16

MOVIMENTO E CIDADANIA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA LUTA POR DIREITOS SOCIAIS 

Movimentos Sociais e Educação– GT3
Maria do Amparo Caetano de Figueirêdo (UFPB)

1.	APRESENTAÇÃO

Este texto baseia-se em pesquisa realizada com  crianças, adolescentes e jovens do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNM&MR, em João Pessoa- Pb. Nesta perspectiva, recorremos aos instrumentos da pesquisa qualitativa: os registros etnográficos, a observação participante e a entrevista aberta. O objetivo desse estudo, constitui em conhecer as principais lutas desenvolvidas pelo Movimento, sobretudo, analisar o significado dessas  lutas no processo de construção da cidadania dos meninos e meninas de rua.  Apresentamos, pois,  os seus movimentos sociais,  que “são agentes históricos  que expressam em cada momento, as formas históricas de opressão, de miséria, de injustiça, de desigualdade, etc. mas expressam também muito mais do que isso, pois expressam o devir, através de sua crítica, de suas formas de contestação, de suas lutas na busca de novas alternativas, para o comando de uma nova historicidade”. (Touraine, apud  Scherer-Warren, 1987, p.94)
Queremos apresentar nesse trabalho como os adolescentes e jovens do Movimento  “conseguiram criar sentido, dignidade e beleza para si próprios” (Berman, 1993, p.329). Desmistificar os estereótipos “menor de rua”, “trombadinha”, “cheira-cola”, tirar os meninos e as meninas do campo impessoal das páginas policiais e trazê-los para a cena da discussão política enquanto seres humanos cujos direitos fundamentais de existência não estão sendo garantidos. Trabalhar  “mais amplamente com a concepção de que os mudos da História, os deserdados, banidos e excluídos, os sucateados pela conveniência do poder e do grande capital, são cada vez mais sujeitos do processo histórico” (Martins, 1993, p.16).
Na primeira parte deste estudo, aborda-se  a problemática social que produz a situação de exclusão social  de meninos e meninas de rua no Brasil. Posteriormente,  apresenta-se as principais lutas realizadas pelas crianças, adolescentes,  jovens e educadores do MNM&MR no decorrer desses anos e o significado dessas lutas para  as suas vidas. Ao final, temos algumas considerações gerais. 
Assim, o estudo da realidade da criança e do adolescente no Brasil vem adquirindo novas características, tomando como ponto de partida o cotidiano, a resistência, o olhar, a fala dos sujeitos sociais, dos despossuídos, entre eles as crianças e os adolescentes que durante muito tempo foram considerados um mero objeto de estudo. Este trabalho se inscreve na perspectiva de descrever e analisar os meninos de rua enquanto sujeitos do processo histórico.  Não obstante, sabe-se que dar voz aos meninos não resolve a sua situação de excluídos. De toda maneira, serve como um instrumento de denúncia e expressão de direitos, necessidades, lutas e conquistas. Nesse sentido, este trabalho constitui uma pequena contribuição ao debate político-pedagógico sobre a cidadania dessas crianças e adolescentes. 


 2.   REFLEXÕES SOBRE A VIDA DE  MENINOS E MENINAS DE RUA NO BRASIL

 A questão da exclusão social de crianças e adolescentes no Brasil não é recente. Nos séculos XVIII e XIX temos o  sistema da Roda de Expostos,  principal política de atendimento às crianças e adolescentes. A Roda era um dispositivo cilíndrico, colocado na frente de uma instituição de caridade, metade da roda ficava para fora e a outra para dentro da casa. Quando girava, a criança depositada era colocada para dentro da casa. A  Roda dos Expostos era destinado à proteção de crianças e adolescentes  abandonadas pelas famílias. Esse  tipo de assistência à infância abandonada surgiu nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife. 
Jorge Amado, em seu romance Capitães da Areia (1979), evidencia muito bem a realidade das crianças e dos adolescentes no início do século XX, ao descrever o cotidiano de um grupo de meninos que utilizavam a rua como habitat e espaço de sobrevivência. Os “capitães da areia” eram conhecidos como menores abandonados e delinqüentes, que viviam num trapiche abandonado na praia de Salvador-BA. Falava-se em mais de cem crianças e adolescentes oriundos das mais diversas partes da cidade que,  sem pai nem mãe e sem mestre, nada possuíam além da “liberdade” de correr as ruas;  levavam uma vida nem sempre fácil, arranjando o que comer e vestir, ora furtando, ora pedindo. O que eles queriam era felicidade,  alegria,  fugir de toda aquela miséria. “Havia, é verdade, a grande liberdade das ruas. Mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. (...) A alegria daquela liberdade era pouca para a desgraça daquela vida” (Amado, 1979, p. 34 e 42). 
Mesmo depois de passadas várias décadas, a situação das crianças e dos adolescentes no Brasil não tem apresentado mudanças significativas. Ao contrário, observamos, sobretudo a partir dos anos 80,  um crescimento alarmante de  meninos  e meninas que chegam às ruas diariamente para trabalhar, pedir e morar.  Os meninos de rua são os aventureiros da vida “que sabem ser preciso ganhar a vida e conquistar a liberdade a cada novo dia” (Berman, 1993, p.327).
Na Constituição de 1988, importantes conquistas foram garantidas na área da infância, que incorporou em seu texto, principalmente em seu artigo 227, princípios básicos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. A culminância desse processo deu-se com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei n° 8.069/90 de julho de 1990, que dispõe sobre a proteção integral e universal a todas as crianças brasileiras, rompendo com a chamada doutrina da “situação irregular”, contida no extinto Código de Menores. Essas leis representam um marco na construção de um novo paradigma da representação da infância e da adolescência pobres no Brasil, como também do surgimento de uma nova postura com relação às mesmas: 

