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Aquele estranho colega,
o meu pai

Moacyr Scliar

Projeto de trabalho
interdisciplinar
Guia do professor
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Aquele estranho colega, o meu pai, de Moacyr Scliar, inicia-se com a
cassação, por corrupção, do vereador Antônio Silva, que, segundo as
palavras de Pedro, seu filho, nem como político corrupto era “lá essas
coisas”.
A novela de Scliar nos dá a oportunidade de enxergar, em contornos
humanos, individualizados, um problema que nos persegue nas man-
chetes da imprensa: as tumultuadas relações da ética com a política
em nosso país. Mais ainda, diante da mudança que Antônio Silva
empreende em sua vida, vemos também que a ética é algo a ser incor-
porado no nosso dia-a-dia. Isso sem contar o drama humano desem-
penhado por personagens que, sob reveses e com muito esforço, vão
perseguindo seus sonhos.
Este guia tem em vista a organização de um painel sobre a repre-
sentação política em instância municipal e a participação da popula-
ção — a necessidade de compreender o que são, como funcionam,
como podemos acompanhar e fiscalizar as instituições democráticas.
Escolhemos aqui o Legislativo municipal como foco, não só porque a
personagem Antônio Silva era um vereador, mas principalmente pela
maior facilidade de acesso e, até mesmo, porque é justamente nesse
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âmbito local que a democracia se concretiza em ações que dizem
respeito diretamente ao cotidiano dos cidadãos.
As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. A primei-
ra se destina a sensibilizar o aluno para as questões expressas no
livro e motivá-lo para a leitura integral da obra. O conjunto de ativi-
dades seguinte procura promover a integração entre texto e contexto,
utilizando o primeiro como ponto de partida para a discussão da ética
na política e da participação do povo nas decisões e políticas públi-
cas. A última parte consiste na organização e apresentação do painel
na classe ou na escola, com a exposição dos dados e conclusões reu-
nidos no decorrer do projeto.

Motivação para a leitura

Objetivos

• Motivar os alunos a ler integralmente a obra.
• Sensibilizar os alunos para a temática da obra.
• Acionar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática

apresentada na obra.

Leituras preliminares

1. Motivar o aluno para a leitura do livro e para a realização do
painel, começando por uma informação básica e provocativa so-
bre o enredo — que pode ser a leitura do texto da quarta capa do
livro. Seria interessante verificar aqui se os alunos intuíram, no
geral, do que trata a história e checar o interesse deles pelo assunto.

2. Haverá sempre notícias recentes nos jornais a respeito de deci-
sões da Câmara de Vereadores do município — algumas até mes-

Untitled-5 7/18/13, 4:42 PM2



3

mo polêmicas. Trazê-las para a classe, a fim de sublinhar como a
Câmara está presente em nossas vidas.

3. Para motivar uma discussão sobre a ética no nosso dia-a-dia (e
não apenas entre os políticos e na política), ler em voz alta em
sala de aula ou reproduzir e distribuir para os alunos a crônica a
seguir, de Luis Fernando Verissimo:

O cinismo de (todos) nós

Acho que no Brasil a gente tem que viver em constante alerta
contra o cinismo. O dos outros e o nosso. Todo mundo devia acordar
de manhã e fazer uma checagem para ver se está mais cínico do que
quando se deitou. Seria ótimo se desse para medir o nosso grau de
cinismo como se mede o colesterol no sangue, e tratar de baixá-lo.
Precisamos nos preocupar porque todos temos uma história familiar
de cinismo, embora no passado não se chamasse assim. No passado, o
cinismo que não conhecia o seu nome era uma forma de tolerância
divertida, as mil maneiras de dizer que “brasileiro é assim mesmo” e
achar graça. Eu sou do tempo em que ainda se romantizava a favela
carioca, por exemplo. O barracão no morro onde selvagens pitorescos
viviam pertinho do céu e faziam samba mais autêntico, e eram mais
felizes do que nós. Já se falava, na época, no que aconteceria quando
os morros “descessem”, mas eles nunca desciam, a não ser no Carna-
val, e aí era para brincar. Folclorizava-se o malandro. O malandro era
a essência do brasileiro, era apenas a nossa tolerância, a nossa sen-
sualidade e o nosso mau-caráter levado a um extremo amável, um
mau-caráter no bom sentido. Racismo era coisa de americano, aqui as
raças viviam em harmonia, você podia chamar negro do que quisesse
que ele dava risada, sabendo que no fundo era amor. É difícil dizer
quando essa desatenção à nossa realidade passou a ser cinismo, quan-
do nos demos conta de que o que nos encantava em nós mesmos era
insensibilidade disfarçada de bonomia e de resignação cômica. Não
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foi só o crescimento da miséria ou a transformação do bom malandro
do morro em ameaça à propriedade e à vida. Ficarmos cínicos foi
também uma maneira de amadurecermos, de descobrirmos que éra-
mos, mesmo sem querer, cúmplices de uma engrenagem que não adian-
tava combater. O malogro de movimentos reformistas desde o dos
tenentes foi uma educação em inutilidade, e de frustração em frustra-
ção chegamos à mesma conclusão. A de que não tem jeito, brasileiro
é assim mesmo. Só que desta vez sem rir. Ou com riso cínico.

