


ORGANIZADORES  
 

Otavio Henrique Ferreira da Silva  
João Paulo Lisbão Nanô 

Daniel Borges Rodrigues da Silva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A GAROTADA OCUPANDO A 
REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 
 

 

 

 

1ª Edição 

 

 
Escola Cidadã 
Ibirité -2018 

 



A GAROTADA OCUPANDO A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 
© 2018, Escola Cidadã. 
 
Direitos de edição reservados à  Escola Cidadã. 
 
Editor 
Otavio Henrique Ferreira da Silva 
 
Revisão técnica  
João Paulo Lisbão Nanô e Otavio Henrique Ferreira da Silva 
 
Editoração da capa 
Bruna Braga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blibliotecário responsável: Webert Araújo 
 

Escola Cidadã 
Projeto Escola Cidadã 

Secretaria Municipal de Educação de Ibirité 
escolacidadaibirite@gmail.com 

 
 
 
 
 

G237 

A garotada ocupando a representação política. / Organização:  Otavio 

Henrique Ferreira da Silva, João Paulo Lisbão Nanô e Daniel  Borges Rodrigues da 

 Silva. - 1. ed. - Ibirité, MG: Escola Cidadã, 2018. 

             ISBN  978-85-54101-00-8 

144 p. 

1. Educação para a cidadania. 2. Educação para a democracia.  3. Escola 

cidadã. 4. Estudantes. 5. Política. I. Silva, Otavio  Henrique Ferreira da. II. Nanô, 

João Paulo Lisbão.  III. Silva,  Daniel Borges Rodrigues da. IV. Título                                                                                         

CDU - 37.017.4 

 

                                                                                                                 



A GAROTADA OCUPANDO A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 
 

Projeto: “A garotada ocupando a representaç~o política na C}mara 
Mirim”  
 
Instituição: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, bairro Bela 
Vista, Ibirité, Minas Gerais, Brasil. 
 
Professores(as) responsáveis: Ana Paula Lemos de Souza Pinto 
Ângelo (Diretora), Daniel Borges (Geografia), Delice Rosa da Silva 
(Português), João Paulo Lisbão Nanô (História), Juliana Cristina Aquino 
Brum (Educação Física), Otavio Henrique Ferreira Silva (Matemática), 
Silmara Lopes Cortezão (Vice-diretora), Silvio Xavier (História) e 
Virginia Lúcia dos Reis (Português). 
 
Coordenação geral do Projeto:  
Otavio Henrique Ferreira da Silva 
Silmara Lopes Cortezão 
Daniel Borges 
Ana Paula Lemos de Souza Pinto Ângelo 
 
Deputados Mirins:  
 
Ana Beatriz S. Ribeiro, Ana Clara de Souza, Ana Cristina F. Carvalho, 
Andrey Emanuel C. Santos, Antonia Karolyna S. Sousa, Bernardo 
Gabriel S. Pimenta, Brenda Hellen R. Pereira, Breno Nicolas C. de Sousa, 
Cristian Frankilin G. dos Santos, Davi Miguel F. de Oliveira, Eduarda 
Millena S. Santos, Gabryella Aparecida da Silva, Giovana Silva dos Anjos, 
Giovanna Neres Rodrigues, Guilherme Henrique S. Silva, Isabella 
Ferreira de Almeida, Jéssica G. J. Santos, Julia Ferreira Costa, Karen 
Kethelly L. Couto, Lara Gabriela M. Sodré, Livia Eduarda Angelo, Livia 
Gonçalves Rezende, Luana Leite de Oliveira, Maria Eduarda X. Ferreira, 
Maria Isabela P. Soares, Maria Vitoria C. Ramos, Mateus Neves S. Aarão, 
Nicoly Alexis Basilio, Pamela Alexandra O. Cruz, Paulo Henrique F. N. 
Ramos, e Pedro Henrique V. da Silva.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 SUMÁRIO 
 
APRESENTAÇÃO  
Daniel Borges Rodrigues da Silva 
Otavio Henrique Ferreira da Silva 
João Paulo Lisbão Nanô................................................................................................ 9 
 
CAPÍTULO 1: OS PRESSUPOSTOS POLÍTICOS E HISTÓRICOS 
 
UMA HISTÓRIA CONCISA DE IBIRITÉ 
João Paulo Lisbão Nanô...............................................................................................12 
 
HELENA ANTIPOFF: “UMA HISTÓRIA DEMOCRÁTICA”  
Daniel Borges Rodrigues da Silva...... ....................................................................18 
 
CAPÍTULO 2: O PROJETO 
 
O PROJETO “A GAROTADA OCUPANDO A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 
NA CÂMARA MIRIM”: PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, 
AVALIAÇÃO E RESULTADOS 
Otavio Henrique Ferreira da Silva..........................................................................25 
 
CAPÍTULO 3: EXPERIÊNCIAS DOS(AS) EDUCADORES(AS) 
 
EDUCAÇÃO: TRANSFORMAÇÃO 
Ana Paula Lemos de Souza Pinto Angelo.............................................................76 
 
UM OLHAR SOBRE A SALA DE AULA: UMA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
DO PROCESSO DEMOCRÁTICO PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA 
Daniel Borges Rodrigues da Silva...........................................................................81 
 
AMÉLIA: DA SAUDADE AO ADEUS 
Fabiana Cassiano Lima Alves....................................................................................85 
 
O PROTAGONISMO ESTUDANTIL E A VIVÊNCIA DA CIDADANIA COMO 
UM ANTÍDOTO PARA O CENÁRIO POLÍTICO POLARIZADO: O RELATO 
DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
João Paulo Lisbão Nanô...............................................................................................91 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA E POLÍTICA 
Juliana Cristina Aquino Brum...................................................................................97 



 
E DE REPENTE BRASÍLIA. . . 
Silmara Lopes Cortezão..............................................................................................99 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Silvio Xavier...................................................................................................................101 
 
CAPÍTULO 4: EXPERIÊNCIAS DOS EDUCANDOS 
 
MINHA EXPERIÊNCIA COMO DEPUTADA MIRIM 
Eduarda Millena da Silva Santos..........................................................................109 
 
CÂMARA MIRIM: EXERCENDO CIDADANIA 
Gabryella Aparecida da Silva.................................................................................112 
 
UMA EXPERIÊNCIA POLÍTICA EM MINHA VIDA 
Mateus Neves Silva Aarão.......................................................................................116 
 
CÂMARA MIRIM: APRENDENDO CIDADANIA 
Giovanna Neres Rodrigues......................................................................................119 
 
A MINHA EXPERIÊNCIA COM O PROJETO CÂMARA MIRIM DA NOSSA 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS MERCÊS AGUIAR 
Bianca Martins Pereira.............................................................................................123 
 
UM OLHAR SOBRE O CÂMARA MIRIM 
Cristian Frankilin Gonçalves dos Santos...........................................................124 
 
A MINHA EXPERIÊNCIA EM BRASÍLIA 
Livia Eduarda Angelo................................................................................................126 
 
EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL                                                                                                    
Brenda Hellen Ramos Pereira...............................................................................128 
 
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 
Maria Vitória de Castro Ramos.............................................................................129 
 
RELATO DE BRASÍLIA 
Isabella Ferreira de Almeida..................................................................................131 
 
 



RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Maria Eduarda Xavier Ferreira.............................................................................135 
 
CÂMARA MIRIM 
Keven Gabriel dos Santos Rocha..........................................................................137 
 
MINHA IDA A BRASÍLIA 
Luana Leite de Oliveira.............................................................................................138 
 
VIVENDO EM UM PROJETO 
Karen Kethally Lopes Couto...................................................................................141 
 
AGRADECIMENTOS....................................................................................................144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



9 

 

APRESENTAÇÃO 

  

A necessidade da escrita do presente livro se impôs a partir das 

consternações e angústias presentes na vida de qualquer educador que 

se propõe a trabalhar temas ligados a democracia e representatividade 

política com seus educandos, em especial em um momento político e 

histórico tão conturbados como o atual. As reflexões presentes neste 

livro, buscam em parte dar vazão a essa necessidade, e ao mesmo 

tempo fazer apontamentos e subsidiar futuras intervenções que 

busquem introduzir e discutir estes temas junto aos educandos da 

educação básica. 

 

A concepção de educar para a cidadania foi sendo construída ao longo 

da história, com o intuito de dar garantias e ampliar a participação 

política, além de assegurar a efetivação dos direitos e deveres dos 

cidadãos. Nesse espírito, o livro que ora apresentamos, intitulado “A 

garotada ocupando a representaç~o política” traz uma produç~o de 

experiências que envolveram atores sociais que protagonizaram as 

ações desenvolvidas na Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar no 

âmbito do projeto Câmara Mirim ligado a Câmara dos Deputados. Deste 

modo, as escritas aqui transcritas são parte de um projeto maior 

denominado “A garotada ocupando a representaç~o política na c}mara 

mirim” implementado no ano de 2017 na referida escola.  

 

Esperamos que este livro, constituindo por textos escritos por 

educadores e educandos que estiveram envolvidos nesse projeto, possa 



10 

 

inspirar outros docentes e instituições escolares a desenvolverem 

ações de educação para a democracia, haja visto a importância da 

formação dos estudantes acontecer de modo integral, em especial 

diante da demanda social atual por cidadãos críticos, participativos, e 

que promovam a transformação política e social de suas comunidades, 

cidades, estados e país, através de uma ocupação efetiva dos espaços de 

representatividade e de mobilização e luta política, em conjunção com 

uma concepção de Estado que esteja alinhada com os reais interesses 

de seu povo.   

 

Organizadores 

Otavio Henrique Ferreira da Silva  

João Paulo Lisbão Nanô 

Daniel Borges Rodrigues da Silva  
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  UMA HISTÓRIA CONCISA DE IBIRITÉ 

 

João Paulo Lisbão Nanô1 

INTRODUÇÃO 

 

No presente capítulo pretendemos apresentar um panorama 

conciso da história de Ibirité, dando ênfase aos aspectos políticos. Desta 

forma, pretendemos contextualizar o papel desempenhado pela política 

e seus atores na cidade, para melhor situarmos a importância de ações 

pedagógicas como o projeto “C}mara Mirim” na formaç~o ética, política 

e cidadã dos alunos da Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 

Para além disso, esta contextualização se justifica, uma vez que 

visamos entender as origens e estruturas de manutenção das relações 

clientelistas e patrimonialistas2 presentes na política de Ibirité desde 

sua emancipação em 1962. E de como a discussão política junto aos 

alunos, pode auxiliar na ruptura com uma práxis tão arraigada na 

sociedade e na política da cidade. 

 

 

 

                                                           
1 Professor de História – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
2 Por clientelismo entendemos as ações e relações onde ocorrem “troca de votos por bens 
públicos que pode ocorrer através das relações de amizade, familiaridade, ou patron-
cliente. Pode ser uma relaç~o assimétrica ou linear quando ocorre por amizade” in: 
SILVA, JURUTÂN Alves da. Familismo, clientelismo e mandonismo: um estudo de caso a 
respeito do município de Ibirité, em Minas Gerais. Orientador: Carlos Aurélio Pimenta de 
Faria. 2015. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Belo Horizonte, 2015, p.16  
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DO PERÍODO COLONIAL A PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

A região onde hoje se assenta o município de Ibirité, teria sido 

desbravada, ainda no final do século XVI, pelo bandeirante Capitão 

Matias Cardoso de Albuquerque. Para além desses primeiros contatos 

com a região, em busca de apresar índios e encontrar ouro e 

esmeraldas, a região só será colonizada dois séculos mais tarde, no 

início do século XVIII.  

Território contiguo a vila de Sabará, primeiro arraial das Minas 

Gerais, ganha o nome de Vargem do Pantana em homenagem ao 

Capitão Manoel Galvão Pantana do 3o Regimento de Cavalaria da 2a 

companhia da Comarca do Rio das Velhas, com sede em Sabará, e seus 

limites se estendiam desde a Serra do Rola Moça passando pela Jangada 

dos Três Irmãos e pelo Fecho do Funil. 

A região será efetivamente ocupada apenas no Primeiro 

Reinado, após concessão, por parte de D. Pedro I, do território da 

Vargem do Pantana em sesmaria para o Alferes Antônio José de Freitas. 

A partir Fazenda estabelecida após a doação, se desenvolve-se um 

povoado. 

Este povoado será alçado a distrito, contiguo a Sabará em 1890 

e em 1897, passa a pertencer a Santa Quitéira (Esmeraldas). A Essa 

época a região era conhecida como uma área de pouca importância, por 

ser um distrito agrícola, apesar de seu potencial para a mineração de 

ferro já ser conhecido. 

A saga de filiação a outros municípios segue em 1911, quando o 

distrito de Vargem do Pantana é anexado a Contagem. É Somente em 
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1923 que o distrito passa a ser nomeado de Ibirité (que quer dizer 

“ch~o duro, terra firme” em tupi). Por fim em 1938, o distrito passa a 

fazer parte de Betim, município do qual se emancipou em 1962. 

 

EMANCIPAÇÃO 

 

Entender o processo de emancipação de Ibirité, é de grande 

importância para nossa pesquisa, uma vez que se evidenciam as 

relações clientelistas que marcam boa parte da história política do 

município desde então. 

Esse processo inicia-se no final da década de 50, mais 

precisamente em 1958, quando forma-se uma comissão pró 

emancipação do distrito. Comissão esta formada pelo Padre José 

campos Taison, Luiz Santos, João Ferreira Freitas, Felismino Rodrigues, 

Hugo Luiz Camargo, Arthur Narciso Campos, Ulisses Caetano de Lima, 

Wilson Aguiar e por fim, Antônio Pinheiro Diniz (Patriarca da Família 

Pinheiro). Essa comissão encarregou-se de levantar toda a 

documentação exigida por lei e buscou apoio na câmara dos Vereadores 

de Betim e junto ao governo estadual para efetivar a emancipação. 

Durante os tramites para a efetivação da emancipação do 

distrito, fica evidente a ação política de atores como Antônio Pinheiro 

Diniz. Segundo este “Na época que Ibirité pertencia a Betim eu era do 

PSD... Assim como eu, Ibirité teve outros vereadores na Câmara de 

Betim... Trabalhei Muito para a Emancipação de Ibirité, como tesoureiro 

da comissão. Levantamos toda a documentação necessária, e 

apresentamos durante o governo de Bias Fortes, mas não conseguimos. 
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Foi no governo Magalhães Pinto, que conseguimos a emancipação de 

Ibirité.”3 

Bias Fortes havia vetado a emancipação, pois não desejava 

criar novos municípios.  

A participação decisiva de Antônio Pinheiro Diniz se evidencia 

a partir de sua relação com o deputado Bento Gonçalves, intermediário 

do bom relacionamento com o governador Magalhães Pinto. 

Através de Bento Gonçalves e do alinhamento com lideranças 

com o então distrito de Sarzedo, para atingir o número mínimo de 

habitantes exigidos pela lei 2764 de 1962 para emancipar-se, Ibirité 

conseguiu sua emancipação em 30 de dezembro de 1962. 

As relações de clientelismo e personalismo presentes na 

política do município, evidenciam-se para Jurutân Alves da Silva4, pelos 

arranjos realizados logo após a emancipação, em especial para a 

escolha do Intendente, que atuaria como prefeito da cidade no período 

de consolidação do município. Para ele, Antônio Pinheiro Diniz se 

apresentava como principal ator político da emancipação do distrito, da 

indicação de Chaffyr Ferreira como Intendente (driblando a indicação 

do candidato da oposição, dado como certo), e o principal articulador 

da campanha que levou Wanderley Cabral de Barros a prefeitura.  

Esta campanha, que levou a indicação de Chaffyr como 

intendente, teria se dado através da mobilização da rede de 

relacionamento de Antônio Pinheiro, e no apoio que este dava a 

                                                           
3 Ibid, p. 67 
4 Ibid, p. 68 
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políticos como Bento Gonçalves para manter seu curral eleitoral na 

região de Ibirité, a partir de sua atuação ativa como assessor político. 

 

IBIRITÉ PÓS EMANCIPAÇÃO 

 

Em 1965, o próprio Antônio Pinheiro Diniz viria a se tornar 

prefeito. É importante salientar que tanto no mandato de Antônio 

Pinheiro Diniz, quanto posteriormente de seu filho e neto, além de 

candidatos por ele apoiados ou de oposição, se valeram do uso de 

estratégias clientelistas, do nepotismo, e do aparelhamento da maquina 

pública como estratégias de controle e manutenção do poder, de tal 

maneira que esta “cultura política”, encontra-se ainda hoje arraigada 

entre os eleitores e políticos do município, tornando-se de suma 

importância o estabelecimento de políticas educacionais e públicas que 

rompam com tais práticas, para além da atuação de órgãos como os 

tribunais eleitorais, atuantes nas duas últimas eleições, após a denúncia 

de uso da máquina pública em benefício dos candidatos da família 

Pinheiro. 

É neste contexto político local, e projetando os 

desdobramentos dessas relações de poder no âmbito da política 

estadual e federal, que tentamos inserir nossa prática pedagógica como 

um local de formação e experimentação por parte das novas gerações 

do papel central da política, entendida para além das antigas redes de 

trocas de favores, e apropriação do público por interesses privados de 

agentes políticos e suas famílias. 
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HELENA ANTIPOFF: “UMA HISTÓRIA DEMOCRÁTICA” 

 

Daniel Borges Rodrigues da Silva5 

 

INTRODUÇÃO 

 

Depois de dedicar metade de sua vida a educação, a diáspora 

Helena Antipoff consolidou sua marca na história de nosso país. Sendo 

uma pioneira na educação especial e na formação de educadores, 

principalmente para escolas rurais, sempre baseando o conhecimento 

no desenvolvimento da criança e dos adultos, e sensibilizada com o 

próximo, e sem ostentação de títulos, sua atuação e sabedoria 

possibilitou o desenvolvimento de diversos programas educacionais e 

trabalhos interdisciplinares que, por sua vez, culminaram no 

nascimento de diversos estudos e artigos. É nesse contexto que a cidade 

de Ibirité foi contemplada e Helena Antipoff se fez semeadora do bem e 

do saber junto a sua população. 

Nossa pesquisa visa valorizar o papel de Helena Antipoff como 

uma das maiores influenciadoras de programas sociais e educacionais 

que Minas Gerais e a cidade de Ibirité já possuiu. Sendo assim, 

partiremos primeiramente da remota lembrança de sua chegada ao 

Brasil até a sua ânsia de deixar algo de concreto para a população no 

geral, se organizando e agindo de formar construtiva, deixando de lado 

o plano do teoricismo e agindo de forma pragmática junto aquilo que 

considerava prioritário a cada momento. 

                                                           
5 Professor de Geografia – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar 
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Helena Antipoff nasce na Russia em 25 de março de 1892, filha 

de Wladimir Vasssilevitch e Sofia Constantinova, formou se na Sorbonia 

durante 1910 entre 1911, entusiasta no campo da psicologia seguiu 

para Genebra, Suíça, onde foi aluna do Instituto Jean-Jacques Rousseau. 

Já em 1917 regressou à Rússia durante o regime de instabilidade social 

bolchevique, por motivos familiares. Trabalhando como psicóloga se 

casou com o jornalista e escritor Vitor Iretzky, com quem teve um filho. 

Helena foi perseguida pelo o regime comunista, e em 1923 foi obrigada 

a partir para o exilio na Alemanha. Já em 1925 com sua vida conturbada 

decide reatar sua relação com a cidade de Genebra na Suíça, e 

principalmente com Éduardo Claparéde, seu antigo professor, e  a 

partir dessa interlocução florescem inúmeros trabalhos e publicações 

notórias.         

 Em 1929, o Presidente de Minas Gerais, e a convite pessoal do 

Doutor Alberto Álvares, Helena é convidada a vir ao Brasil, uma vez que 

estes pretendiam organizar uma escola normal superior ,destinada a 

preparação dos futuros mestres e dirigentes educacionais  em Belo 

Horizonte. Depois de consultar parentes e amigos e levando algum 

tempo para tomar uma decisão que a levaria a uma nova vida , Helena 

Antipoff  acaba por assinar um contrato de dois anos de trabalho com o 

governo de Minas Gerais, estipulando  sua real função como a de 

professora de psicologia.  

Em sua chegada, em 06 de agosto de 1929 no Porto de Santos, e 

uma passagem rápida por São Paulo, a educadora tem suas primeiras 

impressões sobre o Brasil durante suas andanças, entre elas suas 

ligeiras observações sobre as diferenças de trabalhos que os mulatos e 
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negros executam, marcadamente os mais humildes, além de sua 

satisfação pessoal ao avistar os primeiros sinais da vegetação tropical 

brasileira.  