“Explicita-se um componente novo na historicidade da infância: a criança, especificamente, o ‘menino de rua’, o pequeno trabalhador, o ‘trombadinha’ passam a ser objeto atraente à ciência e a exibirem-se como sujeitos que tiveram sua especificidade de criança grandemente negada. (...) A infância ganhou um estatuto que extrapola o dado da maturação e alcança uma expressão social com natureza de ‘cidadania’, isto é, a infância é percebida não só pelo estágio biológico mas pela participação efetiva da criança na cultura socialmente posta para a criança”  (Oliveira,1989, p.95 e 118).

Portanto, com a aprovação do Estatuto, o Brasil ganha destaque em nível internacional como caso paradigmático em duas direções marcadamente diferentes (Rizzini & Pilotti, 1993). Por um lado, o país apresenta-se como o exemplo de violência que atinge limites extremos e assiste ao extermínio diário de crianças e adolescentes.  Por outro, é o exemplo mais expressivo do avanço da sociedade civil no processo de mobilização e articulação de diferentes grupos em defesa da infância excluída no Brasil. Enquanto se tem no país uma legislação das mais avançadas, no tocante à defesa da infância brasileira - o Estatuto, ao mesmo tempo, o fenômeno chama a atenção internacional pelo elevado índice de crianças e adolescentes morando nas ruas e sendo barbaramente assassinadas. Uma verdadeira “devastação da infância”, “moderno massacre dos inocentes” (Martins, 1993, p.15).
Dessa forma, o fenômeno dos “meninos e meninas de rua” apresenta um quadro dramático nos países do Terceiro Mundo, sobretudo, na América Latina. Segundo estimativas do UNICEF, há entre 25 e 40 milhões de crianças de rua somente na América Latina. Conforme Tacon (1982), cerca de metade das crianças de rua da América Latina encontra-se no Brasil (Lusk & Mason, 1992, p.155). Seria mais correto falar em milhões de crianças e adolescentes do mundo inteiro que estão sendo convertidas numa humanidade separada e mutilada, que compõe, na realidade, um trágico Quarto Mundo (Martins, 1993). Estima-se que haja  atualmente,  no Brasil, cerca de 10 milhões de crianças e os adolescentes vivendo nas ruas. Nesse sentido, “Outra humanidade está se formando em nosso meio tão lentamente que não estamos nos dando conta” (Piazza apud Carvalho, 1992, p.166). Neste trabalho, conceituaremos meninos e meninas de rua como as crianças e adolescentes de classes populares que utilizam o espaço da rua enquanto estratégia de sobrevivência, seja trabalhando, pedindo ou morando (Figueirêdo, 1996).
Nesse contexto, a infância é suprimida, em nome dos interesses e da lógica de uma opção política de desenvolvimento econômico, que mutila desde cedo aqueles que poderiam no futuro construir uma nova sociedade. Para Oliveira, (1989, p.204),  a criança vivendo subversivamente sua condição de excluída na sociedade brasileira, “coloca material para a crítica à sociedade pela usurpação que se faz de sua própria condição de criança. Neste sentido, sim, ela é força aglutinadora de crítica  à sociedade e de luta por direitos que a contemplem. (...) Na atualidade, essas crianças vêm à cena como se viessem avaliar o projeto do qual ficaram de fora”.