Temos que lutar contra essa herança e o meu sonho para o Brasil é
uma campanha de erradicação do cinismo. Como ainda não inventa-
ram a vacina, a solução é combatê-lo com métodos tradicionais mes-
mo. Voto, protesto, crítica. E muita atenção para evitar recaídas.

(In: Marisa Sobral e Luiz A. Aguiar, orgs. Para entender o Brasil.
São Paulo: Alegro, 2001.)

Após a leitura desse texto, pedir aos alunos que leiam o livro.

Do texto ao contexto: ética na política
e participação popular

Objetivos

• Ampliar o repertório dos alunos com relação à temática da obra,
dando-lhes condições de opinar acerca dela, bem como de poder
atuar em sua comunidade de forma mais consciente.

• Desenvolver o espírito investigativo dos alunos.
• Levar os alunos a realizarem pesquisas bibliográficas e de campo.
• Estimular o trabalho interdisciplinar.

Professores de várias disciplinas, tais como Matemática, História, Geo-
grafia e Artes, podem contribuir para a realização das atividades que
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irão resultar na organização do painel. Observe que elas não se refe-
rem a um conteúdo específico, mas a procedimentos de leitura e pes-
quisa, bem como ao desenvolvimento de valores e atitudes.

Pesquisa

4. Pedir aos alunos (divididos em grupos e com o auxílio dos profes-
sores de História e Geografia) que pesquisem os seguintes dados:
a) De quantos vereadores se compõe a Câmara local?
b) Qual a duração do mandato de um vereador?
c) Quando foram as últimas eleições para a Câmara de Vereado-

res e quando acontecerão as próximas?
d) Que projetos importantes foram discutidos, aprovados ou re-

jeitados, na Câmara local, recentemente?
e) Que impostos são cobrados especificamente pelo município?
f ) A Constituição do município prevê formas de participação da

população nas decisões públicas, seja por meio do chamado
orçamento participativo (no qual representantes da popula-
ção tomam parte na definição das prioridades do orçamento),
seja pela utilização de instrumentos de encaminhamento de
propostas (projetos) à Câmara, seja pelas audiências públicas
de prestação de contas das atividades do Legislativo munici-
pal. De que outras formas a população pode participar?

Visita à Câmara dos Vereadores

5. Organizar uma visita da turma à Câmara dos Vereadores local,
para assistir a uma sessão deliberativa.

6. Tentar marcar para o mesmo dia entrevistas com vereadores, divi-
dindo a turma em grupos, para que cada grupo converse com um
vereador diferente. Sugerir, por exemplo, as seguintes perguntas.
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a) Como faz um vereador que pretenda aprovar uma proposta
(projeto) e transformá-la em lei?

b) Antes de ser votada, a proposta é estudada por comissões? O
que acontece nessas comissões?

c) No dia da votação há debates? O voto é secreto, aberto ou
depende da situação?

d) O que é o orçamento do município?

e) Quem formula a proposta de orçamento? Como ela é analisada
e votada? E as emendas, acréscimos e supressões?

f ) Como funciona a negociação entre os partidos e entre verea-
dores para as votações na Câmara?

g) Como são decididos os aumentos dos impostos municipais (do
IPTU, por exemplo)? Há um estudo sobre a propriedade da
medida? Sobre o índice de aumento aplicado? Quem propõe o
aumento e quem o aprova? Como é a votação?

h) Como a Câmara acompanha o aspecto ético da conduta dos
vereadores?

i) A população também tem meios de participar desse acompa-
nhamento?