Sua Chegada a Belo Horizonte evidenciará uma característica 

muito peculiar e importante que a educadora apresentava, o contato e 

persuasão junto as personalidades políticas. Desde sua estadia na 

capital mineira, Helena Antipoff dialoga com várias autoridades, mas ao 

mesmo tempo estranha as relações burocráticas em jogo. Percebe-se ao 

longo de sua história o quanto será importante mediar conflitos de 

interesses público, a favor dos menos favorecidos.  

Aflita por terminar essa parte das relações burocráticas e logo 

começar os seus trabalhos, Helena Antipoff se deixa levar pelas suas 

primeiras impressões sobre a cidade de Belo Horizonte e seus 

habitantes. Fazendo uma menç~o principalmente as crianças: “Na rua 

veem-se coisas engraçadas às vezes: crianças com sapatos e meia só 

numa perna, enquanto que o outro pé fica descalço. Inicialmente 

pensava que se tratasse de ferida num dos pés; mas não é nada disso. É 

um uso aqui, entre populações pobres, se há só um par de calçados para 

dois irmãos. Um dia, é um menino que usa o sapato do pé esquerdo e o 

irmão o do pé direito e no dia seguinte faz-se a troca”. (ANTIPOFF,1996, 

p. 112)      

A partir da citação acima, fica claro a percepção da 

desorganização social, e como esta, invadida por fatores regionais, é 

costumeira na formação dos grandes centros urbanos. Urge também o 

interesse no homem do campo, entendendo que os conflitos da cidade 

passam por uma ação coletiva, já a decadência do ruralista é uma 
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caminhada solitária e melancólica. Neste contexto de preparação e 

entendimento sobre a movimentação dessa decadência rural, o mapa 

mental de ajudar a população rural começa a se impor sobre o olhar 

delicado da educadora. Começa sua peregrinação em sua formação 

diária, trazendo consigo etapas, vitorias e participação na construção e 

cooperação leal dqueles que á cercaram durante boa parte de sua vida. 

 

ATITUDES DEMOCRÁTICAS DE HELENA ANTIPOFF 

 

A iniciativa da sociedade Pestalozzi foi um dos primeiros 

passos, desenhando uma perspectiva educacional, percebemos o 

respeito ao direito do sujeito, individualmente e coletivamente. A 

fundação da fazenda do Rosário deu–se em 1939, visando o princípio 

democrático de oportunizar o aprendizado a todo ser de boa vontade. 

Preparar o jovem e despertar nele o interesse pelo país, principalmente 

despertando-o contra as oligarquias de mentalidade ruralista regional, 

figuras que deterão o poder por décadas, cujos interesses eram 

divergentes das classes baixas e principalmente da juventude do meio 

rural. 

Sendo assim, houve um progressivo desenvolvimento da 

fazenda do Rosário, seja no trabalho com menores excepcionais, seja no 

treinamento prático profissionalizante dos professores rurais. 

 Dona Helena, como carinhosamente era chamada, teve sua 

prática marcada pela importância do trabalho interdisciplinar e 

sobretudo, sabendo que poderia demonstrar a equivalência da 

individualidade produtiva respeitando sempre a evolução cognitiva das 
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suas crianças e nunca deixando de entender seus anseios e contextos. 

Estas premissas perpetuam-se de certa forma nas práticas adotadas 

pelos professores da Escola Municipal Maria das Mercês ao longo do 

projeto Câmara Mirim. 

 

EXPERIÊNCIA SOCIAL E PEDAGÓGICA 

 

O papel da escola, até então nos moldes dogmáticos mostrou-se 

nulo tanto no ensino primário e quanto no secundário, ao ignorar os 

problemas da realidade rural brasileira e confinando professores em 

experiências e métodos que clamam por resultados imediatistas 

incorporavam o mais do mesmo. Desde que chegou ao Brasil, dona 

Helena, sempre esteve sensível primeiramente as suas observações e a 

necessidade de uma orientação no meio rural. Com o crescimento de 

núcleos colônias de imigrantes e até mesmo os itinerantes do interior 

do país, endossa mais a sua escolha e a importância dada a uma 

formação direta e prática.  

A base para a estrutura edificada advém de acordos, e 

finalmente concretiza-se com a inauguração do Instituto Superior de 

Educação Rural (ISER), em 14 de agosto de 1955. Atualmente, a sede da 

Fundação Helena Antipoff. A ideia de Helena Antipoff era de integrar as 

práticas do ensino regular à comunidade rural. 

A partir das reflexões suscitadas durante a pesquisa, 

percebemos o papel importante de dona Helena ao desempenhar com 

criatividade e humildade as tarefas árduas do dia a dia. Também nos 

influenciou sua visão sobre o papel da democratização do ensino no 
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meio rural que não só ganhou notoriedade, como incentivou a 

participação de crianças e jovens e o desenvolvimento de sua própria 

autonomia.  

A cidade de Ibirité tem muito a agradecer e valorizar seu 

trabalho. Hoje concentram-se vários projetos de inclusão social na 

fundação Helena Antipoff designado a mediar problemas regionais 

encontrados.  

Helena Antipoff deixou seu legado através da educação e a 

ocupação de espaços de direito, onde se achava necessário e relevante 

trabalhar.  

Por fim a pesquisa conclui que dona Helena não só educou, mas 

também estimulou futuras gerações a sair de fora de sua “caixinha” 

para contemplar o bem mais sincero que os seres racionais podem 

vivenciar, a compaixão entre os seus semelhantes.   
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O PROJETO “A GAROTADA OCUPANDO A REPRESENTAÇÃO 

POLÍTICA NA CÂMARA MIRIM”: PLANEJAMENTO, 

IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

 

Otavio Henrique Ferreira da Silva6 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Esse projeto foi desenvolvido pela Escola Municipal Maria das 

Mercês Aguiar, localizada na cidade de Ibirité, com 230 estudantes de 

turmas dos 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, e tem como objetivo 

geral promover e incentivar a participação dos estudantes na vida 

política de suas comunidades e no aperfeiçoamento do sistema 

democrático-representativo brasileiro.  O projeto é multidisciplinar e 

articula diferentes professores e disciplinas que integram o currículo 

escolar, como: Matemática, História, Língua Portuguesa, Geografia e 

Educação Física.  

A ideia de realizar um projeto de formação política com as 

crianças e jovens de nossa escola, surgiu a partir da chegada de um 

grupo novo de professores no ano de 2017, admitidos por meio de 

concurso público, que incomodados com o contexto histórico 

clientelista7, assistencialista e patrimonialista da política da cidade, 

                                                           
6 Professor de Matemática – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
7  O clientelismo foi estudado por autores Brasileiros e latino-americanos, por este 
motivo, pode se observar que não é uma relação restrita ao Brasil e sim uma 
característica social. O debate discorre através de olhares e percepções diferentes, quanto 
a relação patriarcal familiar política e suas ações no município, troca de votos por bens 
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resolveram construir um projeto pedagógico que articulasse educação 

para a democracia e representatividade política.   

 

Figura 1 – Grupo de Professores(as) do projeto 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Nesse sentido torna-se de suma importância o estabelecimento 

de políticas públicas educacionais e públicas que rompam com tais 

práticas, para além da concentração de poder sob tutela de poucos 

grupos eleitorais, que foram atuantes nas últimas eleições municipais, 

sendo estas marcadas por denúncia de uso da máquina pública em 

benefício dos candidatos da família Pinheiro. É nesse contexto político 

local, e projetando os desdobramentos dessas relações de poder no 

âmbito da política estadual e federal, que tentamos inserir nossa 

                                                                                                                           
públicos que pode ocorrer através das relações por amizade ou familiaridade. (SILVA, 
2015). 
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prática pedagógica como um local de formação e experimentação por 

parte das novas gerações do papel central da política, entendida para 

além das antigas redes de trocas de favores e apropriação do público 

por interesses privados de agentes políticos e suas famílias. 

 Como citado anteriormente, o objetivo geral desse projeto é 

promover e incentivar a participação dos estudantes na vida política de 

suas comunidades e no aperfeiçoamento do sistema democrático-

representativo brasileiro. Para o alcance desse objetivo, as metas 

específicas que tem orientado nossas ações são: desenvolver atividades 

relacionadas à construção e elaboração de projetos de leis e políticas 

públicas; conhecer as casas legislativas e o trabalho desenvolvido por 

nossos representantes políticos nos âmbitos municipal, estadual e 

federal; e ampliar a participação dos estudantes nas decisões que 

envolvem nossa escola, comunidade e cidade. 

 O projeto “A garotada ocupando a representaç~o política na 

C}mara Mirim” tem significado para os a educação do município uma 

grande conquista para área visto que em tempos anteriores ocorreram 

inúmeros casos de perseguições para aqueles que ousaram lutar contra 

uma política local coronelista e àqueles que se propuseram em politizar 

a população da cidade, sendo os profissionais da educação os que mais 

sofreram com essas perseguições políticas. Entendendo a necessidade 

de mudanças na política de Ibirité, nas eleições municipais de 2016 foi 

eleita uma nova gestão municipal que significou uma ruptura da 

ocupação da família Pinheiro na gestão da prefeitura local. No dia 30 de 

março de 2017, apresentamos o projeto para a Secretaria Municipal de 
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Educação de Ibirité que se interessou e se prontificou a financiar nossas 

ações que totalizaram o valor aproximado de R$ 45.000,00.  

 

Figura 2 – Coordenação do projeto junto com Secretário Municipal de Educação 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

O projeto “A garotada ocupando a representaç~o política na 

C}mara Mirim” tem como público alvo os estudantes das turmas do 6º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria das 

Mercês Aguiar, que possuem idade entre 11 e 15 anos. O projeto foi 

estruturado em dois eixos: a formação proporcionada por cada 

professor das disciplinas de Matemáticas, História, Português, 
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Geografia e Educação física e, atividades coletivas desenvolvidas com os 

230 estudantes das turmas do 6º e 9º ano. 

  O primeiro eixo foi desenvolvido por cada professor dentro da 

sala de aula durante o primeiro semestre de 2017 (março a junho). Os 

docentes envolvidos no projeto, trabalharam o tema da educação e 

democracia e representatividade política como parte diversificada do 

currículo escolar, tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica (BRASIL , 2013) e também a Constituição Federal 

1988 que define em seu art. 205:  “A educação, [como] direito de todos 

e dever do  Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 2017).  Durante essas atividades os recursos 

utilizados fórum os que estão disponíveis na escola como quadro 

branco, pincel, xerox, data show, vídeo, livro didático, dicionário, 

jornais e revistas. Foram desenvolvidas práticas pedagógicas dentro da 

sala de aula que envolveram escrita, pesquisas que os estudantes 

fizeram em casas e principalmente debates e apresentações de trabalho 

sobre os diferentes temas abordados pelos(as) professores(as).  

Na disciplina de matemática, cujo regente sou eu, Otavio 

Henrique Ferreira da Silva, o tema principal abordado foi o “Orçamento 

Público”. Foi explorado com os estudantes as questões orçament|rias, 

onde os mesmos construíram um orçamento municipal e jogaram o 

jogo “Prefeito Por um dia” onde tiveram que definir as prioridades e 

empregabilidade de recursos em diferentes áreas como educação, 

saúde, transporte, segurança pública, lazer, administração e outras. A 
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partir dos questionamentos levantados discutimos outros temas como 

Estatuto da Criança e do Adolescente e Constituição Federal.  Também, 

foi trabalhado o orçamento público no sistema político brasileiro; o 

processo de escolha dos representantes políticos, tomada de decisão na 

gestão pública e como funciona a elaboração das leis pois 

consequentemente influenciarão as políticas públicas que podem afetar 

positivamente ou negativamente a vida das pessoas. Durante todo o 

desenvolvimento da proposta pedagógica de Matemática, foi 

considerado que a representação política é ideológica e carrega em si 

condicionantes epistemológicos. 

 Na disciplina de história, cujo os professores são João Paulo 

Nanô e Silvio Xavier,  através de aulas expositivas e debates seguidos de 

discussões, trabalhou-se os determinantes históricos da política 

brasileira, a cultura política, as instituições políticas, as estruturas 

sociais e sua relação com a política nacional, os regimes políticos, o 

sistema político e suas estruturas de poder, o comportamento político,  

a República Federativa do Brasil,  a Constituição Federal de 1988, a 

democracia representativa brasileira, a estrutura  dos Três Poderes - 

Executivo, Legislativo e Judiciário,  a divisão administrativa - 

municípios, estados federativos e a União, o sistema legislativo 

brasileiro - câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso 

Nacional, o sistema bicameral legislativo brasileiro - a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, e também, o sistema eleitoral partidário. 

Durante o curso dessa disciplina, os estudantes produziram pesquisa 

sobre formação do poder Executivo Regional, da Câmara Municipal, da 

Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional. Foi realizado um 
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levantamento dos atuais representantes políticos nas três esferas do 

Legislativo e pesquisa sobre o processo de tramitação de projetos 

atuais nas casas legislativas. 

 Na disciplina de geografia, de responsabilidade do professor 

Daniel Borges, sob o lema “Geografando a política” e usando recursos 

como vídeos, jornais, revistas e músicas, foi analisado geograficamente 

a política brasileira, trabalhando os conceitos de cidadania, estado e 

legitimidade do poder. Foram desenvolvida duas sequências didáticas, 

sendo na primeira articuladas questões relacionadas { “cidadania” 

como a Constituição Federal, direitos e deveres, Declaração dos Direitos 

Humanos. A segunda sequência did|tica foi sobre o “território e 

territorialidade”, envolvendo os seguintes temas: o que é Estado, 

agentes transformadores, legislação municipal, estadual e federal, 

estrutura política Brasileira nos níveis municipal, estadual e federal. 

Na disciplina de língua portuguesa, as professoras Delice Rosa 

da Silva e Virgínia Lúcia dos Reis, trabalharam com os estudantes a 

elaboração de perguntas que foram dirigidas aos vereadores da Câmara 

Municipal de Ibirité durante visitação de campo, elaboração de 

perguntas dirigidas aos deputados estaduais de Minas Gerais durante 

visitação de campo, discussão sobre o conceito da palavra vereador 

bem como sobre sua função, conceito de deputado e sua função. Os 

estudantes produziram atividades sobre o conceito de cidadania, 

democracia, representação política, eleição, voto, lei e projeto de lei. 

Além disso, foram estudados conteúdos linguísticos necessários à 

linguagem utilizada em documentos oficiais (pronomes, verbos, 

conectivos, concordância verbal e nominal), observando questões 
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relacionadas ao vocabulário, ortografia e acentuação. Os estudantes 

aprenderam a estruturar um projeto de lei e construíram também seus 

próprios projetos de lei que foram enviados ao concurso do Plenarinho 

– Projetos de Leis do Câmara Mirim 2017 - organizado pela Câmara 

Nacional dos Deputados. 

 E na disciplina de Educação Física, a professora Juliana Cristina 

Aquino Brum relacionou as atividades esportivas com questões de 

grande repercussão no cenário político nacional, tais como valores 

morais, honestidade, fidelidade, perseverança, hombridade, respeito a 

ordem e as diferentes pessoas da sociedade. Foram realizados 

trabalhos em grupo sendo apresentados em sala, atividades de reflexão 

e debates para estimular a criatividade e envolvimento dos estudantes 

durante as aulas. A abordagem correu através de três sequências 

didáticas: a) conceito de ética, moral, honestidade, corrupção e os 

valores morais dentro da prática de jogos e esportes; b) reflexão sobre 

alguns atos corriqueiros, que culturalmente s~o considerados “jeitinho 

brasileiro”, mais que eticamente s~o errados; e c) a import}ncia da 

mudança de certos atos dentro desses conceitos, para formamos 

cidadãos mais conscientes, profissionais e políticos mais éticos. 

O segundo eixo a partir do qual foi desenvolvido o projeto “A 

garotada ocupando a representaç~o política na C}mara Mirim”, ocorreu 

para além da sala de aula e englobou atividades de campo nas casas 

legislativas e aulões coletivos realizados com os 230 estudantes no 

pátio da escola. 
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Figura 3 – Primeiro aulão coletivo/ introdução ao projeto 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Nos dias 18 e 19 de abril, realizamos visitação de campo na 

Câmara Municipal dos Vereadores de Ibirité. O conjunto de estudantes 

foi dividido em dois grupos para melhor organização da atividade. Ao 

chegarmos na Câmara fomos recepcionados por funcionários que nos 

encaminharam ao auditório do plenário, os alunos se postaram ao 

longo das cadeiras, e em seguida iniciou-se o cerimonial de recepção 

dos estudantes, com a apresentação do Presidente da Casa e breves 

discursos dos vereadores presentes. Foi realizada uma breve 

explanação através de um vídeo, sobre as atribuições da Câmara dos 

Vereadores. Em seguida uma funcionária da Câmara complementou as 

explicações dadas no vídeo e apontou certas ações em curso na Câmara 

de Ibirité. Ao final das explanações, foi aberta a sessão de perguntas, 

onde nossos educandos puderam inquirir aos vereadores sobre as mais 
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diferentes temáticas, desde políticas acerca dos animais de rua, salários 

dos vereadores, até questões como o posicionamento dos vereadores 

acerca das reformas da Previdência e Trabalhista, e o papel da Câmara 

dos deputados no combate a corrupção8. Após a sessão de perguntas 

dirigidas aos vereadores, a visitação encerrou-se e os alunos voltarão 

para a escola. Essa etapa do projeto, visou a familiarização dos 

estudantes com o papel da Câmara dos vereadores e familiarizá-los com 

a política local e os seus representantes eleitos.  

 

Figura 4- Estudantes e professores na Câmara Municipal 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Após cada etapa coletiva do projeto o grupo de professores 

organizou um tempo para a reflexão em sala de aula, sobre as 

experiências vividas pelos educandos. No dia 15 de maio, realizamos 

                                                           
8 Mais informações sobre a visitação estão disponíveis em: 
<https://camaraibirite.mg.gov.br/camara-recebeu-nestas-terca-18-e-quarta-feira-19-
cerca-de-100-estudantes-para-a-13o-edicao-do-camara-mirim/>. 

https://camaraibirite.mg.gov.br/camara-recebeu-nestas-terca-18-e-quarta-feira-19-cerca-de-100-estudantes-para-a-13o-edicao-do-camara-mirim/
https://camaraibirite.mg.gov.br/camara-recebeu-nestas-terca-18-e-quarta-feira-19-cerca-de-100-estudantes-para-a-13o-edicao-do-camara-mirim/
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uma visitação à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) onde 

fomos recebidos no auditório popular da ALMG pela Deputada Marília 

Campos, presidenta da Comissão de Participação Popular, para que os 

estudantes pudessem debater com a parlamentar sobre o papel dos 

Deputados Estaduais. A deputada soube interagir muito bem com 

nossos estudantes e professores. Ela convidou os representantes de 

turmas para participarem de uma rodada de apresentações. Falou 

também um pouco sobre sua trajetória na política e sua atuação como 

deputada, dando grande destaque para a baixa presença das mulheres 

na política representativa.  Após a fala da deputada iniciou-se uma 

rodada de perguntas realizadas pelos estudantes. Alguns já haviam pré-

elaborado suas questões, outros, a partir da conversa geradora, 

construíram outros questionamentos e dirigiram eles à Deputada 

Marília. Tivemos ótimas perguntas, que tocaram por exemplo em 

pontos como: a reforma da previdência, participação das mulheres na 

política, como melhorar o policiamento no Estado de Minas Gerais, o 

que os deputados tem feito para combater a crise no Estado, 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff, tecnologias e controle 

social e representação dos deputados diante ao grande número de 

municípios em Minas Gerais9. Antes e após essa atividade buscamos 

refletir com os estudantes as diferenças entre os poderes legislativos 

nas diferentes instâncias de representação.  

                                                           
9Mais informações disponíveis em 
<https://www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/videos/index.html?idVideo=1148
646&cat=1700>.   
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Figura 5- Estudantes e professores na ALMG 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 6 – Estudantes e a Deputada Marília Campos na ALMG 

 

Fonte: Gabinete Deputada Marília Campos, 2017. 
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Figura 7 – Estudantes e professores na ALMG 

 

Fonte: Gabinete Deputada Marília Campos, 2017. 

Figura 8- – Estudantes e a Deputada Marília Campos na ALMG 

 

Fonte: Gabinete Deputada Marília Campos, 2017. 

 

  No dia 22 de maio, realizamos uma primeira assembleia com os 

estudantes para avaliar as ações do projeto até aquele momento. Nessa 
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oportunidade, foi um momento de retomar as reflexões sobre as 

atividades realizadas na Câmara Municipal e na ALMG. Identificamos a 

partir das discussões realizadas a necessidade de incluir dentro do 

processo de formação atividades específicas relacionadas a 

representatividade das mulheres na política e relações étnicos-raciais. 

Assim, no dia 26 de maio, convidamos Natália, militante da Marcha 

Mundial das Mulheres para proferir uma aula coletiva sobre 

“Movimento das Mulheres, Feminismo e Política”, também, solicitamos 

a ela que debatesse com os estudantes a partir de questões levantadas 

por eles, durante o momento de inscrição para falas e perguntas. 