Assim, os meninos de rua emergem nas ruas das  grandes cidades  realizando uma insólita aparição da miséria, antes segregada nas favelas, cortiços e periferias, confinadas nos grandes internatos, casas de “recuperação”, delegacias de “menores”. Eles são um exército de excluídos que circulam nas sobras do sistema , “com seu aspecto tosco, medonho, para mostrar que o país cresceu  deixando para trás um imenso contigente de deserdados” (Sales apud Yazbek, 1993: 59).
Nesse sentido, a  realidade da criança e do adolescente, nos últimos anos, torna visível uma face mais perversa e desumana do modelo de desenvolvimento do Brasil. É o processo de globalização da economia, a implantação do projeto neoliberal, trazendo mais privatização e apartação social. “Fala-se de internacionalização da economia, de globalização das relações humanas, mas a realidade é paradoxalmente distinta. Os blocos que se integram o fazem para proteger-se, fechando-se aos demais” (Sader & Gentili, 1995, p.15).   Na realidade, o neoliberalismo, enquanto  proposta de reorganização da sociedade a serviço do livre mercado, deixa entregues ao espírito capitalista os direitos à vida, à saúde e à educação.
A escola, que deveria ser um espaço de cidadania e socialização, constitui num espaço de exclusão e discriminação,  tendo em vista sua estrutura e funcionamento, que não leva em consideração a história de vida e o cotidiano dessas crianças. Segundo dados do MNMMR (1990), temos no Brasil mais de 30 milhões de analfabetos, dos quais 18 milhões são jovens entre 7 a 17 anos. Dos que entram na escola, 25% completam a 4ª serie, e apenas 10% concluem  o 1º Grau.
                      A situação do trabalho infantil nos revela uma realidade de três milhões de crianças de 10 anos (UNICEF/IBGE), trabalhando num período de suas vidas que deveria ser dedicado a educação, brincadeira, esporte, lazer (MNM&MR, 1990). 
De acordo com os dados,  morrem assassinados por dia  no Brasil, 4 crianças e adolescentes. “A matança da candelária é apenas o símbolo diário de um país anestesiado. Anestesiado diante do tratamento que se dá à infância pobre em suas metrópoles, o país  vem se tornando objeto de espanto em fóruns internacionais”. (Revista Veja, junho, 1993, p. 20)
A situação da menina de rua é ainda mais grave, devido sua dupla discriminação:  condição de não-cidadã e de gênero. Na rua ela se expõe as mais diversas formas de violência, principalmente sofrendo as conseqüências de como se situa o papel da mulher na sociedade brasileira. Segundo dados do Centro Brasileiro para Infância e Adolescente (CBIA, 1991), existe uma estimativa de meio milhão de meninas prostituídas no Brasil.
Nesse contexto, os meninos e as meninas  reelaboram sua existência individual e coletiva. Desenvolvem, na luta diária pela sobrevivência, um mundo criativo de alternativas.  Eles, “em teimosa persistência, constróem e organizam seu cotidiano e se inserem na vida social mais ampla, partilhando do processo urbano e participando de um contexto social unificado pela expansão capitalista” (Yazbek, 1993, p.122). 
É baseado em princípios como este que o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua,  desenvolve uma prática cotidiana de formação e organização, enraizada na experiência de vida, na situação concreta de meninos e meninas de rua, desafiado, descobrindo e apontando caminhos, para que as crianças e os adolescentes, que fazem das ruas e praças sua vida e seu mundo, possam ser atores de sua própria história. História de lutas e conquistas. 
3.	O SIGNIFICADO DO MNM&MR  PARA  OS MENINOS E AS MENINAS

