecida hoje, pai. Uma mulher
- Uma mulher gritando com uma criança?
- Não, com a poluição.
- Poluição? Como é que pode?
- Poluição de carros, pai. Acho que os olhos dela

estavam ardendo.
- Que coisa mais maluca, Rafa.
- Pai! Você me chamou de Rafa!
- Que coisa mais maluca, Rafael.
- Chamou ou não chamou, hein, pai?
Ele colocou mais um bife rio prato e eu voltei a

me lembrar da repórter. Qualquer dia a gente se
encontra de novo. Afinal, quem anda um pouco mais
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devagar por essas esquinas, pode reparar nos ternos, nas
camisetas, nos passarinhos

Quando a gente se encontrar, no vou me
esconder. Quero chegar bem perto dela, pedir o
microfone, e perguntar ao mundo:

- Será que, um dia, a gente vai poder andar no
meio desses carros todos, como se estivesse num
parque, quase conversando com os passarinhos? Sem
nenhum olho ardendo, nem coçando?
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E A HISTÓRIA CONTINUA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA In DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Você viu como o Rafael ficou preocupado com a poluição da
cidade em que ele mora. A poluição é um problema que preocupa
muitas pessoas hoje em dia. E aí, o que a gente pode fazer numa
situação dessa? Vamos ver o que o Rafael fez?

O Rafael 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 foi publicado no Jornal "Minas Gerais", para
que a turma do Rafael e todos os mineiros ficassem sabendo
dele.

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

A Comissão de Meio Ambiente estudou o projeto e
achou que ele ficaria melhor ainda se também ficasse proibida
a circulação desses veículos nas estradas. 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
Meio Ambiente.

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 Rafael e todos os mineiros ficassem sabendo dela:
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Assim como a turma do Rafael, 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
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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, que pvjeto de lei iafazerpara me/hora-a vida da
sua turna, da sua escola ou da sua comunidade?

PROJETO DE LEI N° .......

Art. l'	.............................................................................................

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

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

Nome do Deputado

Projeto Cidadão Mirim
AIMG. 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 EI
3— Se você aprendeu alguma coisa, o que aprendeu?

4 - Você já visitou a Assembléia?

Sim EI	Não EI

5— Do que você mais gostou nessa visita?

Qual é  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 Cldodõo MIti.m
AI.MG, 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 -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 (em
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
com seu projeto.
Ele vai virar lei.
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Corno todas as artes, a literatura se entretece solidamente à vida
social. linguagem simbólica que fala do e ao imaginario 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
contrapartes, já dá sua primeira lição importante. Que cidadania crítica e
conseqüente não se constrói sem cultura e sem livros.

Mnrkn mmm

IIll IIü liii IV llhI 111111111111111
21820