Natália, apresentou o seu movimento e comentou sobre a situação da 

mulher na sociedade. Foi apresentado um vídeo produzido pela 

professora Fabiana, da disciplina de inglês, intitulado de 

“Descontruindo a Amélia”. Nesse vídeo foram tocadas duas músicas: “Aí 

que saudades de Amélia” e a outra da cantora Pitty “Descontruindo a 

Amélia”. Depois da fala de Natália os estudantes tiveram oportunidade 

de fazerem perguntas. As questões que mais chamara atenção foram 

sobre aborto, a mulher no trabalho e a mulher na política. A atividade 

foi muito importante e no dia 10 de junho demos continuidade as 

discussões sobre a situação da mulher na sociedade a partir dos vídeos 

“Vida Maria”10 e “Era uma vez outra Maria”11. O que chamou a atenção 

dos estudantes a partir do material áudio visual, foram questões como 

aborto, estupro, divisão sexual do trabalho e gravidez na adolescência. 

                                                           
10Filme “Vida Maria” – está disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4>.  
11 Filme “Era uma vez outra Maria” – está disponível em:  < 
https://www.youtube.com/watch?v=-ezAQj3G4EY>.>.  

https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4


39 

 

Figura 9 - Aula coletiva sobre Movimento das Mulheres, 

Feminismo e Política 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura - 10 Estudantes e Natália  

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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  No dia 01 de junho, convidamos o professor da Universidade 

Federal de Minas Gerais, Rodrigo Ednilson, para proferir uma aula 

coletiva sobre “Negros em Movimentos e a política”, onde foram 

enfatizado questões sobre as relações étnico- raciais. Rodrigo iniciou 

sua apresentação falando da mãe África e o pensamento etnocêntrico 

que temos sobre esse continente, estando geralmente associado a 

coisas negativas. Falou de temas gerais relacionados ao movimento 

negro trazendo e trouxe questões do cotidiano presente em novelas, 

jornais e músicas. Depois tivemos um momento de debate onde os 

estudantes levantaram questões como: "Se você fosse branco, se 

importaria da mesma forma com os problemas dos negros"? “Os negros 

têm cotas porque s~o tratados como coitadinhos?”. Rodrigo falou um 

pouco sobre sua trajetória de vida e profissional atuando na formação 

da população negra e indígena. Essa atividade foi enriquecedora e, o 

palestrante, os estudantes e demais professores atribuíram feedbacks 

positivos sobre a atividade pedagógica. Os estudantes demonstraram 

nesse momento coletivo, um maior amadurecendo sobre assuntos 

relacionados a política. 
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Figura 11 – Aula coletiva sobre Negros em Movimentos e a política 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 12 – Estudantes e professor Rodrigo Ednilson 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 No primeiro semestre realizamos visitações à Câmara 

Municipal Ibirité e Assembleia Legislativa de Minas Gerias, como 

mencionado anteriormente. E no segundo semestre, levamos um grupo 
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de 31 estudantes ao Congresso Nacional, localizado na cidade de 

Brasília, para participar do Projeto “C}mara Mirim 2017” que 

aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro de 2017. Esse projeto consistiu 

em uma assembleia de deputados mirins onde foram discutidos três 

projetos de leis selecionados por meio de concurso realizado pelo 

Plenarinho da Câmara dos Deputados. Participaram dessa atividade 

aproximadamente de diferentes lugares do Brasil. Nosso projeto foi 

selecionado para participar após uma concorridíssima seleção 

realizada no início do ano. Os custos da viagem, acomodação e 

alimentação dos estudantes, foram financiados pela prefeitura de nossa 

cidade, por meio da Secretaria Municipal de Educação.  

Para selecionarmos o grupo de estudantes que participaram da 

atividade no Congresso Nacional, construímos coletivamente com os 

estudantes, famílias e grupo de professores, uma avaliação que 

contemplou a produção e participação dos estudantes nas etapas 

anteriores do projeto. Em geral os critérios de avaliação foram: se o 

estudante é participativo e empenhado, se apresenta um bom 

comportamento, assiduidade na escola, se está em dia com as 

disciplinas, se sabe ouvir os colegas, se possui capacidade de expressão, 

interesse em política e nos temas abordados pelo projeto, se escreveu o 

projeto de lei realizado na disciplina de português, se participou da 

visitação na Câmara Municipal, na visitação à ALMG, no debate sobre 

“Movimento das Mulheres, Feminismo e Política”, na seç~o cinema 

sobre a situação das mulheres na sociedade e no debate sobre “Negros 

em Movimentos e a política”. Para cada critério contemplado o 

estudante obteve um ponto, perfazendo um total de quatorze pontos. O 
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processo de seleção ocorreu durante o mês de julho e foram escolhidos 

11 estudantes do 9º ano e 20 estudantes do 6º ano. Houve maior um 

número de estudantes do 6º ano, pois, as vagas foram proporcionais ao 

número de turmas, sendo, 3 turmas de 9º e 6 turmas do 6º que estão 

participando do projeto. Em relação ao perfil dos estudantes 

classificados para representarem a escola como deputadas e deputados 

mirins, ressaltasse que é um grupo composto por 22 meninas (71% do 

total) e 9 meninos (29%). Percebesse que durante as atividades do 

projeto as meninas tiveram maior participação e interesse nas 

atividades sobre educação e democracia. Esse fato nos faz questionar o 

atual sistema político brasileiro e a forma como tem se dado a 

representação política na Câmara dos Deputados, onde as mulheres são 

apenas 51 num total de 513 deputados na atual legislatura, o que 

representa 9,94%12. Em contrapartida, verificamos no projeto que a 

baixa participação das mulheres no sistema político representativo não 

é por falta de competência, pois, a partir do projeto verificamos que as 

meninas apresentaram um desempenho acima da média em relação aos 

meninos. Outro recorte a ser enfatizado sobre o perfil do grupo de 

deputados(as) mirins, é a autodeclaração racial. Do total de 31 

estudantes classificados, 22 se autodeclararam Negros (pretos ou 

pardos) equivalente a 67,7% e 10 se autodeclararam Brancos (brancos 

ou amarelos)13.  

                                                           
12 Informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em: 
<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Outubro/eleicoes-2014-numero-
de-deputadas-federais-cresce-13-33-em-relacao-a-2010>. Acessado em 29 out. 2017. 
13 A declaração de cor/raça foi separada em dois grupos: o grupo Branco corresponde as 
pessoas declaradas brancas e amarelas; o grupo Negro corresponde as pessoas 
declaradas pretas, pardas e indígenas. Fizemos essa opção, por considerar, assim como 
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Figura 13- Bancadas de Deputadas e Deputados Mirins de nossa escola e 

professores 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

 Visando uma formação com maior aprofundamento a ser 

ofertada aos estudantes que foram deputados mirins durante o Câmara 

Mirim 2017, construímos no início de agosto a disciplina extra-

curricular “Transdisciplinaridade e Política”. Essa disciplina foi 

ministrada por todos os professores envolvidos no projeto, sendo uma 

aula por semana e com revezamento dos docentes. Para auxiliar na 

conduç~o da disciplina, foi criado um grupo no aplicativo “Whatsapp” 

com todos 31 estudantes e alguns professores que se disponibilizaram 

a encaminhar orientações e informações sobre o andamento do projeto. 

As aulas aconteceram na sala de vídeo da escola apenas para os 31 

estudantes selecionados e no horário de estudo disponibilizado por 

                                                                                                                           
Osório (2009), que há uma proximidade socioeconômica entre os componentes de cada 
grupo. 
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cada professor formador da semana. As atividades da disciplina 

aconteceram durante os meses de agosto a outubro e o temas 

abordados foram: Estatuto da Criança  e Adolescente; funções do 

Presidente da Câmara dos Deputados, relator e líder da bancada; 

Direitos Humanos e crianças e adolescentes, redação para o 9º 

Concurso de Desenho e Redação da CGU – Todo dia é dia de Cidadania; 

construç~o de ementas ao Projeto de Lei do Plenarinho “Saúde na 

Escola”; construç~o de ementas ao Projeto de Lei do Plenarinho 

“Traduç~o dos documentos de refugiados”; construç~o de ementas do 

Projeto de Lei do Plenarinho “Padronizaç~o da data de fabricaç~o e 

validade dos produtos”; an|lise e construç~o do discurso parlamentar; 

e, mobilidade e plano geográfico de Brasília.     

 

Figura 14 – Momentos da aula – Disciplina Transdisciplinaridade e Política 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Figura 15 -Momentos da aula – Disciplina Transdisciplinaridade e Política 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 16 - Momentos da aula – Disciplina Transdisciplinaridade e Política 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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 Entre os dias 4 a 13 de setembro, realizamos na escola o 

processo eleitoral para escolher entre o grupo de deputados mirins, 

quais serão os representantes que seriam candidatos a ocupar os 

cargos de Presidente da Câmara, líder da bancada e relator, durante as 

atividades do Câmara Mirim 2017. Todo o processo eleitoral foi 

organizado pelos(as) estudantes através de uma comissão eleitoral 

composta por cinco deles. Tivemos o período de inscrição das 

chapas/partidos, de 28 a 29 de agosto, onde se inscreveram quatro 

partidos, cada um com três representantes (presidente, relator e líder). 

Durante o período de 4 a 12 de setembro ocorreram as campanhas dos 

partidos, onde os estudantes fizeram cartazes, panfletos, divulgação em 

sala para os outros colegas, onde também defenderam a candidatura e 

justificaram o porquê estavam aptos a exercerem as referidas funções. 

Realizamos um debate entre as chapas que foi assistido pelos eleitores 

(os outros estudantes e professores do projeto). O debate foi 

estruturado da seguinte forma: apresentação das chapas e partidos, 

perguntas a outra chapa e defesa da candidatura. O tema do debate foi 

entorno das funções do Presidente da Câmara, relator e líder da 

bancada.   
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Figura 17 – Momentos do debate entre as chapas 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 18 - Momentos do debate entre as chapas 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

A eleição ocorreu no dia 13 de setembro no período de 

7h:50min às 10h:40min e foram utilizadas urnas emprestadas pelo 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MG). De um total de 240 eleitores 

(230 estudantes, 8 professores, diretora e vice diretora), obtivemos 218 
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votantes, 91% do total. O partido vencedor foi o “Deputados Mirins 

Progredindo na Política (DMPP)” liderado por Karen Kethally Lopes 

Couto (Presidenta), Matheus Neves Silva Arão (Líder da Bancada) e 

Giovana Silva dos Anjos (Relatora), com 79 votos. Em seguida vieram os 

partidos “Lutando por um Brasil Melhor (LPBM)” com 74 votos, 

“Partido Defensor Estudantil Preparatório (PDEP)” com 56 votos e 

“Deputados Lutando por um Brasil Melhor(DLPM)” com 9 votos.  

 

Figura 19 – Votação para escolha do Presidente, Líder e relator 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Figura 20 – Estudantes com comprovante de votação 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 21- Comissão organizadora do processo eleitoral e fiscais das chapas 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Figura 22- Apuração dos votos 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 23- Chapa vencedora (Karen, Mateus e Giovana da esquerda para a direita) 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Com o objetivo de simular uma atividade próxima a que os 

estudantes iriam vivenciar durante o Câmara Mirim 2017, realizamos 

uma Sessão Mirim na escola no dia 05 de outubro e que contou com a 

participação do Secretário Municipal de Educação, o Presidente da 

Câmara dos Vereadores e outros Secretários do Governo Municipal. A 

dinâmica da atividade foi a apresentação de alguns projetos de leis 

elaborados pelos estudantes de nossa escola, prosseguida de debates e 

avaliar dos projetos pelos convidados. A simulação da sessão 

parlamentar foi presidida pela presidenta eleita, Karen Kethally Lopes 

Couto. Cinco estudantes das turmas do 6º ao 9º ano (Mateus, Cristian, 

Lívia, Deborah e Giovana de Souza) tiveram seus projetos escolhidos 

pelo grupo de professores para serem lidos durante a sessão. Os temas 

versaram sobre uso de aparelhos tecnológicos na sala de aula, esporte 

na escola, saúde na escola, acolhimento de animais abandonados e 

multa em caso de maltrato de animais. A mesa foi composta por 

Expedita assessora na SEME, Rafael Calado - Secretário de Municipal de 

Educação, Daniel Belmiro – vereador e presidente da Câmara 

Municipal, Ronaldo – Secretário de Esportes, Deputada Mirim Karen 

Kethally, Deputado Mirim Mateus Neves, Deputado Mirim Cristian 

Frankilin, Deputada Mirim Lívia Eduarda, e pelas estudantes Giovana 

de Souza e Deborah Stefany. Os demais estudantes/deputados mirins, 

puderam fazer inscrição para tecer comentários sobre os projetos de 

leis dos colegas, através da abertura de destaques concedidos pela 

presidenta da sessão, Karen Kethally.  Após a leitura de todos os 

projetos, a palavra foi concedida aos inscritos que usaram a tribuna da 

casa para se manifestar. Tivemos também a participação das 
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professoras Ana Paula e Juliana, que pediram para se inscrever e falar 

sobre os projetos,. A atitude das professoras serviu para estimular os 

estudantes a também se inscreverem para falar a opinião deles. Após os 

comentários dos deputados e professores, foi a vez das autoridades 

presentes se manifestarem sobre os projetos. Destaque para a atuação 

do Secretário Municipal de Educação que acompanhou ativamente a 

leitura de todos os trabalhos e falou um pouquinho de cada um deles. A 

sessão iniciou-se às 8h:00min e encerrou às 9h:30min. Após a sessão, 

aconteceu um café dos deputadas com as autoridades presentes, assim 

os estudantes puderam conversar e trocar experiências com os 

representantes do executivo e legislativo municipal. 

 

Figura 24 – Sessão Mirim na escola 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Figura 25 – Sessão Mirim na escola 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Após um intenso período de atividades, realizamos no dia 18 

de outubro viagem rumo ao Congresso Nacional14. Ficamos hospedados 

na cidade satélite de Ceilândia durante os três dias de atividades. Todas 

as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, foram 

financiadas pela Prefeitura Municipal de Ibirité. No dia 19/10, antes de 

participamos da Reunião de Comissão Parlamentar na Câmara dos 

Deputados, realizamos com os estudantes uma reunião de preparação, 

já no hotel, onde foram lidas as regras da atividade e, também, 

aproveitamos a oportunidade para incentivá-los(as) a participaram 

ativamente da reunião, visto que estavam representando nossa escola, 

cidade e estado.   

                                                           
14 Demais detalhes sobre os preparativos da viagem podem ser acompanhados no 
documentário produzido pela equipe de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ibirité:< 
https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldeibirite/videos/364624920656085/>. 
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Figura 26 – Reflexão sobre as regras da Reunião de Comissão antes da atividade 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 27 – Reflexão sobre as regras da Reunião de Comissão antes da atividade 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Na Reunião de Comissão Parlamentar, nossos estudantes se 

encontraram e relacionaram com outras bancadas de deputados mirins 

de escolas e estados diferentes, o que além de demonstrar ser uma 

atividade com alto potencial de aprendizagem político, foi uma rica 

oportunidade de intercâmbio cultural e social. Participamos da 

Comiss~o que discutiu o Projeto de Lei “Padronizaç~o da data de 

fabricaç~o e validade dos produtos”, elaborado pela Deputada Mirim 

Bianca França do estado de Rondônia. Antes de iniciar a reunião, foi 

realizado um sorteio pela Comissão Organizadora do Câmara Mirim 

2017, para definição dos estudantes que iriam desempenhar as funções 

de Presidente(a) da Comissão e Relator. Para a alegria de nossa 

bancada, a presidenta eleita pelo grupo, Deputada Mirim Karen 

Kethally Lopes Couto foi sorteada para presidir os trabalhos da 

Comissão Parlamentar. Já os trabalhos de relatoria ficaram a cargo do 

Deputado Mirim Adriano Andriole do Colégio Santa Rosa de 

Brasília/DF.  
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Figura 28- Karen presidindo a Reunião da Comissão Parlamentar ao lado da autora 

do projeto de lei, Bianca França 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 29 – Adriano, Bianca e Karen, respectivamente, relator, autora do projeto e 

presidenta da Comissão Parlamentar 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Para a participação na reunião das Comissões sobre os Projetos 

de Leis do Câmara Mirim 2017, as bancadas participantes do evento 

elaboram um parecer com várias ementas pautando acréscimos ou 

supressão de partes dos projeto de lei. O relator realizou a leitura de 

cada ementa elaborada pelas bancadas sobre o Projeto de Lei elaborado 

por Bianca França. Após a leitura foi aberto oportunidade 

pronunciamento para os demais deputados mirins participantes. No 

decorrer dos debates, sempre que ocorria alguma dúvida, a autora do 

projeto, Deputada Mirim Bianca França, esclarecia-as para os demais 

colegas com muita desenvoltura. A deputada, demonstrou grande 

dedicação durante o processo de elaboração do Projeto de Lei, que 

segundo ela, surgiu diante a um problema que vivenciou quando esteve 

em um supermercado e encontrou dificuldades em ajudar uma senhora 

idosa a verificar a data de validade de alguns produtos15. A atividade da 

comissão foi uma simulação bem real do que ocorre no dia a dia do 

trabalho parlamentar, para a construção de parecer sobre os projetos 

de leis. Ao final do debate, foi construído um relatório final sobre o 

Projeto de Lei “Padronizaç~o da data de fabricaç~o e validade dos 

produtos”, que após lido e aprovado pela Comissão Parlamentar Mirim, 

foi apresentado no dia seguinte na Sessão Mirim, onde ocorreu a 

votação para aprovação ou rejeição dos três projetos de leis.  

 

 

                                                           
15 Todos os trabalhos da comissão que nossa escola, Escola Municipal Maria das Mercês 
Aguiar, participou, pode ser acompanhado através do link: 
<https://www.youtube.com/watch?v=tTBj2NFA9r8&t=1401s>. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTBj2NFA9r8&t=1401s
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Figura 30 – Momentos da reunião de Comissão Parlamentar 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 31 – Momentos da reunião de Comissão Parlamentar 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Figura 32 – Momentos da reunião de Comissão Parlamentar 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 33 – Momentos da reunião de Comissão Parlamentar 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Figura 34 – Banca de nossa escola na reunião de Comissão Parlamentar 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Assim, como a comissão que participamos, ocorrem outras 

duas comissões referente aos outros dois projetos de lei vencedores do 

C}mara Mirim 2017, “Traduç~o dos documentos de refugiados” escrito 

por Caio Vinicius Simas de Joinville/SC e “Saúde na escola” de autoria 

de Jo~o Ot|vio Turatti Barbosa” da cidade de Monte Carmelo/MG.  

No segundo dia de atividades do Câmara Mirim (20 de 

outubro), ocorreu a Sessão Mirim, atividade em que os deputados e 

deputadas mirins presentes votaram a favor ou contra a aprovação dos 

três projetos de Lei discutidos nas comissões. Como diz a comissão 

organizadora do evento “Quem chegasse { C}mara dos Deputados nos 

dias 19 e 20 de outubro, ia sentir algo diferente no ar [...] o ambiente 

estava todo dominado por cerca de 370 estudantes do 5º ao 9º ano do 

ensino fundamental, que vieram do Brasil todo para virarem deputados 
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mirins por dois dias!” (PLENARINHO, 2017, s/p).  Conforme o sorteio 

realizado no dia anterior entre os três presidentes(as) das comissões 

parlamentares, a Sessão Mirim foi presidida pelo deputado mirim 

Guilherme Vargas Puchta e Karen Kethally Lopes Couto, a escolhida 

pela nossa bancada, ficou como 1º vice-presidenta da Câmara dos 

Deputados Mirins.  

 

Figura 35 – Mesa diretora da Sessão Mirim 

 
Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Antes das votações de cada projeto o relatores realizaram a 

leitura dos relatórios construído em cada comissão. Em seguida a 

palavra foi concedida aos líderes das bancadas, que tiveram até dois 

minutos para discursarem e indicar a posição bancadas sobre os 

projetos. Após o término do posicionamento dos líderes, a palavra foi 

concedida dos autores dos projetos, que dispuseram de até cinco 

minutos para defende-los, logo em seguida, encaminhando o processo 

final de votação. Toda atividade da Sessão Mirim do dia 20/10, foi 
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acompanhada em tempo real via TV Câmara, pelos demais estudantes 

de nossa escola que não puderam participar das atividades em Brasília.  

Para nossa bancada que estava em Brasília, chegavam mensagens de 

outros professores e estudantes, parabenizando e dizendo o quão 

alegre estavam em ver nossos estudantes representando nossa escola, 

cidade e estado. O responsável por discursar em nome dos demais 

deputados mirins da bancada de Ibirité, foi o estudante Mateus Neves 

Silva Arão16. 