Pedagogia da admiração é um convite a criar espaços para partilhar a alegria de viver. Nos alegramos porque vamos  descobrindo que existem pequenos gérmens de uma nova cotidianidade, porque nos admiramos de como mudamos e de como os outros mudaram ou querem mudar. ( Sime) 
A partir da década de 70, diversos programas alternativos de atendimento à crianças e ao adolescente, foram criados no Brasil, construindo-se numa crítica à política oficial, trazendo à tona através de denúncia a situação de exclusão em que se encontravam milhões de meninos e meninas de rua. Em meados da década de 80, período de grande efervescência dos  movimentos sociais no Brasil, surge o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, resultante de uma ampla mobilização e articulação de base das “Experiências Alternativas Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas de  Rua”, construindo-se na primeira iniciativa de amplitude nacional de luta e defesa dos direitos de crianças e adolescentes empobrecidos do Brasil. Criado como um Movimento autônomo em relação ao Estado, Igreja e Partidos Políticos. 
O Movimento está estruturado em comissões a nível local, Estadual e Nacional, contando com 100 comissões locais, 23 comissões Estaduais e um Conselho Nacional. As atividades do Movimento estão distribuída em 4 projetos básicos: Conquista e Defesa da Criança e do Adolescente;  Formação e Organização de Meninos e Meninas, Formação de Educadores; Fortalecimento e Interiorização  do Movimento.  A Comissão de João Pessoa é um órgão vinculado à Comissão Estadual da Paraíba, formada por educadores, meninos e meninas participantes de Núcleos de Base situados nos seguintes bairros: Baixo Róger, Comunidade de São Sebastião da Macaíba - Cruz das Armas, Alto do Mateus, Mandacaru e Centro da Cidade.
O Movimento constitui, pois, numa organização popular de defesa dos direitos humanos e de cidadania, composta por uma rede de educadores e colaboradores que buscam, com a participação das próprias crianças e adolescentes das camadas populares, a conquista e defesa de seus direitos. Nesse sentido, concebe crianças e adolescentes como seres humanos em condição  peculiar de desenvolvimento; cidadãos, sujeitos de direitos legítimos,  que devem participar de decisões sobre sua vida, de sua comunidade e da sociedade em geral. Segundo Sader (1988), o impacto  dos  novos movimentos sociais levou a uma revalorização de práticas sociais presentes no cotidiano  dos grupos populares. Estes grupos foram vistos,  pelas suas linguagens, pelos lugares de onde  se manifestavam, pelos valores que professavam, como indicadores de emergência de novas identidade coletivas. Portando, a  partir das  características das ações sociais em que se moviam, anunciava-se o aparecimento de um novo  tipo de expressão dos trabalhadores. 
O  MNM&MR desenvolve permanentemente um processo de articulação com diversos setores organizados da sociedade civil, objetivando a soma de esforços e a criação de alianças, para dá enfrentamento às lutas em defesa dos direitos da criança e do adolescente, como também, fortalecer as lutas mais gerais dos grupos populares, na perspectiva de mudanças globais na sociedade. Segundo Gutiérrez(1987, p.197), os novos movimentos, com intensidade maior ou menor, apontam para a emergência de uma nova ordem  democrática e a elaboração de novas  formas de pensar a sociedade, a política e o desenvolvimento. Nesses pequenos  espaços culturais e cotidianos de resistências,  começam aflorar valores de formas sociais coletivas, de auto-gestão, solidariedade, auto-governo, etc.  
No seu percurso histórico, o MNM&MR tem enfrentado diversos desafios: luta contra as várias  formas de violência e extermínio de crianças e adolescentes; a construção, aprovação e operacionalização  do Estatuto da Criança e do Adolescente; o fortalecimento da organização dos meninos e meninas de rua; a implementação de ações de formação dos educadores.
Em 1986, o Movimento realizou em Brasília o I Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, “quando pela primeira vez na história desse país eles puderam de forma coletiva e de viva voz, contar a nação a situação de suas vidas. A tônica foram as denúncias contra toda sorte de violência por eles sofrida, sobretudo a cometida por segmentos da polícia”. (MNM&MR, IBASE, NEV- USP, 1991, p.14)
Durante o processo Constituinte, o Movimento teve intensa participação nas comissões pró constituinte de cada Estado. Em 1988, foi criado o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA), composto por várias Organizações Não Governamentais( ONGs),  destacando a Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Crianças e do Adolescente ( FNDCA), a Pastoral do Menor e a Associação dos ex-alunos da FEBEM, além do próprio Movimento. 
Dessa forma, diante da  forte mobilização de entidades não governamentais e  movimentos populares, importantes conquistas foram garantidas na Constituição de 1988. Esses grupos organizados, entre eles o MNM&MR, apresentaram aos constituintes mais de um milhão de assinaturas na emenda dos Direitos da Criança e do Adolescente. No capítulo referente à criança e ao adolescente, a Constituição estabeleceu como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Além  disso, eles devem ser colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. A Constituição já traz no seu bojo uma mudança que não é meramente semântica, mas sim conceitual; adota a terminologia criança e adolescente ao invés de menor.
Nos anos 88 e 89, o MNMMR elegeu as denúncias contra o extermínio de crianças e adolescentes como prioridade. Vários atos e manifestações foram  realizados e a questão dos meninos de rua no Brasil tornou-se uma bandeira de luta de várias ONGs  internacionais de defesa dos direitos humanos. Em parceria com o IBASE, o Movimento elaborou  o Dossiê: Crianças e Adolescentes no Brasil : a vida silenciada.  Esse dossiê constituiu um instrumento fundamental nas discussões   do II Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, realizado em Brasília, em 1989. Esse encontro contou com a participação de vários movimentos e entidades  organizadas da sociedade civil brasileira, como também diversos representantes de órgãos públicos nacionais e internacionais, tais como a ONU, a OEA, o UNICEF. No encontro, a meninada exerceu o seu poder de pressão e sensibilização do Congresso Nacional para aprovar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ocupando o plenário da câmara e como advogados e parlamentares de sua causa, defenderam e aprovaram simbolicamente o Estatuto. Essa manifestação de meninos e meninas acredita-se que foi um dos mais significativos momentos de mobilização e de lobby pela aprovação do Estatuto.