Pesquisa de campo

O professor de Matemática e o de Artes podem ajudar na tabulação
dessa pesquisa e na confecção de gráficos com os resultados, que
serão exibidos no painel. A pesquisa sugerida aqui serve para os alu-
nos aferirem quanto a população acompanha o funcionamento da
Câmara que elegeu.

7. Propor a realização de uma pesquisa com parentes, amigos, vizi-
nhos, funcionários da escola e outras pessoas com as seguintes
perguntas.
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a) Você lembra em qual vereador votou nas últimas eleições?
( ) sim ( ) não

b) Por que você votou nele?
( ) Por amizade ou parentesco.
( ) Porque o conhecia pessoalmente ou fiquei conhecendo

durante a campanha.
( ) Porque gostei de suas propostas, apesar de não o conhe-

cer pessoalmente.
( ) Porque o conheço e acreditei que ele seria um bom vereador.
( ) Por gratidão.
( ) Porque um amigo ou parente me pediu para votar nele.

c) Você tem acompanhado o que o vereador em quem votou (no
caso de ele ter sido eleito) vem fazendo na Câmara?
( ) sim ( ) não

d) Você acha que ele tem correspondido às expectativas que teve
em relação a ele?
( ) sim ( ) não

e) Pode citar algum projeto recente que o vereador em quem
você votou tenha apresentado, ou qual foi o voto dele em
algum projeto recente, mais importante, que tenha passado
pela Câmara?

f ) Você sabe quais impostos, entre os que paga, têm aumentos
decididos pela Câmara dos Vereadores? Cite alguns.

g) Alguma vez você já escreveu para o vereador que ajudou a
eleger, ou teve algum contato com ele, para cobrar dele um
voto que você acredite correto num projeto em discussão na
Câmara, ou para pedir a atenção dele para um problema im-
portante do município?

Observação: Uma das funções do item e da pesquisa é verificar se o
entrevistado, caso responda afirmativamente, está de fato acompa-
nhando o desempenho do seu vereador.
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Organização e apresentação do painel

No dia da apresentação do painel, teremos dois momentos: 1) apresen-
tação dos resultados da pesquisa, da entrevista com os vereadores e da
pesquisa de campo; 2) debate com a turma, à luz do que for levantado,
sobre como funciona a representação política municipal, como pode se
dar a participação da população nas decisões tomadas na Câmara, qual
o nível de interesse e de informação da população do município sobre
a atuação da Câmara de Vereadores e a possibilidade de participar do
que acontece ali.
Para isso, sugerimos os seguintes passos práticos:

8. Dividir a turma em três grupos. Cada grupo será o relator dos
resultados de um item (pesquisa, entrevista, pesquisa de campo),
sugerindo questões para o debate e algumas conclusões sobre os
dados levantados. Acompanhar esses grupos para auxiliar na sín-
tese da apresentação de dados e nas conclusões, que podem, por
exemplo, girar em torno de questões como: a) A Constituição
municipal prevê a participação da população na dinâmica da Câ-
mara Municipal? b) A Câmara de Vereadores parece funcionar
bem para estudar, analisar, discutir e votar questões importantes
para o município? c) A população, em geral, está inteirada do
que faz a Câmara? d) Está interessada em participar mais do pro-
cesso de decisões do Legislativo local?

9. Pedir que cada grupo relator apresente os dados que conseguiu,
suas sugestões e as conclusões a que chegou, que podem ser ilus-
trados por gráficos, cartazes, matérias de jornal, etc., sendo essa
sua participação no painel.

10. Organizar o debate em grupo, com todos os professores envolvi-
dos no projeto em torno das questões levantadas no item 8, ago-
ra à luz da exposição dos grupos relatores, para destacar as con-
clusões do painel.
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