   
Figura 36 – Momentos da Sessão Mirim 

  

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

 

 

 

                                                           
16 As atividades realizadas na Sessão Mirim, podem ser vistas na íntegra no seguinte 
endereço: < https://www.youtube.com/watch?v=keB8mwLMpgg&t=2513s>. 

https://www.youtube.com/watch?v=keB8mwLMpgg&t=2513s
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Figura 37 – Momentos da Sessão Mirim 

 
Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 38 – Mateus Arão, líder da banca durante a Sessão Mirim 

 
Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Figura 39 – Momentos da Sessão Mirim – estudantes e professores 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

Após o encerramento das atividades do Câmara Mirim 2017, 

nossos estudantes tiveram a oportunidade de conhecer alguns dos 

principais pontos turísticos da cidade de Brasília, como os demais 

setores e bastidores do Congresso Nacional, Catedral de Brasília, Ponte 

do Lago Paranoá, Palácio da Alvorada e Torre de TV da cidade.  

Figura 40 – Momentos durante as atividades em Brasília 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Figura 41 – Momentos durante as atividades em Brasília 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 42 – Momentos durante as atividades em Brasília 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Figura 43 – Momentos durante as atividades em Brasília 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 44 – Momentos durante as atividades em Brasília 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 



68 

 

No dia 26 de outubro realizamos uma assembleia geral do 

projeto na escola com todos os estudantes das turmas do 6º e 9º ano, 

para uma avaliação das atividades de Brasília e para também 

proporcionar aos demais estudantes que não participaram da atividade, 

um feedback a partir dos próprios pares sobre como foi a experiência 

vivida durante o Câmara Mirim 2017. 

 Ao longo das atividades desenvolvidas no projeto e que aqui 

foram reladas, ocorreram reuniões mensais com o grupo de professores 

para a avaliar e monitorar as práticas pedagógicas desenvolvidas. Essas 

reuniões além de proporcionarem a oportunidade de avaliar 

conjuntamente o desempenho de nossos estudantes, significaram para 

nós professores um rico momento de formação. Um dos 

encaminhamentos que temos atribuído ao projeto, é a consolidação de 

uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ibirité, para a 

ampliação do mesmo no ano de 2018. Assim outras escolas da rede 

municipal de educação poderão também participar e somar esforços, o 

que potencializará, desse modo, as ações de educação para a 

democracia promovidas na cidade.  

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

 

O ano de 2017 tem tido um significado diferenciado para nossa 

escola a partir das ações do projeto “A garotada ocupando a 

representaç~o política na C}mara Mirim”. A equipe gestora (direç~o e 

vice direção) durante as reuniões pedagógicas tem enfatizado o tanto 

que o projeto tem sido inspirador para o ambiente escolar, através das 
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práticas de formação política. “Em outros momentos tivemos 

professores que queriam fazer algo de diferente mas não sabia como 

mobilizar o grupo”. Inicialmente houve uma certa descrença em relaç~o 

ao potencial que nosso projeto queria alcançar, pois, alguns colegas 

acharam ser muito ousado a proposição de uma prática 

multidisciplinar. Mas após perceber a movimentação de vários 

professores(as) interessados(as) em abraçar o projeto e torná-lo uma 

realidade em diferentes perspectivas de formação, a direção e vice 

direção da escola proporcionou total apoio e ressaltou que a prioridade 

da escola durante o ano de 2017 foi o projeto “A garotada ocupando a 

representaç~o política na C}mara Mirim”. A articulaç~o dos diferentes 

campos do conhecimento que integram o currículo escolar e a atuação 

direta de um grupo de 8 professores nas ações de educação para a 

democracia, é o principal diferencial do projeto, que prontamente teve 

apoio pedagógico e financeiro da gestão municipal de Ibirité. Além 

disso, o projeto apresenta potencial de expansão em 2018 para outras 

escolas da rede, o que o consolidará como uma política pública de 

formação para o exercício da cidadania a nível municipal.  

 A partir das atividades realizadas, como, as visitações às casas 

legislativas, é importante destacar o quanto foi importante a realização 

de um trabalho prévio de caráter interdisciplinar anterior à visitação, o 

que ocorreu com a formação diversificada ofertada pelas disciplinas de 

matemática, história, português, geografia e educação física. As 

contribuições dessa formação evidenciou-se não só pelos conteúdos e 

qualidade das questões abordadas pelos estudantes durante as 

visitações e aulões coletivos, mas também pelo interesse geral 
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demonstrado em cada etapa do projeto, tendo em vista a tenra idade 

dos estudantes e a baixa familiaridade que tinham anteriormente com 

este tipo de atividade.  

Durante todas as atividades do projeto, buscamos priorizar 

com que os debates promovidos girassem em torno das questões 

levantadas pelos nossos estudantes, esse movimento ocorreu tantos 

nas atividades de campo, como nos aulões coletivos e assembleias 

realizadas com a garotada. É satisfatório observar que de um modo 

geral os educandos se surpreenderam com o processo de 

representatividade que a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e 

Câmara dos Deputados têm e o quanto é importante que cada cidadão 

faça a sua escolha consciente, no processo representativo-democrático.  

 Para melhor sistematização do impacto do projeto na formação 

dos estudantes de nossa escola, realizamos um levantamento, sobre 

como as meninas e meninos avaliavam a formação política que 

receberam. E partir disso, obtivemos os apontamentos apresentados a 

seguir. 

 

Eu pensava que político era ladrão, quando fui para a Câmara Municipal e 
Assembleia legislativa, eu mudei minha forma de pensar e de agir com os políticos, 
por isso, quero aprender mais sobre política (Cristian Franklin, 903) 
 
Eu gosto de falar sobre política, me interesso sobre política, apesar de ter 
dificuldade nas matérias... (Ana Cristina Carvalho, 901) 
 
Porque conhecer melhor a política brasileira faz com que eu tenha outra visão 
sobre a política e conscientização de um futuro melhor. (Gabryella Aparecida da 
Silva, 903) 
 
Porque sempre me interessei por política, e também porque acredito melhorar o 
meu país (Giovanna Neres Rodrigues, 903). 
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Eu não me interessava por política até conhece este projeto, e seria um privilégio 
poder representar a minha escola e meu município com projetos de leis (Isabella 
Ferreira de Almeida, 901). 
 
Porque é um bom incentivo para nós que somos jovens, conhecer um pouco mais 
sobre a política e lutar pelos nossos direitos. (Jéssica Santos, 901). 
 
Pois além de ser uma grande oportunidade de conhecimento, é simplesmente uma 
chance de estar na política e passar o que sabemos par ao mundo (Karen Kethally 
Lopes Couto, 901). 
 
Porque quero conhecer de onde sai as leis que regem o nosso país (Kézia Francielle 
Rodrigues, 903). 
 
Porque eu acho que é uma oportunidade de nós aprendermos mais sobre a política 
e a situação do país (Larissa Luiza Porto dos Santos, 903). 
 
Quero conhecer um pouco mais sobre a política brasileiro pois acho importante 
saber da política do nosso país (Lívia Gonçalves Rezende, 903). 
 
Porque me sinto preparada e estudei para isso (Maria Eduarda Xavier Ferreira, 
901). 
 
Com o projeto comecei a ver a política de outra forma, gostaria de uma 
oportunidade para expor minha aprendizagem obtida (Mateus Neves Silva Aarão, 
901). 
 
Porque pretendo conhecer e aprender mais sobre política (Romulo Eduardo da 
Silva, 901). 
 
Porque sempre tive interesse em participar da política, sempre tive a curiosidade... 
(Paulo Henrique Ramos, 903). 
 
Tenho muito interesse em política e acho que esta é uma boa oportunidade de 
conhecer a Câmara e saber em quem votar futuramente (Luana leite de Oliveira, 
601). 
 
Porque eu estou interessado nesse projeto.... (Rodrigo Sousa Oliveira, 601). 
 
Eu quero ir para Brasília (Breno Nicolas, 602). 
 
Eu tenho interesse pois, eu me interessei em política e gosto do assunto... (Giovana 
Silva dos Anjos, 601). 
 
Eu tenho interesse em participar do projeto em Brasília, porque eu estou achando o 
projeto muito interessante, e ele vai nos ajudar no futuro (Deborah Stefany, 601). 
 
Porque eu tenho interesse em adquirir novos conhecimentos e esta cidade que é 
linda (Antônia Karoline, 603). 
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Eu quero ir a Brasília porque gostei muito do projeto. Os professores fizeram uma 
ótima iniciativa para os alunos (Ana Clara Libério Fidelis, 602). 
 
Porque eu quero saber como funciona o senado, saber como eles aprovam as leis, o 
que eles estão fazendo para melhorar a crise, se eles estão cientes sobre o que o 
povo brasileiro está passando, se eles também estão sendo afetados com a crise, 
porque que a educação das escolas pública são tão ruins e outras várias coisas 
(Maria Vitória, 601). 
 
Porque tenho muito interesse no assunto, estou gostando muito do projeto e 
gostaria de ir a Brasília para conhecer ais sobre o trabalho deles (Brenda, Hellen 
Ramos Pereira, 605). 
 
Eu gostaria de participar da etapa nacional do projeto Câmara Mirim em Brasília 
para aprofundar mais os meus conhecimentos em política e na democracia do 
Brasil (Ana Beatriz, 605). 
 
Primeiro de tudo vocês deviam ficar muito orgulhosos, pois é muito difícil eu me 
interessar por alguma coisa.... (Lívia Eduarda, 601). 
 
Porque devemos ter uma sabedoria maior em relação à política (Lara Gabriela da 
Mata Sodré, 601). 
 
Eu tenho interesse porque eu gosto desse tipo de atividades (Davi Miguel, 603). 
 
Para ter um melhor entendimento sobre política (Bernardo Gabriel Silva Pimenta, 
605). 
 
Porquê eu tenho o interesse em conhecer Brasília e ficar por dentro da política no 
Brasil (Ana Clara de Souza, 605). 
 
Estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a política de 
nosso país e aprendendo a cada dia (Maria Isabella Pereira Soares, 605). 
 
Porque esse projeto está sendo bem legal, estou aprendendo muitas coisas que eu 
tinha dúvidas sobre os deputados (Eduarda Millena da Silva Santos, 601). 
 
Porque vai ser bem legal e também eu quero ser prefeito e deputado mirim. Eu vou 
falar para eles acabarem com a corrupção no Brasil (Pedro Henrique, 602). 
 
Porque eu me importo, separei até o caderno, faço tudo para ir para Brasília.... 
(Pâmela Alexandra de Oliveira Cruz, 602). 
 
Porque eu quero ajudar a lutar contra a reforma. E luto pelo meu futuro (Nicoly 
Alexis Basílio, 603). 
 
Achei muito interessante esse projeto, e estou amando participar dele. (Maria Luiza 
Ribeiro da Silva, 603). 
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Porque acho que isso pode ser muito bom para o futuro da gente (Guilherme 
Henrique, 602). 
 
Porque eu estou gostando do projeto e a excursão deve ser legal e eu sempre quis 
ver Brasília ao vivo (Andrey Emanuel da Cruz Santos, 602). 
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EDUCAÇÃO: TRANSFORMAÇÃO 
 

Ana Paula Lemos de Souza Pinto Angelo17 
                                              
“O limite é o céu!”. Essa frase marcou o meu primeiro di|logo 

com o professor Otávio quando ele me procurou para apresentar o  

Projeto A garotada  ocupando a representação política na  Câmara 

Mirim, conhecido carinhosamente como "Projeto Câmara Mirim",  com 

toda a vontade de fazer a diferença para os estudantes, famílias e 

sociedade desenvolvendo um trabalho coletivo e interdisciplinar com a 

participação ativa dos outros professores e  profissionais da Escola, foi 

a resposta mais sensata e decidida que falei com ele naquele momento. 

Assim, nasceu o Projeto que levaria 31 estudantes, 6 professores, 4 

mães, 1 diretora, 1 vice diretora e 1 representante da Secretaria 

Municipal de Educação de Ibirité para Brasília, o Limite!  

 Sempre acreditei  que de todos os papéis da escola, os mais 

importantes são o de conhecimento e o de transformação do aluno como 

sujeito de direitos e deveres, contribuindo para sua  formação ética e 

moral. Onde existe educação deve efetivamente  acontecer a 

transformação dos estudantes como cidadãos tolerantes às diferenças e 

conscientes do seu papel na sociedade. 

Assim começaram os voos rumo ao céu, rumo à Brasília. Os 

professores Otavio, João Paulo, Daniel, Sílvio, as professoras Virgínia, 

Delice, Juliana, Silmara e Ana Paula (eu, kkk) trabalhadores dedicados e 

competentes da Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar iniciaram 

uma longa jornada com 230  alunos das turmas 601, 602, 603, 604, 605, 

                                                           
17 Diretora da Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
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901, 902 e 903 do ensino fundamental promovendo e incentivando a 

participação consciente e ativa na política brasileira que na minha 

opinião tem enfrentado a maior crise ética, moral e financeira dos 

últimos anos, tendo como Presidente do país, um político golpista, 

fascista e corrupto, um péssimo exemplo de ser humano e brasileiro 

para nossos estudantes e população, que apesar de muitas provas, 

conseguiu sair imune aos processos de cassação por fazer parte de um 

grupo de políticos que preocupam mais com seus interesses pessoais do 

que com o povo trabalhador que  deu seu VOTO de confiança para eles 

nas eleições e por ter acreditado nas falsas promessas de um país justo,   

com educação e saúde para todos de qualidade e profissionais 

valorizados, além do fim das desigualdades sociais. 

No decorrer do processo de formação os estudantes foram à 

Câmara Municipal de Ibirité e Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

onde  conheceram os papéis dos vereadores e deputados estaduais, 

realizaram perguntas relevantes sobre a situação política do país, o 

papel das mulheres nesse cenário, projetos de leis e outros. 

Participaram na escola de vários debates e “aulões” com diversos temas: 

Movimento das Mulheres, Feminismo e Política, Os Negros em 

Movimentos e Política, assistiram filmes e refletiram sobre eles e outros 

temas afins. Os estudantes aprenderam como elaborar um Projeto de Lei 

e elaboraram seus Projetos após esse período de formação contínua. 

Os responsáveis legais dos estudantes participaram ativamente 

do Projeto, através de reuniões na escola, acompanhamento em casa 

com os(as) filhos(as) e para ficar mais democrático e transparente a 

participação das famílias foi formado uma Comissão de mães/pais que 
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contribuíram junto aos estudantes e professores envolvidos aos 

critérios de seleção dos 31 alunos(as) que iriam a Brasília como 

Deputados(as) Mirins. Tivemos também um processo eleitoral na escola 

para eleger a chapa composta dos estudantes interessados em ser o 

Presidente, Relator e Líder de Bancada nos dias das plenárias no 

Congresso para apreciação, discussão, e votação dos 3 Projetos de Lei 

escolhidos entre os alunos das 10 escolas selecionadas para irem a 

Brasília. 

Enfim, Brasília! O Limite é o céu! A capital federal do Brasil e a 

sede do governo do Distrito Federal, linda, com construções belíssimas 

e cheias de histórias, mas toda beleza ficou escondida pela escuridão da 

corrupção,  falcatruas,  propinas, desvios de verbas, vivenciei uma 

tempestade de sentimentos, em alguns momentos tristeza, decepção, 

revolta e vergonha por termos poucos representantes políticos  

honestos e poucas mulheres nos representando com a cabeça erguida e 

com temor a Deus no Congresso Nacional, “cordeiros no meio de muitos 

lobos”. 

Contudo ao ver nossos estudantes atuando como verdadeiros 

deputados e deputadas mirins, ocupando com seriedade e dignidade as 

cadeiras no Plenarinho e no Congresso, sabendo se posicionar e votar 

com consciência e sabedoria os projetos de Leis  apresentados, fiquei 

tão orgulhosa e realizada como profissional da educação, como 

professora da rede pública e como diretora da querida e conceituada 

Escola Bela Vista ou Escola do Cristo como é conhecida pela 

comunidade, tive a certeza que as escolas tem o dever de incentivar e 

despertar nos estudantes a consciência política, democrática e social, 
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para se tornarem um dia ocupantes de cargos políticos ou saberem 

votar nas eleições tanto municipais, estaduais ou federal. 

Poder acompanhar os estudantes, os professores que 

contribuíram direta ou indiretamente com o Projeto Câmara Mirim e  

os demais profissionais da escola durante todas as etapas, perceber o 

crescimento pessoal e profissional, vivenciar as discussões e reflexões 

sobre suas próprias atitudes e de seus amigos, dos políticos e da 

sociedade que estão inseridos e ver despertar em todos o pensamento 

reflexivo sobre valores e normas que regem a conduta humana, é 

inesquecível e me faz acreditar  e lutar pela  Educação convicta que 

através dela podemos mudar essa sociedade excludente, 

preconceituosa,  desigual, cega e analfabeta política em que vivemos, se 

pararmos de ter medo, de vivermos condicionados e limitados aos 

tabus, as imposições implícitas, políticas ou da mídia que tentam 

intimidar os profissionais das escolas ou alguns  professores que 

preferem priorizar em sala de aula somente os conteúdos curriculares, 

mesmo com  a LDB 9394/97 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), os PCNs e agora o BNCC (Base Nacional Comum Curricular) 

abordarem a formação pra cidadania como um dos relevantes papéis 

das escolas, conseguiremos despertar nos estudantes o pensamento  

crítico, participativo, questionador e democrático, e libertar a sociedade 

das injustiças e discriminações de classe, sexo e raça.  

Gostaria de agradecer a Deus, por me conceder a benção de 

trabalhar na Educação, aos professores Otavio (padrinho e 

coordenador do Projeto), João Paulo, Daniel, Silvio, Virgínia, Juliana, 

Delice que fazem diariamente a diferença na vida dos nossos 
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estudantes  e os demais professores que participaram  indiretamente ,  

a minha companheira professora e vice diretora Silmara, aos  

alunos(as) que foram os principais atores do Projeto repletos de  

potencial e  competência para  transformar o mundo que vivemos, aos 

familiares que confiaram suas pedras preciosas em nossos cuidados  e 

por acreditarem na educação de qualidade que oferecemos aos seus 

filhos(as) na escola, ao  professor e Secretário Municipal de Educação 

Rafael Calado por ter abraçado o nosso Projeto desde o momento que 

teve acesso e o conheceu, a Juliana que trabalha na SEME  que não 

mediu esforços durante os processos licitatórios  da empresa que nos 

levou à Brasília, ao nosso Prefeito Municipal de Ibirité William Parreira 

por priorizar a Educação em seu governo e ter consciência da 

importância que ela tem na vida dos estudantes e da sociedade, bem 

como os professores e profissionais que nela atuam,  apoiando o 

Projeto e financiando a viagem, além de nos recepcionar em Brasília 

com orgulho de estarmos representando a cidade de Ibirité, lembrando 

que somente 3 escolas representaram nosso estado de Minas Gerais e 

ao todo foram 10 escolas do Brasil entre públicas e privadas. Não posso 

deixar de agradecer as supervisoras Teresinha e Edinéia que são muito 

dedicadas com o pedagógico, a Eliana Lobato vice diretora do turno da 

tarde que ficou no turno da manhã cuidando de todos com carinho, aos 

professores que substituíram os que estavam viajando garantindo a 

aula dos(a) alunos(as) que ficaram e em especial o meu amado marido 

Washington pelo apoio, conselhos, companheirismo e compreensão 

durante minha viagem a Brasília e por ter cuidado com carinho dos 

meus amores peludos Marley, Lilica e Cotoco. 
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UM OLHAR SOBRE A SALA DE AULA: UMA PERSPECTIVA 

PEDAGÓGICA DO PROCESSO DEMOCRÁTICO PARA ALÉM DOS 

MUROS DA ESCOLA 

 
Daniel Borges Rodrigues da Silva18 

 

“Geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra”. Essa 

famosa provocação do geógrafo Yves Lacoste foi pronunciada a 

décadas, e a explicação no sentido mais amplo da expressão entende o 

saber estratégico do estado e dos seus governantes como aquele que 

exerce o controle sobre o objeto de estudo. É a partir do espirito de 

combate a esse controle, e seguindo a proposição de Lacoste que 

pensamos nossa atuação na formação cidadã de nossos educandos.  

Gostaria primeiramente de me expressar diante do leitor de 

forma descritiva onde a ciência Humana, na sua humilde contribuição, é 

só mais um instrumento no projeto pedagógico interdisciplinar. 

 A partir desse ponto de vista o Câmara Mirim apresentado na 

Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, contextualiza a real situação 

que os nossos adolescentes apresentam no espaço escola, com o atual 

momento de crise democrática que o país passa. Contudo, durante o 

processo de ocupação e representação da garotada no espaço escolar 

percebemos como as grandes mídias tem o seu papel importante na 

formação do pensamento acrítico da juventude, deixando uma lacuna 

de entendimento político cotidiano.   