Nesse sentido, a voz social e o espaço político adquiridos com a conquista do Estatuto  constituíram, para as crianças e os adolescentes, a grande novidade histórica que marcou suas vidas e lutas no decorrer do século XX. “As reformulações das políticas oficiais referentes a tais demandas decorrem de iniciativa tomada pelos interessados, que logram assim, (ainda que parcial, episodicamente) influir na esfera política (legislativa, judiciária, executiva), mas como reivindicantes ativos de direitos”(Krischke, 1992,p.292). No entanto, sabe-se que a criação de novas leis não representa, necessariamente, a conquista efetiva dos direitos adquiridos. É preciso que os direitos conquistados legalmente sejam respeitados e garantidos. 

O Movimento em 1989 implantou o Centro de Formação e Apoio aos Educadores de Rua. O mesmo surgiu a partir da necessidade dos educadores de terem um espaço nacional para reflexão e sistematização da prática, troca de experiências, aperfeiçoamento e construção de novos conhecimentos, objetivando a superação do ativismo e o pragmatismo presentes em grande parte das práticas desenvolvidas, na perspectiva da  criação de novos saberes e fazeres pedagógicos.
Em 1990, o MNMMR lança a campanha “Não Matem Nossas Crianças”, que coloca o Movimento no cenário das discussões sobre a política da criança e do adolescente em  nível ministerial  e nas casas legislativas de Brasília. A Anistia Internacional (1990),  uma das mais respeitadas organizações de defesa dos direitos humanos do  mundo, elaborou o dossiê “Crianças Vítimas de Assassinatos e Crueldade”, denunciando a violência contra crianças no Brasil, causando repercussão da problemática da violência contra crianças a nível internacional, impondo de certa forma aos poderes públicos medidas emergências e consistentes tendo em vista a resolução dessa agravante situação. Neste ano o Movimento lança em parceria  com o IBASE e o NEV-USP, o trabalho denominado “Vidas em Risco”- Assassinato de Crianças e adolescentes no Brasil, denunciando a violência e a existência de esquadrão da morte específico para exterminarem crianças e adolescente no Brasil.

Nos anos 90, o Movimento em conjunto com outros setores populares continuou se articulando e participando nos processos de regulamentação e  implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituintes Estaduais, Leis Orgânicas dos Municípios,  Concelhos de Direitos da Crianças e do Adolescente e Conselhos Tutelares. Neste contexto, o Movimento passa a atuar não apenas como entidade de denúncia, mas através de convênios com  ONG’s,  núcleos de estudos  universitários e órgãos públicos. O Movimento torna-se também um produtor de conhecimentos sobre  a realidade  da criança e do adolescente no Brasil, ao participar e realizar pesquisas e estudos sobre esta problemática.  Nesse período, o MNMMR busca alterar seu perfil de atuação. A denúncia assume forma de fiscalização e a proposição básica passa a ser a da cooperação na elaboração de políticas públicas ( Gohn, 1998).
Dessa forma, o  MNM&MR vem historicamente se configurando de grande relevância para a formação da consciência crítica e da organização de meninos e meninas dos setores  populares, constituindo-se num canal facilitador onde as crianças e os adolescentes possam ser sujeitos de sua própria história. Através do Movimento, os meninos e as meninas acabaram tornando-se também novos personagens políticos. Veremos agora, alguns depoimentos de adolescentes e jovens que   participaram  e participam da construção da história  do Movimento em João Pessoa-Pb. Os meninos e as meninas expressaram o significado do Movimento  para as suas vidas:
O Movimento surgiu na minha vida num momento de muita carência. Foi quando eu tava na rua e o Movimento me transformou duma forma que eu não me marginalizasse; eu já tava cheirando cola quando eu tava na rua. Por eu tá andando com outros meninos que se marginalizavam com questão do sistema. Eles tavam na rua não era porque queriam, era porque tinha necessidade de  comer, se alimentar. Nós somos a semente do Movimento e quem carrega a semente do Movimento vai ser um fruto e vai gerar novas sementes, que vai continuar o mesmo Movimento que nós vamos passar o que recebemos. Recebemos muita coisa boa do Movimento. Trabalhamos juntos para aprovar o Estatuto. O Movimento nunca vai acabar, pode ter as suas fraquezas, mas sempre retorna, mais forte, mais com garra, até quando tiver uma política de igualdade social justa é que o Movimento vai começar a sentir mais vitorioso ainda. Hoje faço parte do Movimento Estudantil, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, do Núcleo da Juventude do PT.
(Antônio Júnior, ex-menino)

