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Mangueira:.-
cincas-falam 
daConstituinte 
onu^i 
Dentro do projeto do Cen

tro PrÓ-Memória "A Consti
tuinte vai à escola", que 
percorre estabelecimentos 
dejjénllino no Rio de Janeiro 
haLüm. mês, cerca de 100 
crianças da. Mangueira,' 
principalmente as matricu-
ladj^na Escola Municipal ^ 
Uruguai, tiveram a oportu- J^ [ 
nidáde de saber, através de \£> k 
umi terminal de computa- \ 
dor, tudo o que a Comissão 
de;Sis'tematização já fez pe-
las-.criànças. 

Àíérn disso, assistiram a 
unia* "$èça encenada pelos 
seus èolegas da 4a. séne ba-
seáçta- no livro "Passari
nhos è Gaviões", escrito pe
lo ̂ -Presidente da Famerj * g> 
Francisco Alencar, que fala ^ 
das união dos passarinhos 
nunia floresta para expul
sar gaviões opressores. 

'Segundo a pecai quando 
os ̂ passarinhos resolvem se 
unir, expulsam os gaviões e 
crijmí-uma nova constitui
ção para a floresta: o mata
gal e transformado em po
mar aberto a todos e, até os 
gaviões, são respeitados Ij^ã 
"desde que se portassem ^ ^ 
comp~pardais". 

As crianças aplaudiram a ^_^ 
peea,'"e o seu autor, Chico íJD 
Alertcar, explicou a elas 
quei"õ .único caminho para 
o (crescimento político de 
unvpovo, é através da valo- íjâêi 
rização de sua cultura". 

ÍJ5efc>oÍs, as crianças fala
ra:$. sobre a Constituinte. 
ViMler Luis da Costa, 14 
anps;Mque não estuda por-
qúejrção conseguiu vaga 
nas;£sçqlas próximas, disse 
qü&'$ra ele a coisa mais 
importante que a Consti
tuinte, poderia fazer pelas 
cr^ariças seria garantir va-
ga^paça todas nos colégios. 

rJáíArleson Luis Vieira, 
d&ífüesma idade, aluno da 
S îSfirie da Escola Uruguai, 
achaque, além de vaga nas 
esciblas, a nova Constitui-
çãoideveria garantir "me-
lhorr salário para quem tra
balha.". E explicou: "Meu 
paijymha muito pouco". 

jA porta-bandeira mirim 
da Mangueira, Ednéia de 
Onveira, 12 anos, da 3o sé
ria, embora não conhecesse 
nájda sobre a Constituinte, 
gostou, da peça, e não quis 
fazer perguntas ao compu
tador. 

Clã o mestre-sala mirim 
L^oiano de Oliveira, 14 
ano?, da mesma série, inte-
re'ssou-se em saber o que a 
Constituinte estava discu
tindo sobre a proteção do 
menor abandonado. 

As crianças, no final, caí
ram no samba ao som da 
bateria mirim. 