                                                           
18 Professor de Geografia – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
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Geografar19 a trajetória do projeto aos olhos de quem leciona 

conteúdos e tem o papel de levar esses preceitos além dos muros da 

escola legitimando o poder que cada educando traz para si diante dos 

temas apresentados em sala e fora dela.   Os jovens que nos deparamos 

em sala de aula estão situados em uma realidade totalmente distinta a 

que outros jovens brasileiros se encontram. É notória a influência 

política regional atuante na cidade de Ibirité, onde os mesmos se 

encontram em um ambiente político que ao longo da história se 

caracterizou pelas relações clientelistas. 

Observamos também o papel das grandes mídias e das redes 

sociais nos discursos, exemplifica bem o atual paradigma que a 

sociedade e os jovens apresentam: um discurso radical e que culmina 

em idolatrias por certos representantes, tanto regionais, quanto de 

âmbito federal. Apontando a uma conexão direta com o real estado 

caótico do sistema.  

A televisão e as mídias de massa trazem para sala uma análise 

bem superficial da conjuntura do estado.  

Dentro de uma perspectiva de trabalhar temas tão diversos, no  

âmbito do estudo geográfico, nos propusemos trabalhar a construção 

política regional relacionando com as instituições de esfera federal e 

estadual, e principalmente os impactos que cada decisão parlamentar 

influenciariam na a limitação ou ampliação dos espaços de ocupação e 

de direito.   

 

 

                                                           
19 Geografar-Descrever Geograficamente. 
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REFLEXÕES ATINGIDAS EM SALA DE AULA 

 

As reflexões atingidas durante as práticas elaboradas em sala 

de aula possuem resultados relevantes. Durante as aulas a proposta do 

projeto é de maximizar e incluir os educandos na participação política 

brasileira, tomando como base as práticas pedagógicas realizadas em 

sala de aula. Nesse momento pleitear uma posição referente, a estar 

sempre disposto a compreender e contextualizar as atividades de sala e 

as temáticas apresentadas, resultando na construção do saber. 

Durante as aulas foram propostas atividades de relatórios, 

(conjunto de informações utilizado para reportar resultados parciais ou 

totais de uma determinada atividade) os alunos durante as atividades 

passaram por experiências relevantes, e quem sabe nunca vividas por 

cada, a participação de movimentos sociais foi determinante nesse 

processo de aprendizagem, em particular integrantes dos movimentos 

feminista, juventude e negro.  

Os alunos compreenderam e ativamente exportaram seus 

pensamentos e vivencias sociais, articularam ideias e ideais, que 

agentes teóricos renomados descrevem como o fundamental para a 

ruptura da passividade do ser marginalizado, e resultando no espaço 

escolar. Os relatos me surpreenderam perante ao contexto político 

regional vivido, as relações clientelistas de trocas de favores o 

pessimismo de alguns jovens em relação aos seus representantes. 

Outros me surpreenderam com sua autoafirmação e o 

engajamento de afirmação social, contudo ser um Professor espectador 
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dessa cartilha pedagógica foi crucial para o desenvolvimento verbal e 

intelectual de vários educandos  

Nada dessas observações durante as diversas atividades 

valeria à pena a não ser pelo comprometimento e dedicação, as análises 

e o desenvolvimento no sentido de ser representativo no espaço fez se 

presente. O resultado dessa primeira etapa dialoga com as práticas 

apresentadas em Brasília.  

Ao fim dessa longa jornada trabalhosa, mas gratificante, mostra 

que as ações e instrumentalizações que bombardeiam nossos 

educandos deveriam ser revigoradas. O projeto consiste em um papel 

na formação de cidadão onde os atores políticos tornam-se supérfluo, 

se não houver um mínimo de comportamento democrático de respeito 

e lealdade. Assim sendo dedico as minhas aulas não a minha formação, 

muitas vezes limitada da realidade do indivíduo, mas sim a todo corpo 

docente da Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, aos meus colegas 

de trabalho e principalmente aos meus alunos que fazem com que essa 

experiência seja democrática e única. 
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AMÉLIA: DA SAUDADE AO ADEUS 

 

Fabiana Cassiano Lima Alves20 

 

 O Projeto Câmara Mirim, além de proporcionar aos estudantes 

a oportunidade de compreender, viver e simular experiências ligadas as 

atividades legislativas como a elaboração e a votação de projetos de lei, 

torna-se também, o momento propício para discutir questões políticas 

e sociais importantes como o racismo e preconceitos, a saúde, o meio 

ambiente, a violência, a educação e, dentre outras questões, a igualdade 

de gênero como, por exemplo, a participação de mulheres em cargos de 

chefia, área médica e tecnológica, a equiparação salarial, a violência 

sexual e doméstica, as políticas públicas de saúde da mulher  e diversos 

outros temas atrelados ao mundo feminino.  

 Na Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, o Câmara Mirim 

fez emergir a discussão sobre a participação das mulheres na política, 

tema também abordado pela ONUBR21 Mulheres que em 16 março de 

2017 divulgou um mapa em que o Brasil aparece na 167ª posição22 por 

ter apenas uma única mulher representante no poder Executivo, isto é, 

uma ministra e, na posição 154ª por ter, apenas, 55 das 513 cadeiras na 

Câmara, 12 dos 81 no Senado ocupada por mulheres, evidenciando 

como é ainda é tímida a  presença feminina no cenário político 

                                                           
20 Professora de Inglês – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
21 Organização das Nações Unidas no Brasil/ Mulheres. 
22 A pesquisa contemplou 174 países.  
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brasileiro. Em agosto do mesmo ano, em um ranking23 de Mulheres na 

Política 2017 em que foram considerados 33 países latino-americanos e 

caribenhos, o Brasil apareceu na 32ª posição, ou seja, ficando à frente 

de apenas um país, Belize (ONUBR, 2017). 

 A partir da divulgação desses números podemos dizer que, a 

participação da mulher nos processos democráticos, é ainda muito 

pequena, se fazendo necessário refletir sobre o porquê de tão baixa 

participação feminina na política nacional. E foi, considerando a 

necessidade de analisar e iniciar a discussão sobre o tema, que a equipe 

envolvida no projeto apresentou aos estudantes a personagem da 

Amélia, uma representação aceita, culturalmente, da mulher, seu papel 

e espaço social. 

 Inicialmente, os alunos puderam acompanhar em o vídeo24 da 

música Ai, que saudades da Amélia em que a música de mesmo nome, do 

cantor Ataulfo Alves (1942), compara uma certa mulher com a Amélia 

que, segunda a letra, é uma mulher de verdade. 

 
Nunca vi fazer tanta exigência 
Nem fazer o que você me faz 
Você não sabe o que é consciência 
Nem vê que eu sou um pobre rapaz 
Você só pensa em luxo e riqueza 
Tudo o que você vê, você quer 
Ai, meu deus, que saudade da Amélia 
Aquilo sim é que era mulher 

                                                           
23 O mapa com o ranking “Mulheres na Política 2017” pode ser visto em: 
<http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/03/womens-political-parity-

slow-to-grow-as-un-launches-latest-women-in-politics-map/#prettyPhoto>. Acesso em: 
11 nov. 2017. 
24 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=R12AON7A4ko>. Acesso em jun. 
2017. 
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Às vezes passava fome ao meu lado 
E achava bonito não ter o que comer 
Quando me via contrariado 
Dizia: "meu filho, o que se há de fazer!" 
Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade 

 

Assim, enquanto essa primeira mulher era exigente, desejava 

luxo e riqueza e, por isso, não tinha consciência, a Amélia, estereótipo 

de mulher ideal, “[...] as vezes passava fome ao meu lado e achava 

bonito não ter o que comer”, n~o tinha vaidade e, também, por isso, era 

uma mulher de verdade. Desse modo, na letra da música, podemos 

identificar dois tipos de mulheres, a primeira, ambiciosa e vaidosa, a 

segunda humilde e simples o que, nesse caso, a qualifica como a mulher 

de verdade. 

 Em seguida, o vídeo25 passa a um segundo momento em que a 

música Desconstruindo Amélia da cantora Pitty (2009) é ilustrada e, na 

qual, apenas uma mulher é apresentada. Entretanto, essa única mulher, 

presente na letra da música, exerce várias funções e papéis sociais 

como veremos a seguir. Primeiro, essa mulher é apresentada como mãe 

e dona de casa, mas que também trabalha fora 

 
Já é tarde, tudo está certo 
Cada coisa posta em seu lugar 
Filho dorme, ela arruma o uniforme 
Tudo pronto pra quando despertar 

 

 Logo após, aponta um, aspecto sócio cultural, a educação, 

comumente, dada às meninas, isto é, um educar voltado para formar a 

                                                           
25  Vídeo produzido pela equipe envolvida no projeto. 
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mulher do lar não habilitada assim para o envolvimento político ou 

atuação como cidadã. Em outras palavras, essa mulher é educada e 

criada para fazer o que é, convencionalmente aceito, como o seu papel 

ou obrigações de mulher 

 
O ensejo a fez tão prendada 
Ela foi educada pra cuidar e servir 
De costume, esquecia-se dela 
Sempre a última a sair 

 
 Outra questão importante é citada na letra da música e, se 

refere a diferença salarial entre homens e mulheres que exercem a 

mesma funç~o, pois “a despeito de tanto mestrado ganha menos que o 

namorado e n~o entende porque”. Aponta assim, como apesar da 

inserção da mulher no mercado de trabalho, da qualificação e de bons 

resultados, é comum que mulheres ganhem menos e que sejam 

desconsideradas para promoções em organizações privadas, 

evidenciando estereótipos e políticas extremamente sexistas (ONUBR, 

2013). 

 A proposta de uma nova mulher, isto é, uma Amélia 

desconstruída, surge no refrão no qual se encoraja uma reação, uma 

mudança 

 
Disfarça e segue em frente 
Todo dia até cansar  
E eis que de repente ela resolve então mudar 
Vira a mesa, assume o jogo 
Faz questão de se cuidar 
Nem serva, nem objeto 
Já não quer ser o outro 
Hoje ela é um também 
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 Portanto, podemos notar a mulher surgindo como indivíduo, 

abandonando, para isso, estereótipos e padrões como os apresentados 

na primeira música. O ponto em questão deixa de ser o de se denotar a 

mulher ideal, o tipo Amélia, para então, trazer a mulher em si, ou seja, a 

mulher livre de uma imagem estereotipada, capaz de atuar em 

sociedade como cidadã e em igualdade de direitos. 

 Apesar de extenso, o tema pôde ser pensado e discutido junto 

aos alunos e corpo docente com ênfase na importância de se incentivar 

a participação das mulheres na política nacional fazendo, desse modo, 

ouvir sua voz nos processos democráticos do país. A reflexão sobre o 

tema, contribuiu ainda, para desmistificar a ideia de que política não é 

para mulheres, assim como, já se acreditou que certas profissões, 

esportes, roupas, cores e ambientes não deveriam ser compartilhados 

pelo sexo feminino. É preciso dar adeus à Amélia e às características 

que a compõem para, então, permitir que, a mulher, assim como, 

qualquer outro indivíduo, possa atuar no seu papel mais importante, o 

de uma cidadã ativa. 
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O PROTAGONISMO ESTUDANTIL E A VIVÊNCIA DA CIDADANIA 

COMO UM ANTÍDOTO PARA O CENÁRIO POLÍTICO POLARIZADO: O 

RELATO DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

João Paulo Lisbão Nanô26 

 

Refletir acerca das práticas pedagógicas que pautaram a 

implementação e realização do Projeto Câmara Mirim na Escola 

Municipal Maria das Mercês Aguiar27, no município de Ibirité, passa 

necessariamente por uma contextualização destas no cenário de Crise 

da democracia brasileira e da necessidade de se buscar formar as novas 

gerações, para não só, criarem uma consciência política, como 

entenderem a política cotidiana e institucional como espaços a serem 

ocupados. 

Neste esforço de contextualização, cabe buscarmos entender a 

profunda descrença que permeia a política enquanto prática 

institucional no Brasil. Dando ênfase aos desdobramentos a partir de 

movimentos e lutas recentes pelas quais a sociedade brasileira passou, 

em especial a partir de 2013. 

É notório na história do nosso país a supressão de movimentos 

de viés popular e sua participação no plano da democracia brasileira 

desde a proclamação da república. Desde violentas repressões como no 

caso da Revolta da Vacina (1904), do Movimento estudantil em 1968, 

até profundas omissões e descaso de setores do governo e da grande 

                                                           
26 Professor de História – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
27 Nos referiremos a Escola a partir de agora como Maria das Mercês. 
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mídia a movimentos como as Diretas Já (1984) e os movimentos iniciais 

de junho de 2013. 

Os Anos 10 deste século XXI, longe de romper com a tradição 

de instabilidade, descrédito com as elites políticas e supressão das  

demandas populares, representam um processo de recrudescimento 

das relações políticas na sociedade brasileira e uma intensa polarização 

dos matizes políticos. 

O “embate entre surdos” provenientes da polarizaç~o entre 

setores da direita e esquerda na sociedade brasileira, se consolidou a 

partir da última grande manifestação democrática da sociedade 

brasileira, as jornadas de julho de 2013. A partir de demandas da 

revogação do aumento dos transportes públicos, um grande movimento 

de insatisfação de diversos setores da sociedade brasileira se fizeram 

ouvir em grandes manifestações.  

A partir destes movimentos, surgiram diversos grupos de 

interesses que passaram a disputar as pautas dos movimentos que 

levaram paulatinamente a um embate e a uma polarização, que longe 

de fortalecer demandas populares, levou a uma desestabilização ainda 

maior do cenário político institucional, beneficiando as antigas elites 

patrimonialistas que detêm desde sempre o poder no Brasil. 

De 2013 para cá, vimos os movimentos se dobrarem frente a 

interesses de grupos tradicionais, um caricato processo de 

impeachment, uma intensificação na polarização dos discursos políticos 

e um profundo descrédito da população em geral com as instituições e 

seus representantes após uma avalanche de casos de corrupção e mal 

uso da máquina pública.  
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Dentro desta perspectiva, nos ficava clara a dificuldade de se 

trabalhar a ideia da democracia e do papel das instituições, como o 

legislativo, entre um corpo discente que não se via até então como 

cidadãos em formação e não se entendiam como passíveis de 

compreender a política para além de sua negação: a corrupção. 

Tendo isto em mente, o corpo docente da Maria das Mercês, 

procurou estabelecer uma série de práticas pedagógicas, a fim de 

familiarizar os alunos dos 6 e 9 anos com os diversos aspectos da 

política e sua prática democrática. 

 A equipe entendia o papel crucial da educação e de nossa 

prática docente no processo de formação política e democrática de 

nossos alunos, tendo sempre como norte a perspectiva de que as 

práticas pedagógicas deviam se pautar sempre pelo fomento a 

discussão e da criação de espaços para que os alunos pudessem exercer 

o protagonismo estudantil.  

Importantíssimo salientar que nossa prática foi centrada na 

ideia de que o processo constitui o sujeito. Ou seja é através da efetiva 

participação e engajamento dos alunos que se constitui a cidadania, e 

somente através da criação de espaços de atuação esta se efetiva.  

Neste sentido foram realizadas três etapas de formação. Desde 

a apresentaç~o, em aulas expositivas, de conceitos b|sicos como: “O que 

é o Estado?”, “O que é democracia?”, “Quais os papeis e funções dos três 

poderes em uma República?” passando por pesquisas e debates em 

sala, culminando ao fim da primeira etapa do processo em visitações e 

debates na Câmara Municipal de Ibirité e na Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. 
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Após este ciclo, iniciou-se uma etapa de familiarização dos 

alunos com as pautas e demandas de diversos grupos e movimentos 

sociais, a fim de que os alunos, não só compreendessem a importância 

das demandas dos movimentos de juventude, negros, feminista dentre 

outros, mas também entendessem os movimentos e associações como 

espaços de ação e participação política fora da esfera institucional 

tradicional.  

Ao termino deste ciclo, os alunos envolvidos no projeto 

formularam uma série de projetos de lei, que foram enviados a Brasília 

para apreciação dos organizadores do Câmara Mirim. Este processo 

familiarizou os alunos ao processo de como as demandas sociais são 

transformadas em lei e como estes são estruturados e justificados. 

Ao termino destas duas etapas realizamos uma grande 

assembleia, a fim de darmos aos alunos um espaço para avaliar, criticar 

e apontar pontos positivos das práticas ligadas ao projeto até aquele 

momento. Cabe ressaltar a importância pedagógica crucial deste espaço 

horizontal de ação, como local de vivência democrática, desde fazer 

silêncio e respeitar o lugar de fala em uma assembleia democrática, até 

vivenciar o embate de ideais e perspectivas de forma respeitosa, 

valorizando-se o protagonismo e o engajamento de cada membro 

envolvido no projeto. 

Após a realização da Assembleia deu-se a seleção dos alunos 

que atuariam como deputados mirins em Brasília, a partir de critérios 

previamente divulgados, que incorporavam desde critérios de 

engajamento e produção, a critérios de representatividade de social, de 

gênero e etnia. Cabe pontuar, que apesar de termos tentado envolver de 
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forma maciça a comunidade escolar e os pais entorno do projeto, foram 

encontrados alguns obstáculos junto aos país para que seus filhos 

atuassem como deputados, ainda que o principal motivo não tenha sido 

por desaprovar o projeto, e sim devido ao receio de consentir com a ida 

de seus filhos em uma viagem de vários dias a capital federal.  

Em sua terceira etapa, visando preparar os alunos selecionados 

para representarem a escola em Brasília para as atividades que 

exerceriam no congresso, buscamos realizar “mini cursos” de formaç~o 

em temas ligados a Direitos Humanos, Crise de Refugiados, Saúde na 

Escola e Importância da legislação acerca dos rótulos de produtos e 

suas informações. 

Após a terceira e última etapa, nossos representantes discentes 

dirigiram-se a Brasília, juntamente com os professores, representantes 

dos pais e responsáveis e equipe gestora, a fim de atuarem como 

deputados Mirins. As atividades da Câmara mirim, divididas em dois 

dias, consistiam, no primeiro dia, em um debate na CCJ, com outros 

deputados mirins de escolas públicas e particulares de todo Brasil, 

acerca de um dos projetos, visando a inclusão ou não de emendas e 

alterações na redação final do projeto, e no segundo dia na realização 

de votação simbólica dos 3 projetos selecionados.  

Ao final deste longo processo de formação, e da atuação 

irrepreensível dos alunos como deputados mirins em Brasília, cabe ao 

final deste texto fazer um pequeno balanço das práticas, cotejando os 

resultados e perspectivas, com o contexto geral apresentado na 

primeira parte. 
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Trabalhar com crianças e adolescentes temas tão complexos e 

distantes em um primeiro momento de sua realidade imediata, 

mostrou-se um grande desafio. Porém a cada etapa foi possível verificar 

uma mudança importante, não só no âmbito do entendimento da 

política como um espaço aberto ao exercício de cidadania, mas na 

própria relação entre os alunos, e alunos e professores. A interação e o 

processo de construção e constituição destes sujeitos políticos a partir 

de uma pedagogia fundamentada no protagonismo e na afetividade, 

mostraram-se cruciais. 

Dentro de uma perspectiva pedagógica desta monta, ter como 

critérios unicamente o desenvolvimento conceitual ligado aos temas 

tratados, é restringir todo um potencial transformador que este tipo de 

prática possibilita.  

Fica-nos evidente a centralidade que práticas para a formação 

cidadã, com viés de valoração do protagonismo estudantil, são um 

importante antídoto para enfrentar a crise da democracia brasileira, em 

especial o perigoso e contraproducente processo de polarização 

política, que põe em risco, mais uma vez, a própria democracia. 

A cidadania se constitui na prática, no processo, e estes se 

concretizam em ações pedagógicas como a apresentada acima. Em uma 

crise em que novamente se ouve clamores por ações autoritárias, a 

formação para o debate e o diálogo político das novas gerações mostra-

se uma necessidade incontestável. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA E POLÍTICA 

 

Juliana Cristina Aquino Brum28 

 

Quando o Projeto Câmara Mirim foi apresentado, logo me 

interessei, pois acho que nosso papel como professor vai além de 

ensinar apenas o conteúdo obrigatório de nossa disciplina. Devemos 

ver nossos alunos como cidadãos, que devem saber dos seus direitos e 

deveres, serem críticos e saber analisar as informações que os rodeiam. 

Nas aulas de Educação Física, conseguimos observar o 

comportamento dos alunos de forma especial, em grupo, convivendo 

com regras, e através dessa visão, foi possível agregar as aulas ao 

projeto, trabalhando com um tema muito presente em nosso cenário 

político, a corrupção. 