O  Movimento me influi na minha vida profissional. Muito gratificante, porque quando a gente sai de casa nos seus 9 ou 10 anos, pra trabalhar, pra ajudar na vida financeira, na casa da gente é... Se a gente não tiver um acompanhamento forte, a gente vai por outro cominho mesmo. Eu sai de casa logo cedo pra trabalhar, uns 9 anos, já era feirante . Aí entrei no Clube do Menor Trabalhador. Aí até hoje eu tô aqui. Se não fosse o Movimento, acho que eu não tinha essa cabeça né?! Os meus amigos tudinho, foram pro lado das drogas tudinho. Só quem escapou lá do lado que eu moro só fui eu mesmo, que teve esse acompanhamento, né?! Do movimento... Se não tivesse, já tinha morrido já.  Já tinha me lascado também. Mas, graças a Deus eu tô aqui, firme e forte, né?! Já sou pai de família. Tenho com que se preocupar. E o que me levou a participar do Movimento foi as propostas, né?! A iniciativa que o Movimento tinha, cada um encontro era uma vida, um vivência que a gente  tinha... 
                                                 (Bartolomeu Bastos da Silva, ex-menino)

Através desses depoimentos podemos observar que os  meninos de rua criam e recriam algumas formas de viver que,  de alguma maneira, lhes garanta a sobrevivência e dignidade. A partir de sua participação no Movimento, eles reelaboram as próprias condições de seu presente e de seu futuro. E, nas suas falas, fica evidente um forte significado do Movimento  nesse processo de resgate da sua cidadania ativa. A nova noção de cidadania sobre a qual nos apoiamos implica em direito a ter direitos, a partir das demandas concretas advindas da participação e da mobilização popular. Não se dá por uma adesão passiva  a propostas e espaços abertos pelos grupos dominantes, mas, requer acima de tudo sujeitos sociais ativos para construir sua cidadania: “a carência se generalizando como interesse comum e se universalizando como direito” (Dagnino, 1994, p.112)
Comecei a participar das reuniões. Primeira vez eu não sabia nem o que era o Movimento, depois fui aprendendo. Aprendendo nossos direitos que nós temos. O Movimento me ensinou muita coisa, a reaprender a ler. Não sabia ler, tinha descuido. O Movimento me ensinou a isso, que a gente tem que buscar nossos direitos, certo?! E o momento mais marcante pra mim foi em 94,  foi quando a gente fez aquela roda ao redor do Palácio, certo?! Lá no Governo. Foi muito marcante pra mim, muito emocionante...95 foi o quarto Encontro(Nacional).  A roda da gente foi tipo uma ciranda, todo mundo se reuniu... todos os estados. Foi muito marcante pra gente.
Foi através do Movimento que eu consegui virar um profissional, músico profissional. Foi o Movimento que me ensinou a aprender e a ensinar, né?! Como a Banda Ilê-Odara lá em Mandacaru, Lapinha, Nau Catarineta, Quadrilha, certo? Que mais? Teatro, Ciranda, Capoeira, certo? Coco de Roda. 
                                                                                       (Fábio Augusto, ex-menino)
O momento mais marcante dentro do Movimento, na minha vida, até hoje, foi o teatro que eu participei, a peça “Tempo de Ciranda”. Hoje eu ainda tenho muitas recordações boas dela, né? E também, antes de ser do Movimento eu não  sabia respeitar uma pessoa mais velha quando falava comigo, como também, as pessoas mais velha não sabia me entender... 
                                                                                                 (Ana Lígia, 18 anos)

Entrei no Movimento com 13 anos. A importância do Movimento para mim é grande...Porque no Movimento eu aprendi muitas coisas né? Aprendi o respeito, a educação... e muita sabedoria...Aprendi a compartilhar com meus amigos, a brincar, a respeitar também, e, são todos unidos aqui dentro né, eu tô gostando.
                                                                         ( Carlinhos, 17 anos)
A proposta  pedagógica do Movimento é fundamentada em princípios da educação popular, onde as atividades lúdicas, os jogos, as manifestações culturais e o lazer são consideradas ações fundamentais no processo de formação e organização de meninos e meninas.   Esses momentos constituem verdadeiros espaços de vivência do coletivo, gestando para as crianças e os adolescentes, experiências de pertencimento e reconhecimento social. “São as experiências que os excluídos adquirem de sua presença no campo social e político, de interesses e vontades, de direitos e práticas que vão formando uma história, pois seu conjunto lhes dá a dignidade de um acontecimento histórico”. (Marilena Chauí – Prefácio: Sader, 1988,p.12):