Abordar com os alunos, relacionando incialmente aos jogos e 

brincadeiras, a quest~o de como lidar com a verdade ou com o “jeitinho 

brasileiro”, e depois em situações corriqueiras do nosso dia a dia foi 

muito interessante.   

No início das conversas, muitos alunos não ligavam que estes 

certos atos, de tirar vantagens em  jogos, brincadeiras, filas, seriam atos 

corruptos, mais com a reflexão passaram a ver essas atitudes como 

desonestas. Outros alunos já acham que esses atos não tem reação com 

a honestidade em situações consideradas maiores. 

                                                           
28 Professora de Educação Física – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
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Além disso, podemos perceber o amadurecimento de nossos 

alunos com relação a nossa comunidade, aos movimentos sociais, ao 

papel de nossos políticos e dos nossos deveres como eleitores. 

É com muito orgulho que vejo, como esse projeto acrescentou 

em vários aspectos  da escola. O envolvimento dos profissionais trouxe 

uma nova motivação para escola. E mesmo com todas as limitações da 

escola pública, conseguir desenvolver um projeto dessa grandeza, que 

foi abraçado por alunos, professores, direção, Secretaria de Educação e 

prefeitura, e poder ver nossos 31 Deputados Mirins, em Brasília, 

ocupando a Câmara dos Deputados, que deve mesmo ser ocupada por 

pessoas críticas, esclarecidas e honestas, para que nossa 

representatividade seja verdadeira, foi emocionante. 
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E DE REPENTE BRASÍLIA. . . 
 

Silmara Lopes Cortezão29 
 
Início das aulas. 
Alguns professores novatos em nossa escola para somar aos veteranos. 
Otávio um deles. Professor de matemática, meu ex-aluno! Quanta 
coincidência! Me senti orgulhosa! 
 
Um sonho, uma proposta, um projeto. 
Um desafio! 
Aceito, abraçado e aperfeiçoado pelos profissionais que acreditaram! 
 
E os alunos? 
Discutir política numa crise política em nosso país? 
 
E porque não? 
 
Estratégias buscamos, aos poucos eles foram se soltando e percebendo 
que política não se resumia em corrupção e sim em algo que vai além. 
Que fazemos política todos os dias e somos responsáveis por nossas 
escolhas.  
 
 
Assim o projeto crescia, somava a novas ideias, ao interesse e 
desempenho dos nossos estudantes! 
 
Palestras, visitas, debates. . . 
 
A cada dia de atividade uma nova surpresa!  
Começamos a perceber que a semente que queríamos plantar estava 
começando a germinar e, muitas vezes, a contaminar uns aos outros. 
 
Foram dias de trabalho e um outro desafio estaria por vir.   A 
culminância desse projeto engrandecedor: a presença efetiva dos 
nossos estudantes na capital do nosso país. 
 

                                                           
29 Vice-diretora da Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
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E de repente Brasília! 
 
A prefeitura abraçou e acreditou junto com a gente. 
E o que a princípio era sonho tornou - se realidade. 
 Começou a ter forma e a cada dia que se aproximava o coração 
acelerava! 
 
Para os estudantes viajar com os amigos! 
Para a família a dúvida e a certeza! 
Para nós profissionais da escola o frio na barriga pela responsabilidade, 
mas na certeza que a luz divina de Deus estaria a nos guiar! 
 
E deram um show!  
Discutiram, deram opiniões, se comportaram, mostraram para o Brasil 
a capacidade que todos eles têm! 
Deram uma aula de cidadania! 
 
E foi assim! 
Sonhamos juntos 
Acreditamos 
Buscamos 
 
E de repente Brasília! 
 
Uma mistura de sentimentos! 
 
Mas o que ficou foi o aprendizado, a experiência e a saudade! 
Na certeza que a semente plantada dará muitos frutos e a tranquilidade 
que nós profissionais da educação fizemos algo por nossos estudantes, 
por nossa juventude e consequentemente por   nosso país! 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Silvio Xavier30 

 

Em 8 anos de prática docente, sempre procurei transformar as 

aulas de História em uma aplicabilidade cotidiana a vida dos alunos. 

Mesmo que a História seja por si só a descrição do ser humano em seus 

exercícios políticos e no convívio social, sempre percebi que a política 

parece aos olhos da maioria da população e não é diferente com a 

comunidade escolar, algo distante e estranho à vida dos reles mortais e 

isso se torna mais longínquo ainda, da acessibilidade de “simples” 

estudantes. 

Como professor e formulador de conhecimentos, sempre 

desejei colocar em ação alguma estratégia que possibilitasse a 

aproximação e conscientização dos estudantes da importância de se 

inteirar e participar da política dos nossos municípios, estado e país, 

para que assim, pudessem acompanhar os efeitos que as decisões 

tomadas na política determinam no dia a dia de todos os membros que 

compõem a sociedade. 

 Desenvolvi quase sempre sozinho em outras unidades 

escolares, algumas tentativas e ensaios de oficinas políticas, mas nunca 

houve grande difusão e muito menos adesão, nem tão pouco a mesma 

infraestrutura que condicionasse o desenvolvimento necessário para 

um trabalho se tornasse objeto de avaliação que possibilitasse em 

algum momento lograr algum êxito. Mesmo assim, as poucas tentativas 

                                                           
30 Professor de História – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
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sempre surtiram efeitos positivos na mudança de visão dos alunos que 

se envolveram. Isso incitava em mim, o desejo de continuar sempre em 

busca de tais oportunidades. 

Determino a várias nuances o fracasso de tais tentativas: a 

inexistência de um trabalho em equipe, pois na maioria das vezes os 

projetos eram de iniciativa individual ou em muitos casos o 

individualismo se estabelecia da falta de adesão de outras pessoas que 

buscassem a formação de uma equipe que se  engajasse em aplicar tais 

objetivo; a falta de espaço dentro no plano curricular escolar que 

delimita o esforço dobrado do profissional em acumular os conteúdos 

obrigatórios do currículo e ainda exibir conteúdo adicionais dentro do 

mesmo período de aulas semanais e muitas das vezes o comodismo e 

até mesmo a falta de incentivos faz com que grandes profissionais se 

limitem ao exercício usual de suas funções, entre outros fatores. Mas na 

maioria das vezes, o maior obstáculo se fazia presente na falta de 

interesse dos próprios alunos que em número bastante reduzido 

demonstravam algum interesse pelo tema. Mesmo nestes, a máxima de 

que a política é algo inútil e depreciativo se configurava na descrição de 

como o objeto era visto por eles mesmos. 

O projeto Câmara Mirim foi a oportunidade perfeita de aliar 

meu desejo pessoal de ser um agente político à minha pratica 

profissional como docente, além é claro de propiciar efetivamente a um 

número considerável de estudantes a experiência de abordar, 

aprofundar e destrinchar o sistema político brasileiro do qual estamos 

submetidos e que grande parte da população brasileira se mantém 

distante, por que muitas das vezes não o compreende, ou acredita que 
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nele não há espaço para participação popular, isso quando não vê 

aplicação da política em suas vidas.  

Com tal conceito, as pessoas creem que a possibilidade de ser 

político está reservada tão somente aos herdeiros do coronelismo ou 

aos poucos que emergiram na sociedade devido as convenções 

burguesas que o capitalismo propicia. Infelizmente essa crença é que se 

perpetua no imaginário da maioria da população brasileira e tal crença 

faz com que as pessoas acreditem que a participação do povo na vida 

política para quem é das classes subalternas, se resume tão somente ao 

ato de depositar sua opinião em uma urna eletrônica através do voto e 

que após tal feito, a participação política dar-se-á somente na próxima 

eleição, em que nem mesmo se lembrarão quais foram as opções de 

voto que escolheram no período anterior. 

Assim que a Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar no 

início do ano letivo 2017, através de sua Diretoria, propôs os diversos 

projetos extracurriculares que seriam oferecidos a seus estudantes por 

iniciativa de alguns professores, me identifiquei imediatamente com a 

proposta que seria coordenada pelo professor Otavio Henrique. 

Recordo que no mesmo momento, me coloquei a disposição de 

colaborar com ele em tal iniciativa já que, a identificação com a 

proposta se deu de encontro com o mesmo anseio que existia até então 

incompleto em minhas atribuições: formar uma nova consciência 

sobretudo política no meio em que vivemos. 

Embora, o projeto descrito pelo professor coordenador fosse 

muito mais ambicioso do que todas as oficinas e ensaio que eu já havia 

imaginado dentro das possibilidades de uma escola pública, eu confesso 
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que não almejava tanto e muito menos esperava ter a oportunidade de 

conduzir nossos alunos até o Congresso Nacional em Brasília – DF, seio 

da política do nosso país. Me bastava ter a oportunidade de falar 

abertamente da política atual com meus alunos sem a necessidade de 

paralelamente exercer anacronismos e atemporalidades aos períodos 

que a cronologia histórica nos apresenta como objeto de estudo para os 

6ºs anos do ensino fundamental.  

Meus objetivos se empreendiam em demostrar que a política e 

os agentes políticos não estão somente no mundo quase sobrenatural 

descrito no telejornal de âmbito nacional exibido quase todos os dias. 

Se meus alunos compreendessem que dentro do município onde 

residem, eles poderiam exercer de maneira eficaz a cidadania e fazerem 

política, compreendendo, acompanhando e fiscalizando os agentes 

públicos para que de fato suas vidas e as vidas das pessoas ao seu redor 

pudessem ser melhores, me sentiria muito contente e realizado. 

Mas em face a iniciativa do professor coordenador, do 

empenho e disponibilidade da diretoria escolar juntamente com os 

exímios profissionais que tal instituição comporta, o projeto Câmara 

Mirim me propiciou mais do que eu jamais poderia imaginar. 

Formamos uma equipe que compartilhava dos mesmos anseios e que 

particularmente sempre me instigaram. Graças a esse grupo 

sensacional, colocamos em pratica com muita convicção e trabalho, o 

objetivo de formar em nossos alunos a consciência de que eles são 

capazes de ocupar os espaços que nossa sociedade oferece para 

representar e defender seus pares. Despertamos neles, a vocação 

política que cada ser humano possui e a cada atividade proposta por 



105 

 

nosso grupo docente em prol do desenvolvimento do projeto, 

conseguimos visualizar o amadurecimento da visão de cada um sobre o 

coletivo e o convívio social. 

Realizamos a caminhada de conscientização degrau por degrau. 

Primeiro cada professor em sua área definiu quais contribuições 

poderiam ser exercidas dentro de seu conteúdo em congruência com os 

valores de uma política sadia e coletiva. Percebemos que assim os 

alunos poderiam observar o quanto a política se faz presente nas 

nossas ações mais simples e aula a aula estipulada para no mínimo uma 

vez por semana, acompanhamos o crescimento do interesse sobre os 

assuntos políticos já que estes passaram a ser mais perceptíveis ao 

cotidiano de todos os estudantes. Os diversos debates e seminários 

realizados em sala de aula ora no pátio escolar, foram extremamente 

importantes para construir em nossos alunos, o comportamento de 

literalmente ocupar os espaços para a participação ativa dando voz a 

todas as possibilidades através da elucidação de ideias e pensamentos.  

A visita técnica a Câmara de Vereadores Municipal de Ibirité 

bem como a Assembleia do Estado de Minas de Gerais, serviu para 

concretizar a acessibilidade que cada cidadão deve ter aos órgãos 

públicos responsáveis pelas ações políticas do ambiente em que 

vivemos, bem como para demonstrar que o povo tem e deve exercer o 

direito de estar presente e em contato com os agentes políticos afim de 

fiscalizar e cobrar ações que visem o benefício da comunidade como um 

todo. Mais que isso, conseguimos demonstrar que vozes da comunidade 

devem ocupar os cargos públicos que exercem tais funções.  
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A simulação de um processo eleitoral dentro da nossa escola, 

foi primordial para estabelecer em nossos alunos a consciência de que a 

agremiação de ideias e pensamentos são o suficiente para exercer 

através do convencimento boas escolhas dos nossos representantes nos 

órgãos públicos. E cabe a cada um dos indivíduos na sociedade, a 

obrigação de exercer essa escolha com consciência, buscando o bem 

coletivo e não os interesses pessoais. 

A visita técnica ao Congresso Nacional, mais que o ápice de 

toda a caminhada do nosso projeto, significou o estimulo entre outros, 

as responsabilidades que seres conscientes exercem dentro do 

ambiente em que permeiam. Os alunos através de seus méritos 

perceberam que o estudo é uma importante ferramenta e que ela se 

torna capaz de levar as pessoas a locais inimagináveis e que através do 

conhecimento adquirido pelo estudo, as pessoas podem alcançar 

melhores condições para a vida coletiva, para si e para os que vivem ao 

seu redor. 

Saber que como profissionais, mudamos a consciência de 

muitos alunos a respeito da participação política simplesmente através 

do amplo debate, da geração de oportunidades para uso da palavra, do 

discernimento de saber ouvir, discordar e respeitar a diversidade de 

pensamentos e opiniões, ao levar tais estudantes a acreditarem que a 

política se faz nas pequenas ações, me faz acreditar que podemos ter 

uma nova geração política e que nessa nova concepção, o bem coletivo 

esteja acima dos interesses pessoais e seja o único foco de quem se 

dispõe a ser agente político por representatividade da democracia do 

nosso país. 
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No mais só tenho a agradecer a cada um dos professores que se 

emprenharam na realização desse projeto, a direção da escola que 

acreditou na importância e aplicabilidade de tais conceitos dando total 

apoio e infraestrutura para a realização de cada uma das ações, aos 

alunos que se dedicaram a todas as etapas do projeto, aos 31 alunos 

eleitos deputados mirins representando a escola, o município, o estado 

e o nosso país durante os dias 19 e 20 de Outubro de 2017 no Plenário 

Ulisses Guimarães  da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional 

em Brasília -DF demonstrando que é possível preencher o órgão federal 

que representa a população do nosso pais com pessoas decentes e 

preocupadas com o bem geral da nação sem almejar sequer um 

benefício ou interesse próprio, sem nenhuma contrapartida salarial ou 

emenda parlamentar, escândalo de corrupção ou seus afins, mas tão 

somente preocupadas em tornar o dia a dia de milhões de brasileiros 

digno e justo.  

Queridos colegas de profissão e alunos, obrigado por me fazer 

acreditar que embora, a profissão esteja desmoralizada e abandonada 

pela sociedade e pelo poder público do nosso país. Eu fiz a escolha 

certa!  
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CAPÍTULO 4: EXPERIÊNCIAS DOS EDUCANDOS 
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MINHA EXPERIÊNCIA COMO DEPUTADA MIRIM 

 

Eduarda Millena da Silva Santos31 

 

O Projeto “A Garotada Ocupando A Representação Política Na 

Câmara Mirim”, foi uma experiência nova para todos nós. 

Tudo começou com uma pequena reunião na escola, essa foi a 

primeira etapa. Na segunda etapa nós fomos para a Câmara dos 

Vereadores em Ibirité, na terceira etapa entregaram uma folha para 

fazermos nossos projetos de Lei e na quarta etapa, nós fomos para a 

Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. 

Tivemos uma palestra na escola sobre o preconceito das 

mulheres na politica, depois outro dia tivemos uma palestra sobre 

racismo. 

Muitas pessoas não acreditavam que nos iriamos chegar aonde 

chegamos, eu mesma não acreditava, depois que me escolheram para ir 

para Brasília aí que eu comecei a levar mais a sério, por que eu 

realmente não sabia que iriamos chegar a esse lugar maravilhoso. 

Depois começaram a fazer reuniões só com os alunos que iriam 

a Brasília, e depois começaram a entregar bilhetes para os 

responsáveis, entregaram bilhetes para compra das camisas.  

Até fizemos um grupo no “WhatsApp” para irmos conversando 

e tirando as dúvidas. A partir daí, começamos a fazer contagem 

regressiva dos dias que faltavam, e quanto mais os dias passavam mais 

a ansiedade aumentava. 

                                                           
31 Estudante do 6º ano – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
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Até que chegou o grande dia, o dia mais esperado, dos 31 

alunos, os 4 pais e os professores, dia 18 de outubro de 2017. Quando o 

relógio marcava 17h30min, reunimos na frente da Escola à espera do 

ônibus. Antes dele chegar eu já me sentia importante, pois a imprensa 

já estava no local entrevistando os pais, os alunos e os professores, e na 

hora que o ônibus chegou, por volta de 18h:30min, tiramos fotos na 

frente dele, guardamos as malas e entramos para escolha dos lugares. 

Partimos. Dentro do ônibus que tinha ar condicionado, coberta 

e várias outras coisas. Paramos às 23h30min para jantarmos e depois 

novamente às 02h30min para o lanche. 

Chegamos a Brasília. Todos pegaram as suas malas, entraram 

no hotel, e então pegamos o cartão para abrir as portas dos quartos, já 

estava tudo reservado! O número do meu quanto era o 309, o quarto 

era maravilhoso e a visão da janela também. Em seguida descemos para 

tomar café, por que chegamos ao hotel às 06h30min. Depois fizemos 

uma reunião no hotel para falar sobre o planejamento e sobre os 

trabalhos a serem desenvolvidos. 

 Logo em seguida almoçamos e depois fomos para o Planalto 

conhecer cada parte, onde foi desenvolvida a apresentação sobre o 

Projeto de Lei de Autoria da Deputada Mirim Bianca. 

No dia seguinte fomos novamente para o Congresso votar nos 

projetos de Lei da Deputada Bianca onde se tratava sobre data de 

validade em auto relevo para os deficientes visuais e aumentar 

visualização para todos consumidores. Após a votação voltamos para o 

hotel para almoçar, e em seguida organizar as coisas para partir para 

BH, felizes e ao mesmo tempo tristes. Fomos felizes por que deu tudo 
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certo e foi muito legal, e tristes por que não queríamos ir embora, pois 

Brasília é muito bom.  

Antes de partirmos para Belo Horizonte, fizemos um City Tour, 

para conhecer alguns monumentos históricos da cidade como as obras 

de Oscar Niemeyer, memorial JK e uma exposição sobre o primeiro 

avião a ser construído (14 BIS), paramos em uma igreja linda e bem 

grande “a Catedral”, paramos também na explanada do Ministério e 

viemos embora. 

Eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa grande 

oportunidade e também por ter abençoado nossa viajem. Eu amei de 

verdade, quero agradecer o nosso querido professor Otavio e a nossa 

grande diretora Ana Paula. 

Tivemos a grande presença do Vereador Beto Alegria, o 

Secretário de Educação Rafael Calado, a Assistente de Educação Juliana 

e o Prefeito William Parreira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Eu particularmente me sentir lisonjeada pelo fato de ser 

mulher e negra e poder representar a sociedade, uma vez que na 

política o número de mulheres é sempre menor. Isso para mim foi um 

fato marcante e que devemos lutar para que essa realidade mude ou se 

iguale. 
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 CÂMARA MIRIM: EXERCENDO CIDADANIA 
 

Gabryella Aparecida da Silva32 

 

No início do nosso ano letivo nos foi apresentado pelo 

professor Otávio o Projeto Câmara Mirim. A primeira vista muitos 

desacreditaram, achavam impossível que a nossa escola desenvolveria 

tal projeto de total importância. Otávio por sua vez não desistiu, 

juntamente com outros professores buscaram ampliar cada vez mais 

nosso conhecimento. Nossa diretora Ana Paula e a vice Silmara também 

contribuíram para que esse se tornasse possível. 

 Quando me envolvi no projeto não fazia ideia do quão 

importante ele seria para mim. No dia 18 de abril de 2017 tivemos 

nossa primeira experiência em campo. A visita à câmara dos vereadores 

de Ibirité, onde fomos recebidos pelos vereadores de nossa cidade. 

Tivemos a oportunidade de participar de uma reuni~o “simulaç~o” 

onde foi discutido o projeto de lei nº 001/17 que “institui a Política 

Municipal de prevenção à gravidez na adolescência e exploração 

sexual”. 

Essa simples simulação contribuiu muito para meu 

aprendizado. Agora sei melhor sobre a função dos vereadores e 

também aprendi que os vereadores podem fiscalizar o prefeito, pois 

estão ali para defender nossos direitos de cidadão. 

Os dias foram passando e os professores nos preparavam para 

mais uma visita. Nossa segunda experiência em campo foi a visita a 

                                                           
32 Estudante do 9º ano -  Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
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Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde fomos bem recebidos. 

Estava presente a deputada estadual Marília Campos. Para mim estar 

ali era emocionante e enriquecedor, pois sairia daquele lugar com outra 

visão sobre os deputados. Marília nos explicou como os deputados 

fiscalizam o governo e o orçamento, como eles elaboram as leis para 

todo o estado e tirou as dúvidas dos meus colegas. 

O que mais me chamou a atenção durante toda a visita foi saber 

que nosso estado “MG” é composto por 77 deputados na qual apenas 

seis são mulheres. Resolvi expor meus pensamentos, lembro como se 

fosse hoje de minhas palavras a ela: 

“A mulher tem desenvolvido um papel fundamental na política, 

mas ainda somos uma grande minoria e enfrentamos muitos desafios 

não somente na política como no mercado de trabalho. Diante dessa 

situaç~o a mulher passa a ter medo devido { opress~o machista.” Ent~o 

a perguntei qual conselho ela passaria para nós mulheres. Naquele 

momento não estava acreditando em minhas palavras, era algo novo 

para mim, foi a primeira vez que estava diante de um público, e foi ali 

em uma simples reunião que comecei a expor minha opinião dentro do 

projeto. 

Passado algum tempo, meu interesse aumentava cada vez mais. 

Fiz inúmeras pesquisas em temas comuns a nossa sociedade, tais como, 

a representação da mulher e do negro na política. Ambos me chamaram 

a atenção, pois são minorias na política. 

O tempo passou e estava cada vez mais envolvida no projeto. 

Em julho de 2017 com o avanço do projeto informaram que seriam 

selecionados 30 estudantes para serem deputados mirins em Brasília. 
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Foram abertas as inscrições dos interessados no cargo onde me 

candidatei. 

Estava animada e ansiosa, pois aguardava o resultado dos 

selecionados. Finalmente tinha chegado o dia de apresentarem os 30 

deputados mirins. Não acreditei quando vi meu nome entre os 

selecionados, fiquei sem palavras e muito emocionada. 

Naquele dia cheguei em casa e disse aos meus pais o que havia 

acontecido e eles ficaram muitos felizes, porém com pouco de receio 

com o que poderia ocorrer. Eles sempre me apoiaram e decidiram que 

por mérito eu iria participar na última etapa do projeto em Brasília. 

Um tempo depois, iniciamos nossas aulas de preparação para 

ida ao Congresso Nacional. O objetivo de nossas aulas era trabalhar 

nossa função de deputados mirins. Nossos conteúdos se baseavam em 

pressupostos teóricos e metodológicos sobre a formação política em 

diferentes áreas do conhecimento, discursos e política, história e 

política, processos orçamentários e financeiros em âmbito público, 

pessoalidade e impessoalidade no espaço público, cartográfica política 

e seus pressupostos. 

Foram várias aulas em que pudemos ampliar nossos 

conhecimentos, não foi fácil, mas era necessário. Meses se passaram e o 

dia da viagem se aproximava, foi um curto período até o grande dia.  

Finalmente o dia da viagem chegou 18 de outubro de 2017, as 

horas iam passando e a cada minuto mais ansiosa ficava. Embarcamos e 

seguimos viagem, chegamos ao Distrito Federal e ficamos hospedados 

na cidade de Ceilândia a 40 minutos de Brasília.  A alegria parecia ser 

infinita, pois não estava acreditando que iriamos conhecer o congresso. 
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Não tinha explicação para definir o que estava sentido naquele 

momento. Chegando ao congresso fomos encaminhados para uma sala 

onde debatemos o projeto de lei sobre a padronização das datas de 

fabricação e validade dos produtos. Votamos e então o aprovamos, 

depois de algum tempo discutindo sobre ele. 

Fomos também conhecer o plenário onde iríamos realizar a 

votação dos três projetos escolhidos. Em cada local aprendia um novo 

conhecimento e uma nova experiência para se guardar. 

No dia 20 de outubro de 2017 retornamos ao plenário como 

deputados mirins, onde votamos e aprovamos 02 dos 03 projetos que 

estavam em pauta. Nossa votação foi transmitida pela TV Câmara onde 

todo Brasil pode nos assistir. 

Encerramos nossos trabalhos e fomos conhecer alguns pontos 

turísticos de Brasília, dos quais fiquei muito orgulhosa de conhecer.  

Retornamos para casa logo em seguida e quando o ônibus 

chegou à escola, fiquei novamente muito emocionada, pois fomos 

recepcionados por nossos familiares. 

Hoje me sinto orgulhosa por ter feito parte desse projeto, onde 

não foi fácil chegar até o final e de modo geral todos nós que 

participamos do projeto trabalhamos e nos esforçamos, lutando por 

nossos objetivos e apesar dos obstáculos que encontramos não 

desistimos.  

Agradeço a escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, a 

diretora, vice-diretora, aos professores, alunos, pais e principalmente 

ao professor Otávio autor do projeto. 
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UMA EXPERIÊNCIA POLÍTICA EM MINHA VIDA 

 

Mateus Neves Silva Aarão33 

 

O projeto Câmara Mirim, me proporcionou uma maior 

experiência sobre formação e participação na política, além de uma 

nova visão levando em consideração as experiências ao longo deste. 

Desde a apresentação até a conclusão deste projeto foram enormes as 

expectativas, as conscientizações, as palestras, e uma difícil tarefa de 

conter a ansiedade para cada nova atividade que se iniciava.  

Palestras sobre o movimento negro no país, a mulher na 

política, que conscientizaram sobre o racismo e os direitos do cidadão, 

que atualmente não são cumpridos em nosso país, e a cada dia que se 

passava o amadurecimento político e social só aumentava. No final a 

gigante oportunidade, além de poder estar em um local privilegiado do 

governo, na capital do país, poder se sentir um deputado. Uma atitude 

brilhante dos organizadores do projeto foi criar uma determinada 

quantidade de vagas especificamente para as mulheres. Na nossa 

política não temos a voz feminina como se devia ter, somente uma vez 

em nosso país tivemos uma mulher como presidenta na Câmara dos 

Deputados Federal. 

 Esta oportunidade surgiu, foi bem apresentada pelos 

professores e me deu várias oportunidades e conhecimento. Agarrei o 

projeto com a vontade de entender realmente o que era a política 

                                                           
33 Estudante do 9º ano – Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
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brasileira. Sempre ouvia de todos que tínhamos somente corruptos, 

governando e criando leis que só favoreciam a eles.  

Dentro de todas as atividades ocorridas na escola, tive 

oportunidade de expressar minha opinião e ela foi respeitada, após isso 

parei e refleti sobre o que era política para mim, e percebi que em nossa 

política n~o temos somente corruptos e ou “ladrões”, temos também 

alguns eleitos que querem o bem da população e do país. Nas palestras 

tivemos a presença de alguns políticos da comunidade e do estado, nas 

visitas de campo eu via que a política não era aquilo que se ouvia falar.  

 Em certa etapa do projeto tivemos que elaborar um projeto de 

lei, visando uma melhora no dia-dia populacional, foi aí que minha 

mente se abriu e consegui ver a dificuldade de ser um político, e refleti 

sobre quantas pessoas votam errado, elegendo candidatos que nem ao 

menos sabem ler corretamente. Me sentir um deputado por um dia, me 

trouxe uma mistura de sentimentos. Felicidade por estar ali naquele 

momento tendo méritos pelo esforço, e certa indignação por termos 

certos políticos que estão naquele lugar quase todos os dias, mas sem 

ter como objetivo a melhora da população.  

 No dia da viagem, tirei meu dia para fazer coisas simples. 

Primeiramente agradeci a Deus por tudo isso ter acontecido e fiquei 

pensando se era verdade que aquilo estava acontecendo comigo, jamais 

imaginei ter a oportunidade de ir ao plenário e poder sentar na 

poltrona de um deputado. Quando entrei no ônibus fiquei paralisado 

por alguns segundos, bateu uma alegria de ter feito o suficiente para ser 

escolhido dentre tantos alunos e poder estar ali. Em Brasília pensei que 

estava preparado para tudo que acontecesse, mas a emoção era tão 
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grande que nada é planejado, tudo é momentâneo. Um cenário que via 

praticamente todos os dias pela televis~o, lindo, parecia “pequeno”, na 

primeira vez que vi aquilo tudo foi sensacional, mas fiquei surpreso 

pelo tamanho daquela cidade, tudo planejado, parte de nossas belezas, 

realmente impressionante. 

 São simples as coisas que fazemos, mas que nos proporcionam 

grandes coisas em nossas vidas, além de ter conseguido tudo isso, eu 

vejo daqui para frente talvez uma possível participação para melhorar 

este país, quem sabe ingressando na política, fazendo o que muitos não 

fazem. Visando não o dinheiro, mas sim o prazer de ver o Brasil sempre 

evoluindo e os brasileiros felizes com seu país. 

 Hoje carrego comigo a experiência, o conhecimento que tive e 

o agradecimento aos professores e diretores por terem trazido este 

projeto, levado ele a sério e com muito esforço, tirar cada minuto para 

se dedicar a ele, ter me dado essa chance de participar e a oportunidade 

de demonstrar o que aprendi.  

 Muito obrigado a todos participantes e coordenadores, todos 

moram em meu coração! 
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CÂMARA MIRIM: APRENDENDO CIDADANIA 

 

Giovanna Neres Rodrigues34 

 

O projeto Câmara Mirim foi a melhor coisa que já aconteceu em 

minha vida escolar até os dias de hoje. 

Foi uma coisa nova para mim, pois eu nunca pensei que nós, 

jovens poderíamos ingressar tanto na política dessa forma. 

Este projeto foi encantador, que nos abraçou de uma forma 

sensacional e maravilhosa. 

No decorrer do projeto, tivemos várias excursões, diversas 

palestras, eleições de chapas, debates e etc. 

Dentre as excursões, a primeira delas foi a ida para a Câmara 

Municipal de Ibirité, que foi uma experiência incrível, conhecemos os 

vereadores(as), aprendemos como funciona a Câmara, como eles 

elaboram os projetos de lei, tiramos diversas dúvidas, descobrimos as 

propostas de cada um e etc. 

Foi um dia incrível. 

A nossa segunda excursão foi para a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais, e lá conhecemos a nossa Deputada Estadual, Marília 

Campos. 

Lá falamos sobre diversos temas, e um deles que foram falados 

foi a questão da mulher na política e as dificuldades que nós 

enfrentamos. Falamos também sobre a dificuldade que é os problemas 
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que nosso país apresenta nos dias de hoje e etc. Fizemos perguntas, 

tiramos nossas dúvidas, cantamos e etc. Foi espetacular. 

Também tivemos aqui na nossa escola diversa palestras, 

debates superinteressantes. Dentre as palestras, a principal, para mim 

foi sobre as mulheres na política, feminismo e etc. 

Na palestra sobre a mulher foi bem impactante de um modo 

geral, pois a maioria da nossa sociedade é machista. 

Falamos o que a mulher pode fazer para se impor na sociedade, 

as dificuldades que nós mulheres passamos, a nossa pouca 

representação na política e etc. foi muito produtivo. 

Em minha opinião, se não fosse o Projeto Câmara Mirim, eu 

nunca teria descoberto diversas coisas sobre a política, eu nunca teria 

descoberto diversas coisas sobre a política, eu mal sabia como era que 

tudo funcionava, mas graças ao projeto, pude ampliar o meu 

conhecimento. 

Agora quero falar sobre minha experiência em Brasília, nossa! 

Foi tudo maravilhoso, divertido, mas principalmente, foi muito 

produtivo. 

Nós chegamos em Brasília pela manhã, descansamos um pouco, 

e logo mais tivemos uma breve reunião para acertar os devidos 

detalhes. 

Logo mais fomos para o Congresso Nacional, um lugar 

encantador que os políticos acabam estragando com toda roubalheira. 

Fomos para um plenarinho, discutir o projeto de lei da 

Deputada Mirim Bianca, sobre padronização das datas de fabricação 
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dos alimentos. Foi um projeto muito interessante, pois a padronização 

das datas de validade não é um tema muito discutido.  

Debatemos este projeto, apresentamos emendas, falamos o que 

concordávamos e o que discordávamos. Foi uma experiência incrível. 

Logo no segundo dia, fomos no plenário Ulisses Guimarães, onde foi 

uma coisa mais decisiva, onde fomos votar não somente o projeto da 

Deputada Bianca, mas sim os três projetos escolhidos. Dois dos três 

projetos foram aprovados. Todos foram projetos incríveis que com 

certeza irão beneficiar e muito a população. Teve também uma parte 

muito importante, que foi quando fizemos um minuto de silencio em 

prol das vítimas do atentado ocorrido em Janaúba/MG.  

Foi um gesto belíssimo da parte de todos e também uma 

maneira de mostrar toda a nossa solidariedade às famílias das vítimas. 

Logo depois que votamos e aprovamos os projetos, fizemos um uma 

excursão pela cidade, para conhecermos os pontos turísticos, fiquei 

encantada! Mas tudo que é bom dura pouco, e logo pegamos a estrada e 

chegamos sãos e salvos em casa. Foi a melhor atividade escolar que já 

tive, esse projeto foi muito importante para mim, mas eu tenho certeza 

que para os demais 30 deputados mirins também.   

Foi uma oportunidade única de ampliar nossos conhecimentos, 

uma ampla ideia sobre a política. Nunca vou esquecer-me de tudo que 

passamos juntos para chegarmos até aqui, não foi fácil! 

Os professores lutaram muito para dar certo, nem todos 

acreditaram que esse projeto seguiria em frente, mas se enganaram, 

pois, o projeto foi concluído e muitos se arrependeram de não ter 

participado. Mas que eles possam ter uma nova oportunidade. 



122 

 

Bom, espero que possam aparecer mais projetos como esse, 

pois quero participar cada vez mais da política, mesmo fazendo pouco, 

sei que posso fazer a diferença.  

Quero agradecer a todos os professores, a direção da nossa 

escola por terem confiados em nós, e na nossa capacidade. Obrigado a 

todos, amo vocês! 
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A MINHA EXPERIÊNCIA COM O PROJETO CÂMARA MIRIM DA 

NOSSA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS MERCÊS AGUIAR 

 

Bianca Martins Pereira35 

  

Esse projeto é muito bom! Ainda mais para quem quer ser: 

presidente, deputado ou vereador. Eu acho isso muito bom! Porquê eu 

acho que eu quero ser presidente ou deputada. Este projeto foi muito 

bom porque às vezes até realizou o sonho de algumas pessoas. 

Eu queria muito ir, porque iria ser uma experiência muito boa, 

e para as pessoas que foram foi muito bom conhecer um pedacinho de 

Brasília. Ser um deputado por dois dias! Eu fiquei feliz por todos, 

porque chegaram tão felizes e vibrando, mesmo que alguns tenham 

chorado quando vieram embora.  

No projeto nós debatemos sobre corrupção, sobre o Temer e os 

deputados. Nos nossos debates, a gente reuniu os 6º e 9º anos, nós 

falamos sobre a política, falamos o que achávamos e concordávamos e 

por aí vai. O nosso professor de matemática, o Otavio, foi o responsável 

por esse projeto maravilhoso e legal. Amei ele, pois é uma experiência 

muito legal! Amei e obrigada a todos que colaboraram com o projeto, 

essa experiência foi muito boa! 
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UM OLHAR SOBRE O CÂMARA MIRIM 

 
Cristian Frankilin Gonçalves dos Santos36 

 

Nossa experiência em Brasília foi realmente incrível.  

Conseguimos entender como se elabora um projeto de lei, o argumento 

que o seu autor tem que fazer para que este projeto se torne lei no 

nosso país, por que sem um bom argumento não será possível aprovar 

o projeto.  

Fizemos também  um processo de modificação no projeto de lei 

que estava sendo discutido na reunião que fizemos no Plenário de 

Comissão em que os deputados tem que fazer a leitura de um projeto de 

lei par ver exigências do projeto, modificá-lo segundo os interesses das 

população do nosso país (ou devia ser assim, né!?), para colocá-lo em 

votação na Câmara dos Deputados.  

Durante o processo de leitura e modificação do projeto, devo 

dizer que a nossa escola, no começo, ficou meio tímida com suas 

propostas de modificações, deixando as outras escolas falarem mais, 

mas com o passar do tempo, nós conseguimos falar, nos posicionamos e 

falamos o que não queríamos no projeto de lei. Fomos contra em 

algumas questões que o projeto apresentava, sugerimos alterações para 

o projeto, e então foi muito bom ver meus colegas se posicionando na 

opinião deles e fazerem o que queriam.  

No dia da votação dos projetos de lei, ficamos muito ansiosos 

quando estávamos indo para Brasília. O nosso líder de bancada fez uma 

pesquisa conosco de quem queria que tal projeto fosse aprovado pela 
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nossa escola na Câmara. Chegando lá, os nossos lugares estavam 

reservados para nós. Quando começou a votação para os três projetos 

escolhidos e a nossa escola já sabia no que ia votar, o nosso líder foi 

falou o que a nossa escola queria aprovar.  Ao final dois dos três 

projetos foram aprovados.  

Este projeto fez com que eu e os meus outros colegas 

tivéssemos um lado mais crítico dentro de nós, em que escolhêssemos 

no que acreditar, então este projeto foi a melhor experiência que eu já 

tive. 
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A MINHA EXPERIÊNCIA EM BRASÍLIA 

 

Livia Eduarda Angelo37 

 

Com toda certeza essa viagem marcou a nossa escola. Lembro-

me bem como tudo isso começou, no início eu não estava muito 

animada, pois era só mais um trabalho, mas ficava feliz, porque foi um 

grande passo para a nossa escola. Via todos com um sorriso no rosto e 

falando que era um projeto bacana, mas aquela empolgação era meio 

irritante, mesmo assim eu sempre tentava mostrar as minhas amigas 

que era incrível e que a gente tinha que ir fazer acontecer.  

Para mim aquilo não era difícil, mas com o passar do tempo eu 

comecei a ter a empolgação que eu achava no início um pouco 

irritante, e possivelmente comecei a irritar algumas pessoas. Alguns 

alunos com o passar do tempo simplesmente desistiram, pois a cada 

etapa ficava mais divertida pelo menos para mim (talvez algumas 

pessoas tenham achado chato...talvez, não sei) mas eu sei que eu me 

divertia muito a cada dia, pois estava aprendendo mais e então eu 

comecei a me dedicar 110% ao projeto. Era como um teste para ver se 

eu conseguia me dedicar em uma coisa que eu queria, então eu 

finalmente consegui!  

Nós tivemos várias etapas como “aulões”, palestras, debates, 

fomos à Câmara dos Vereadores de Ibirité, Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais.  

Depois de sabermos quais seriam os critérios para ir à 
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Brasília, tivemos que fazer um projeto de lei, e aí nós tivemos que 

responder a seguinte pergunta: Por que você deveria ser escolhido 

para ir pra Brasília?  Minha resposta foi que era difícil eu me interessar 

por alguma coisa e eles tinham de receber parabéns...  Sinceramente 

não posso falar que não aprendi nada, agora eu posso falar que eu sei 

um pouco mais sobre a política e a importância do voto para mim e 

para termos um Brasil melhor. 

Finalmente chegou a hora da viagem, todos ansiosos para ir, o 

coração agitado mães chorando, filhos tristes, eu e minhas amigas(os) 

com aquela animação.  

Depois de um tempo a gente chegou em Brasília, votamos nos 

projetos de lei, foi um sucesso total, quero muito que possamos ter 

mais projetos assim, porque esse marcou minha vida. 

 Meus agradecimentos vão para: primeiramente a Deus, pois 

sem ele nada disso teria acontecido, depois para o meu pai, mesmo que 

não pareça me deu o seu apoio, mas do jeito dele, minhas amigas, que 

sempre estão ao meu lado, aos professores que estão sempre me 

ensinando e sem eles nada teria acontecido e minha mamãe querida 

que sempre está me dando apoio e me fazendo melhorar e minha 

mamãe acompanhante em Brasília Virgínia que foi uma ótima mãe e 

minhas irmãs de quarto que não me deixaram em paz.  
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EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL 

                                                                                                     

         Brenda Hellen Ramos Pereira38 

 

Projeto Câmara Mirim, como não se apaixonar? Um projeto 

bem pensado muito criativo, ensinando as crianças e adolescentes a 

enxergar a política de um outro jeito, a não ver só o lado da corrupção, 

mas também o lado que dirige e ajuda o nosso país, um lado muito bom 

da política do nosso Brasil. 

Nunca imaginei participar de um projeto tão grande assim e 

que nos levaria a outro Estado, a capital do nosso país. 

Esse projeto teve algumas etapas: primeiro a Câmara Municipal 

aqui de Ibirité, depois a Assembleia Legislativa Estadual em Belo 

Horizonte e a última etapa ir a Brasília. 

Todos tiveram a oportunidade de participar do projeto, mas 

apenas os que se esforçaram de verdade conseguiram chegar a última 

etapa. Não foi fácil, mas consegui ser uma dos que foram a Brasília. 

Lá visitamos o Congresso Nacional, participamos de eventos e 

fizemos um tour em alguns pontos turísticos. Foi incrível, não consigo 

nem descrever em palavras. 