Movimento me faz caminhar sozinho, não é? E assim, vários momentos marcantes no Movimento até hoje. Um dos foi uma Sessão Especial na Assembléia onde todos os parlamentares estavam presentes, onde a gente levou um boneco que não queriam aceitar dentro da Assembléia e assim, a gente fez como que o boneco entrasse dentro da Assembléia.  O “cidadão de papel”,  essa é uma das conquistas. Outra grande conquista, o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, não é? Que foi assim, com a ajuda do Movimento, brigando  junto com outras Entidades. E outro momento mais importante foi o 5º Encontro Nacional que foi um dos melhores encontros que aconteceu na história do Movimento de Meninos e Meninas de Rua. Porque foi onde nós conseguimos dar um não a todo tipo de violência existente dentro do nosso país, com relação as crianças e adolescentes. 
Eu acho que esse Movimento é isso. Movimento de reencontro, lutas e conquistas, não é? E assim, continuar lutando pra que esse Movimento não acabe. Não só esse, mas outras entidades que lidam com os direitos da criança e do adolescentes. O que influenciou mais a minha participação dentro do Movimento foi a questão de lutar pelos meus direitos. Porque o Movimento além dele ter a parte política ele trabalha a parte pedagógica.  E assim, dentro ainda da minha trajetória profissional... pretendo entrar na Universidade. Esse ano de novo já fiz, já tentei uma vez mas não tive êxito, mas vou conseguir não é ? O que me levou a participar do Movimento foi justamente a certeza de poder caminhar com  os meus pés... 
                                             ( Cícero Gomes da Silva, ex-menino) 

E eu vejo assim, que, como eu disse, o Movimento é uma escola, entende? E é esse “paixão” que você termina ficando, porque você vai entendendo, vai tomando “pé” realmente do que é o Movimento e, vai ficando dentro dele. Então, eu acho que o momento marcante é esse intercâmbio que há dentro do movimento, do educador e o educando, como também a nossa forma de lutar e reivindicar os nossos direitos.
                                                                      (Marinalva de Souza Garcia, ex-menina)

A partir dessas falas, podemos conhecer os várias significados das ações coletivas de resistência, luta  e conquistas que os meninos e as meninas vivenciaram no decorrer da sua participação no Movimento. Eles experimentam no Movimento, o reconhecimento, a pertença, a amizade, a solidariedade, como elementos centrais no exercício da sua cidadania. Esta participação tem proporcionado aos adolescentes e jovens um redirecionamento dos seus projetos de vida.  Nesse sentido, a trajetória de vida das crianças e dos adolescentes das classes populares é permeada de exclusão, discriminação e opressão. No entanto, o que é digno de nota é que eles recorrem igualmente na vida, a uma variedade de formas de  sobrevivência e luta pelos direitos:

O Movimento influenciou na minha trajetória profissional, né? Eu acho que influenciou de uma boa forma, eu aprendi o que é música, aprendi o teatro, não é que eu exerça a questão do teatro hoje, mas, com certeza eu exerço a questão da música né? Que é em Mandacaru, que é onde a gente tem um núcleo,  que é um ponto muito forte, um ponto muito importante para mim. E o Movimento está influenciando até agora, foi da seguinte forma, foi de um convite que eu recebi do pessoal  do Projeto da Beira da Linha, que me convidou para dá  a oficina de percussão lá, se eu não tivesse entrado nesse Movimento há seis anos atrás onde é que eu ia aprender música? Onde é que eu ia ter oportunidade de aprender música e hoje está mostrando o trabalho pra outras pessoas, está ensinando a outros meninos que também estão começando como eu comecei tá? 
E o que me levou a participar do Movimento, foi assim, pela própria causa mesmo. No início  não tanto pela causa, mas, sim pelo gosto pela música,  que foi quando eu entrei, mas depois sim pela causa, pela questão  da exploração de crianças e adolescentes, a questão dos meninos  na  rua, na época  eu não ter uma escola digna e até hoje a gente sabe que  a gente não tem,  pessoas  que estudam não têm, então, por esses motivos, por essas pequenas coisas, que são grandes e importantes, foi que eu entrei nesse Movimento, ou melhor, que eu continuei nesse Movimento. 
                                                                            ( Márcio de Paula Aguiar, 18 anos) 