Tenho muito a agradecer ao professor Otávio que levou este 

projeto a nossa escola e também a todos os professores que apoiaram o 

projeto que nos ajudaram nos incentivaram e doaram um pouco de seu 

tempo pelo projeto só tenho que agradecer. Muito obrigada de coração! 
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RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

 

Maria Vitória de Castro Ramos39 

 

A minha experiência indo a Brasília representar Minas Gerais e 

Ibirité foi uma experiência incrível que eu nunca vou esquecer. 

Múltiplos sentimentos. O privilégio de conhecer a capital do Brasil, o 

prazer de conhecer o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados que 

em outras épocas eram lugares que davam o tanto orgulho para todos 

os brasileiros, como a votação das diretas já e a Assembleia 

Constituinte, o nosso presidente a perder o cargo, os caras pintadas, 

lugares onde são decidido o nosso amanhã e que por tantas vezes nos 

encheu de orgulho e agora nos enchem de vergonha.  

O olhar triste da minha mãe, mas ao mesmo tempo o orgulho, 

meu pai se escondendo para não chorar. O incentivo da minha família. 

Os preparativos antes da viagem as reuniões, as orientações dos meus 

queridos professores, da nossa prefeitura, do Secretário de Educação, 

do Prefeito.  

Nessa viagem tive oportunidade de fazer novos amigos, na 

verdade formamos uma nova família, nós os alunos, os nossos queridos 

professores: Otavio, João, Daniel, Virginia, Ana Paula, Silmara, Silvio, 

Delice, os nossos queridos motoristas que nos acompanharam o tempo 

todo. Como já disse são múltiplos sentimento ... 

Adorei participar desse projeto. Foi uma oportunidade única na 

minha vida. Queria agradecer o professor Otavio por ter trazido esse 
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projeto para nossa escola. Queria agradecer a nossa diretora Ana Paula 

e a nossa vice-diretora, Silmara. Também quero agradecer a Prefeitura 

de Ibirité e os professores envolvidos no projeto que o fizeram 

acontecer. E queria agradecer os alunos que foram a Brasília por terem 

me acolhido e ter formado uma grande família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



131 

 

RELATO DE BRASÍLIA 

 

Isabella Ferreira de Almeida40 

 

No início do ano, quando nos foi proposto esse projeto, eu 

confesso que não acreditei que nós realmente iríamos a Brasília, mas 

como todos os outros, fiz as atividades, me empenhei, e consegui ser 

um dos 31 alunos selecionados! Quando o professor Daniel, me disse 

que eu iria, eu fiquei muito emocionada e animada! Fiquei muito 

ansiosa para que chegasse o dia 18 de outubro logo, e finalmente 

chegou! Eu estava muito feliz, e lisonjeada por ter participado. Quando 

cheguei na escola, tive uma recepção incrível, com câmeras e 

vereadores nos entrevistando, e quando deu a hora entramos no 

ônibus, fizemos uma oração e partimos. 

Foi uma viagem bem longa, e eu não fazia ideia de como iria 

passar meu tempo, pois sabia que não conseguiria dormir muito no 

ônibus, mas comecei a conversar com meus amigos, e foi ficando tudo 

mais divertido, estava muito bom, mas quando o Otávio apareceu com 

um violão... Nossa, aí sim ficou perfeito para mim. No início estava com 

muita vergonha de cantar e tocar, mas percebi que só estava entre 

amigos e essa vergonha foi embora muito rápido! E então toquei 3 

músicas, e praticamente todos do ônibus as conheciam, então os 

mesmos me acompanharam e me ajudaram a cantar, fiquei muito feliz 

com o ocorrido, pois nunca tive a coragem de tocar na frente das 

pessoas como eu tive naquele dia. Depois devolvi o violão para o Otávio, 
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mas continuei pedindo a ele músicas que eu gostava muito e acreditava 

que muitos também conheceriam, e fomos felizes e cantando até chegar 

na primeira parada em Três Marias, descemos do ônibus com muita 

organização e calma, e depois que todos desceram fomos jantar ou 

lanchar quem queria, e a comida era muito saborosa. 

     Voltamos para o ônibus e continuamos nosso percurso, e por 

volta das 7:30 da manhã, chegamos ao hotel, ficamos todos encantados 

com a cidade e tudo nela, pois além de linda, ela era completamente 

reta como nos diziam. Entramos para o hotel e fomos tomar banho e 

depois descemos para tomar café da manhã, e estava delicioso! 

Depois do café, teve uma reunião, na qual nós tivemos a 

oportunidade de falar sobre o que a gente estava achando do projeto e 

o que a gente iria fazer naquele dia, nos ensinaram como votar e 

disseram que poderíamos expressar a nossa opinião. E depois dessa 

reunião com o deputado Beto Alegria e algumas pessoas da câmara dos 

vereadores, nós fomos almoçar e depois partimos.  

No ônibus ficamos encantados com a cidade novamente, pois 

estávamos vendo de perto, o que só tínhamos assistido pela televisão 

ou internet. Quando entramos no Plenário de Comissão Parlamentar da 

Câmara dos Deputados, achamos tudo lá dentro muito lindo, 

principalmente a maquete! Fomos para uma sala e quando nos 

acomodamos foram sorteados o presidente e o relator, a presidenta foi 

a Karen, da nossa escola, e ela soube exercer sua função corretamente e 

representou muito bem a nossa escola. 

Fiquei impressionada e orgulhosa dos meus colegas pois todos 

expressaram as suas opiniões e representaram bem a nossa escola, no 
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projeto da Deputada Mirim Bianca França, sobre a padronização das 

datas de validade. Depois que acabou fizemos um lanche, e visitamos o 

Plenário, mas ficamos nas arquibancadas, foi uma experiência incrível! 

A gente pôde até enviar cartas para familiares e amigos. Depois de 

tirarmos muitas fotos e conhecermos aviões antigos que estavam em 

exposição fomos embora.  

Chegamos no hotel, tomamos banho e depois fomos dormir, eu 

estava exausta! E dormi á noite inteira, acordei apenas com o celular 

despertando, foi quando levantei, tomei banho, desci para tomar café e 

partimos novamente. 

Quando chegamos, achamos tudo incrível! Pois estávamos no 

Plenário, onde os deputados votam! Foram discutidos os 3 projetos 

(Padronização das datas de validade/ Tradução dos documentos dos 

refugiados/ Saúde na Escola) e apenas o projeto: Saúde na Escola, não 

foi aprovado, eu votei para ele ser aprovado, pois acreditava que 

ajudaria muito ás crianças, mas infelizmente nem todos pensaram 

assim. 

Depois que acabou, teve um lanche e a gente voltou para o 

hotel, fez as malas, almoçou e saiu. Visitamos lugares incríveis! E uma 

igreja que se dava para escutar a outra pessoa falando do outro lado 

pela parede! Fomos em uma torre incrível e tiramos bastante fotos de 

tudo! Voltamos para o ônibus e fomos embora. 

Quando chegamos na escola, tivemos uma recepção incrível! 

Feita pelo vereador Beto Alegria, com faixas e nossos familiares e 

amigos. 
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Por fim, Brasília já está deixando saudades, das brincadeiras, 

dos momentos e principalmente de todo o aprendizado! Pois nunca 

imaginei que na minha vida teria a oportunidade de ir a Brasília e de 

ser uma deputada mirim, nunca imaginei também que iria me 

interessar e gostar de política, e que em uma viagem eu poderia 

aprender tanto!  

Agradeço aos professores pela oportunidade e por 

principalmente, acreditarem na gente e dizer que a gente é capaz, 

obrigada por tudo, pois as lições que vocês ensinam eu com certeza irei 

levar para minha vida inteira, e contarei essa experiência para meus 

filhos e netos. Obrigada, de coração. 

E em relação a Brasília, amei tudo, foi tudo perfeito, obrigada 

por todo o apoio e por confiarem na gente, pois a gente provou e 

orgulhou á todos mostrando que nós fomos capazes! Obrigada! 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Maria Eduarda Xavier Ferreira41 

 

Olá, meu nome é Maria Eduarda. Sou da turma 901 e tenho 16 

anos. Eu fui à Brasília, e quem foi sabe: é muito bom! Muito bom 

conhecer pessoas novas e enturmarmos com quem já conhecemos.  

Novas pessoas, novas experiências com diversos assuntos 

durante a viagem, música, conversa, “zoação”, curtição e também 

assunto sério. Tratando-se de política, como fazer o bem ao próximo e 

com seriedade e verdade no que falamos. 

Nossa escola se destacando no comportamento e educação, o 

que faltou em várias outras escolas devido à falta de respeito e 

comprometimento entre eles. Mas nós soubemos nos portar neste dia e 

representar a autoridade que foi colocada para nós. 

Conhecer pessoas novas, lugares novos, novos sotaques, novas 

oportunidades foi muito produtivo, muito bom, um lugar tão lindo para 

tanta corrupção, pessoas bonitas, educadas e legais. Foi muito 

importante, não só para mim, mas para todos que participaram e se 

esforçaram para estar lá.  

Fomos muito bem tratados nas paradas, hospedagens e o 

respeito acima de tudo. Entendi que se estudarmos vamos longe, bem 

longe, até mais longe que as nossas pernas podem pisar, mas que os 

olhos podem alcançar, mais longe que você pode imaginar e se 
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estávamos lá, foi porque nos esforçamos e estudamos para isso. Foi boa 

até a experiência do estudo, de como fazemos vários projetos.  

Fazendo estes projetos, aprendemos a debater sobre qualquer 

assunto. Aprendemos sobre a cidadania, aprendemos sobre quais são 

os nossos direitos e os direitos de cada cidadão como um só.  

Respeitando, protestando, cuidando do direito de todos! Não 

interesses pessoais que é o que geralmente mais ouvimos falar na 

política de hoje, como existe corrupção tão pesada assim hoje em dia, e 

para quê? Para o rico ficar mais rico e o pobre ficar cada vez mais 

pobre. 

Somos pessoas de classe média. Sabe o que é pobreza? Pobreza 

é não ter o que comer, falta de saneamento básico, e falta de água 

potável corrente para o banho, lavar louça, escovar os dentes, falta de 

água para isso. Isso é pobreza de verdade. 

Mas não podemos reclamar de uma coisa que podemos mudar. 

Sendo honestos com nós mesmos e vendermos nosso voto ou nem 

sabermos a proposta do candidato ou presidente e votarmos nele como 

se fosse qualquer um, desse jeito, não estaremos correndo atrás dos 

nossos direitos como cidadãos, como na verdadeira cidadania. 

Devemos lutar pelo que é nosso por direito e sermos 

respeitados como cidadãos. Meu agradecimento a todos os professores 

que participaram e acreditaram não só em mim mais em todos 

candidatos mirins.  
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CÂMARA MIRIM 

 

Keven Gabriel dos Santos Rocha42 

 

Olá meu nome é Keven Gabriel e vou falar sobre a Câmara 

Mirim. Minha escola participou de um projeto muito legal, a escola fez 

uma excursão para nós alunos irmos até a Câmara de Ibirité, lá 

conhecemos os vereadores, e também, fizemos uma excursão para 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais.  

Fizemos muitas perguntas e aprendemos bastante nos dois 

locais da excursão. A minha escola também participou de uma excursão 

para Brasília para conhecer os projetos dos deputados federais, com 

isso, percebemos que é preciso trabalhar bastante, e também, 

precisamos ficar atentos pois existem pessoas que levam bons projetos 

para isso acontecer.  Os projetos têm que ser aprovados pelos 

deputados e senadores e, aí, as coisas ficam mais complicadas.  

Gostei muito do que vi e aprendi, sei que é difícil mais se 

acreditamos e aprendermos a valorizar o nosso voto podemos viver e 

ter um mundo melhor para todos nós brasileiros. 
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MINHA IDA A BRASÍLIA 

 

Luana Leite de Oliveira43 

 

O que dizer sobre esta incrível e maravilhosa experiência em 

que passei... 

Tudo começou com um bilhete de inscrição para uma viagem 

para Brasília. No começo nem todos acreditavam que esse projeto iria 

para frente, mas ele nos surpreendeu até mais do que todos 

imaginamos. 

Quando os resultados sobre os alunos que foram selecionados 

foram revelados, logo me surpreendi ao ver que meu nome estava lá, 

pulei de alegria e quase não acreditei que aquilo era verdade. 

O projeto foi evoluindo ao longo dos dias que se passavam. 

Várias e longas reuniões iam ocorrendo e o conhecimento ia se 

expandindo cada vez mais, junto com o tempo passando e a ansiedade 

do dia da partida rumo a Brasília aumentando. Eu costumava contar os 

dias e meses que faltavam em meus dedos, me perguntando se eu 

estava acordada ou sonhando e imaginando como seria o tão esperado 

dia. 

Antes do projeto pessoas que um dia nunca imaginei que 

conversaria ou muito menos cumprimentaria, hoje são meus grandes 

amigos com que formei uma bela amizade e uma nova família, a família 

Câmara Mirim que conta até com um símbolo de um coração com asas. 
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Para minha surpresa iria ocorrer um sorteio para que quatro 

pais fossem  nos acompanhar nesta jornada, e minha avó foi sorteada, 

estando entre e junto das pessoas que agradeço muito por essa 

oportunidade e que tenho orgulho de citar, que são: a diretora Ana 

Paula, a Vice-diretora Silmara, o prefeito de Ibirité Willian Parreira, a 

Juliana da Secretaria Municipal de Educação, o Secretário Municipal de 

Educação Rafael Calado, o vereador Beto Alegria e aos professores(as)  

Otávio, Virgínia, Juliana, Daniel, Sílvio, João e Delice e, também às mães 

que foram e minha avó, Adriana. 

Chega o grande dia, meu coração batia forte e me sentia mais 

ansiosa do que nunca, entramos no ônibus rumo a uma região 

administrativa do Distrito Federal brasileiro chamada Ceilândia. Lá 

estava localizado o hotel que nos hospedaríamos (Hotel Brisa Tower). 

Chegando lá nossa querida diretora Ana Paula anunciou quem seria 

nossos monitores e colegas de quarto, no caso os monitores eram 

responsáveis por duas ou três crianças ou adolescentes e recebiam um 

cartão que abria o quarto. 

Ao chegar lá, organizamos nossas coisas, tomamos um banho, 

nos arrumamos e descemos para tomar café, havia um pouco de tudo 

naquela bancada em que estava servido o café e gostei muito. Após 

terminarmos o café, entramos no ônibus e fomos direto a Brasília. 

Entramos em um prédio amarelo e passamos por uma passagem 

subterrânea que nos levava para dentro do Congresso, lá visitamos e 

discutimos o projeto de lei sobre a padronização da data de validade 

criado pela Deputada Mirim Bianca França, um projeto de lei do qual 

achei incrível e bem criativo. 
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Depois de terminarmos esta reunião, recebemos um lanche e 

uma blusa oficial do Câmara Mirim. Depois voltamos ao hotel para 

jantar e dormir para no outro dia voltar ao Congresso. 

Acordamos bem cedo, e já arrumados descemos para o café e 

em seguida partimos para o congresso. Chegando lá entramos no 

Plenário da Câmara para votar em três projetos de lei. O 1º era sobre a 

padronização das datas de validade, o 2º foi sobre a tradução de 

documentos dos migrantes e o 3º dispunha sobre a visita de 

nutricionistas, pediatras e outros médicos às escolas. 

Enfim, ocorreu a votação e aprovamos o 1º e o 2º projeto e o 3º 

reprovamos. Em minha opinião o terceiro projeto poderia prejudicar o 

Brasil, pois já estamos em crise e isto só pioraria as condições do nosso 

querido Brasil. Logo após voltamos ao hotel e colocamos nossas malas 

no ônibus para um “city tour”. Visitamos a linda Catedral de Brasília, 

logo após, visitamos uma torre bem alta em que se observava grande 

parte de Brasília e em seguida fomos ver o palácio do planalto. Depois 

retornamos para nossa escola. 

Ao chegarmos fomos recebidos por nossos familiares com 

abraços e uma bela mensagem da Prefeitura feita pelo prefeito Willian 

Parreira, Rafael Calado e pelo vereador Beto Alegria, deixada na porta 

da escola nos dando boas vindas. 

Só tenho a agradecer ao professor Otavio por nos trazer este 

projeto, a diretora Ana Paula por abraçá-lo, a vice-diretora e todas as 

professoras e professores que ajudaram a fazer este projeto seguir. 

Amo estudar nesta escola, e tenho orgulho de escrever que 

estudo na Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar! 
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VIVENDO EM UM PROJETO 

 

Karen Kethally Lopes Couto44 

 

O projeto Câmara Mirim foi e está sendo grandioso para nossa 

aprendizagem e conhecimento. Ele passou por várias fases de 

desenvolvimento e formação para chegar nos três projetos 

selecionados e os mesmos virarem lei. Relatarei para vocês nossa 

vivência durante ele. 

Sendo sincera no início quando os professores comentaram 

conosco sobre este projeto não passava pela minha cabeça que seria de 

tão grande porte. Para selecionar os alunos eles fizeram diversas 

atividades no valor total de quatorze pontos, destas atividades, estavam 

incluídos trabalhos de campo. Visitamos a câmara dos vereadores e a 

câmara legislativa dos deputados, lá discutimos suas funções, e 

assistimos uma demonstração de seus trabalhos. Além destas 

visitações, fizemos trabalhos manuscritos e tivemos várias palestras 

que discutiam o racismo, o feminismo e a desigualdade social. 

Para selecionar os alunos, eles avaliaram de acordo com os 

pontos adquiridos, no total, foram trinta e um alunos escolhidos dos 

sextos e nonos anos. Após esta escolha, a direção juntamente com os 

professores tiveram uma reunião com os pais, para confirmar a 

permissão da ida dos alunos e alguns pais foram sorteados para nos 

acompanhar para Brasília. Assim que está parte foi resolvida, iniciamos 

a nossa preparação e socialização para a viagem. 
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Em nossas preparações discutimos temas relacionados a 

política, a liberdade, e claro aos três projetos selecionados e suas 

emendas. Um dia antes da nossa viagem tivemos as últimas reuniões e 

dicas para usufruirmos em Brasília. Todos nós já estávamos muito 

ansiosos para nossa viagem, chegando o dia: estávamos preparando os 

últimos detalhes, como:  a mala, documentos pessoais entre outros. 

Na hora do embarque, tivemos entrevistas, e as despedidas dos 

nossos familiares, com tudo já organizado sentamos com nossos 

acompanhantes e seguimos a viagem. O caminho era longo. Procuramos 

nos manter ocupados conversando, ouvindo música e se divertindo, e 

depois de um tempo a maioria dos passageiros adormeceram. Logo 

após tivemos a primeira parada, grupo, de estudantes tinha os seus 

padrinhos e eles nos auxiliavam para não nos perdemos. 

Voltamos para o ônibus e seguimos a viagem, também tivemos 

a segunda parada, esticamos a perna voltamos para o ônibus e 

seguimos viagem, depois de alguns quilômetros percorridos chegamos 

em Brasília rumo ao hotel. Descansamos um pouco e tivemos uma 

reunião para nos auxiliar com o que iria ocorrer no parlamento, na 

mesma quinta-feira. 

Almoçamos e fomos ao plenário, lá iríamos discutir o projeto 

da Bianca, que tratava-se da padronização da data de validade dos 

produtos, e tivemos o sorteio do presidente e do relator. O relator foi o 

Adriano e, eu Karen, fui privilegiada a ser a presidenta, que tinha como 

função dirigir a reunião.  

Acabando a reunião tivemos um breve lanche e fomos para o 

sorteio do presidente e das vice-presidentes, neste sorteio não tive a 
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sorte de ser a presidenta, mas fui a primeira vice, após conhecermos 

um pouco mais do plenário voltamos para o hotel, descansamos e 

esperamos o grande dia. 

Amanhecendo, nos arrumamos e fomos para o plenário, lá 

tivemos a tão esperada reunião.  

Representando a nossa escola tivemos o líder, Mateus Neves, 

que se pronunciou em nome de todos nós da Escola Municipal Maria 

das Mercês Aguiar. 

 Não tive a oportunidade de me pronunciar, mas fomos muito 

bem representados. 

Ao fim, os três projetos foram aprovados, após, voltamos para o 

hotel, arrumamos as malas e embarcamos ao ônibus. Antes de irmos 

embora, tivemos a oportunidade de visitar os pontos turísticos de 

Brasília, 

Depois do passeio, pegamos estrada e fomos rumo à escola, 

tivemos duas paras com as mesmas regras, nos divertimos muito e 

aproveitamos o máximo que podíamos. 

Chegando na escola os nossos pais já estavam a nossa espera e 

tivemos muitas homenagens. 

Simplesmente gostaria de agradecer ao professor Otavio por 

ter levado este projeto a nossa escola, aos demais professores por 

terem abraçado e a direção, e a prefeitura de Ibirité por ter nos 

financiado. 

Este grande mérito que tivemos foi resultado do nosso trabalho 

e sempre estará em nossas memórias, Obrigado! 
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