É... eu hoje realmente participei muito desse Movimento e graças a Deus um pouquinho de formação que esse Movimento me deu é... de conhecimento maior do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fez com que eu abrisse mais a minha cabeça, em termos de, o porquê do menino tá na rua, o porquê eu sair da minha casa  pra engraxar um sapato na rua, certo?! ...Eu via também: “aquele menino ali é cheira-cola rapaz, eu quero saber daquilo”, né?! E hoje, realmente, isso ajudou bastante, toda essa formação. Todas essas oficinas que tinham né. O Movimento é isso aí mesmo; é união, é organização, é transformação. 
                                            (José Wilson de Souto Mendes, ex-menino)
	Walter. Pra mim, né; como o movimento me influenciou na minha trajetória profissional, né? Eu acho que o movimento não me influenciou até agora, na trajetória profissional, me educou para  a vida, né? 
Dessa forma, a principal linha de ação do Movimento é o processo de  organização  e formação de crianças e adolescentes das camadas populares, prioritariamente, os  meninos e meninas de rua, realizado através dos núcleos de base ( por local de moradia, trabalho, programas de atendimento, grupos culturais, etc. ).  Os núcleos constituem espaços co-geridos pelos próprios meninos e meninas, onde eles debatem a condição social de excluídos, adquirem conhecimentos, consciência dos seus direitos e dos serviços públicos disponíveis, além de elaborem projetos alternativas para as suas vida. Nesse sentido, Freire afirma:  é preciso dar soluções rápidas e seguras aos problemas angustiantes com o povo, e nunca sobre ou simplesmente para ele, é preciso ir ao “encontro desse povo emerso no centros urbanos e emergindo já nos rurais e ajudá-lo a inserir-se   no processo  criticamente. E, esta passagem, absolutamente indispensável a humanização do homem  brasileiro, não poderia ser feita nem pelo engodo, nem pelo medo, nem pela força. Mas, por uma educação, que por ser educação, haveria de ser corajosa propondo ao povo reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, suas responsabilidades” ( Freire, 1991,p.58/9).

4. REFLEXÕES FINAIS 

São muitas as reflexões  que  a  vida  e a luta dos meninos e meninas de rua apresenta para nós educadores, pesquisadores, engajados em viabilizar propostas de intervenção social, que contemple as experiências,  necessidades e  interesses dessas crianças  e adolescentes. 
Portanto, através deste estudo, podemos observar que o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, tem significado para as crianças, adolescentes e jovens, um espaço de formação, organização e luta  pela defesa de seus direitos. Eles reconhecem no Movimento o lugar do lazer, do brincar, da cultura, da política, da troca de experiências, da afetividade e da solidariedade. Nesse sentido, o Movimento representa também um  espaço de constituição  da existência individual e coletiva dos meninos e meninas de rua . 
Merece destaque na história do Movimento, a realização em Brasília de  5 Encontros Nacionais de Meninos e Meninas de Rua. As crianças e os adolescentes se fazem ouvir, crescem em sua organização, conduzem seus momentos de luta e de alegria. Com seu jeito e criatividade, através de momentos lúdicos, de manifestações culturais, de convivência e reflexão, eles expressam sua beleza, saber, capacidades, ritmo de vida; juntos debatem, e buscam alternativas para seus problemas, definem novas formas de luta pelos seus direitos.  
Nesse sentido, devemos considerar que a sociedade brasileira não é feita somente de exclusão e violência. Mas também de esperança, atos de solidariedade, de luta e resistência em favor da vida. A solidariedade está se dando através das experiências do Movimento em Defesa da Vida, Movimento de Meninos e Meninas de Rua, Movimento dos Sem Terra, entre outros. Embora essas práticas estejam restritas a pequenos grupos,  elas têm provocado grande ressonância no conjunto da sociedade. São experiências educativas que vão além da aquisição de direitos, lutam, sobretudo, pela melhoria da qualidade de vida e das relações sociais. São movimentos que caminham:

“quase sempre desafiados pela dialética da opressão-libertação, pela necessidade irrenunciável de luta pela sobrevivência, pela libertação de toda situação socialmente marginalizadora, economicamente  espoliadora, politicamente dominadora, culturalmente discriminadora, ideologicamente alienadora, diante da qual só atitudes de firme e contínua resistência são capazes de restituir o sentido da vida” (Calado, 1995, p.10).
Na realidade, sabemos que a situação desumana em que vivem os meninos e as meninas de rua não envolve apenas a luta  por direitos. Esta luta se inscreve no conjunto das mudanças sociais mais amplas. Assim, é preciso fortalecer esses novos caminhos que vêm  sendo proclamados, vivenciados pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, caminhos que implicam em  novos projetos e práticas  sociais. Pois, conforme coloca Paulo Freire (1991, p.82) :
“A desumanização que resulta da “ordem” injusta não deveria ser uma razão da perda da esperança, mas, ao contrário, uma razão de desejar ainda mais, a de procurar sem descanso, restaurar a humanidade esmagada pela injustiça, (...) Não é, porém, a esperança em cruzar os braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero. 
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