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Do avesso ao direito
 
de menor acidadao
 

I~ década de 80 foí decisiva no pro
cesso, ainda em curso, de sur

• gimenro e desenvolvimento de 

urna nova consciencia e de urna nova postura em relacáo as enancas e adolescentes em situacáo de ris
co pessoal e social no Brasil. Esta mudanca - sem dúvida alguma - teve início na reflexáo e acáo em 
busca de novas maneiras de entender e agir que possibilitassem intervir de forma mais conseqüente na 
dura realidade dos meninos e meninas de rua. 

De fato, o simples olhar sobre a paisagem urbana nas grandes e médias cidades brasileiras apontava 
urna realidade muito dura: milhares de enancas e adolescentes fazendo das ruas seu espaco de luta pela 
sobrevivéncía e até mesmo de moradia. 

Era preciso aprender a olhar aqueles meninos a olho nu, com o olhar desarmado das categorias estígmati
zantes do Código de Menores C'situacáo irregular") e daPNBEM (Política Nacional de Bem-Estar do Menor). 
Chamá-Ios de "menores" era enquadrá-los nas categorias inscritas nas leis de controle social da infancia e da ju
ventude que, só entáo, nos espíritos mais críticos, comecavarn a ser percebidas como parte do entulho autori
tário que a reconstrucáo democrática da vida nacional, um dia, haveria de banir do panorama legal brasileiro. 

O Código de Menores e a PNBEM cornecavam, assim, a perfilar junto com os demais ordenamentos 
do regime autoritário, como os atos de excecáo, a Lei de Greve, a Lei de Seguranca Nacional, a Lei de Im
prensa e tantos outros instrumentos de controle da sociedade por parte do Estado. 
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o avance das reflexóes nesta linha permitiu perceber o menino de rua como figura emblemática da si
tuacáo da infancia e da adolescencia no Brasil. Por trás dos meninos e meninas que estao nas ruas vamos 
encontrar as periferias urbanas, onde milhóes de famílias subsistem sem condícóes mínimas de bern-es
tar e de dignidade. Indo mais além, por trás da duríssima realidade das periferias, vamos encontrar as zo
nas rurais pauperizadas, a cruel realidade rural brasileira, responsável pela expulsáo de milhóes de farní
lias do campo em direcáo as regióes metropolitanas e as grandes e médias cidades. 

A correta cornpreensáo destes fatos conduzia el percepcáo de que urna abordagem inovadora a ques
tao do atendimento aos meninos e meninas de rua poderla ser um bom comeco para um processo de re
versáo da política brasileira de atendimento aos direitos da infancia e da juventude. Nao se tinha, neste 
momento, urna visáo muito nítida da natureza e dos desdobramentos do que vinha pela frente. Urna coi
sa, no entanto, era certa. era preciso comecar a fazer alguma coisa. Nesse sentido, encarar o trabalho so
cial e educativo junto aos meninos e meninas de rua através da ótica e da prática das alternativas cornu
nitárias de atendimento era certamente um camínho promissor. Valia a pena seguir por esta trilha, mes
mo que, em alguns trechos, fosse necessario abrir caminho com os próprios pés. 

Este foi o tipo de sentimentos e percepcóes que levou um grupo de técnicos do UNICEF, da FUNABEM 
(Fundacáo Nacional do Bem-Estar do Menor) e da SAS (Secretaria de A~ao Social) do Ministério da Pre
videncia e Assisténcia Social (MPAS) a darem início ao Projeto Alternativas de Atendimento a Meninos de 
Rua, com base em um termo de acordo celebrado entre dirigentes das tres lnstltuícóes. A FLACSO (Fa
culdade Latino-americana de Ciencias Sociais - Sede Brasil) articulou-se ao processo mediante conve
nio com o MPAS, iniciando com a SAS a avaliacño e acompanhamento de vários programas. 

Aprendendo com quem faz: 82-84 
Constituída a equipe, seu primeiro passo foi aprender a fazer com quem estava fazendo. Assim, teve 

início o processo de ídentíficacáo, registro e dívulgacáo de experiencias bern-sucedidas de atendimento 
a meninos e meninas que estavam nas ruas ou nas comunidades pobres. 

O clima de criatividade institucional que marcou aquele período levou o grupo a desenvolver urna es
tratégia de aprendizagem/ensino chamada semitágio (termo resultante da fusáo do termo "seminário" 
com o termo "estágio"), o qual permitia a reflexáo conjunta e aprofundada sobre urna experiencia na qual 
o grupo tinha oportunidade de imergir de forma completa. 

Oficinas, reunióes e encontros, junto com a producáo de cartilhas e vídeos, formaram os canais de so
cializacáo da riqueza produzida nos semitágios, encontros que duravam urna semana e que, além de es
paco de transmíssáo e producáo de idéias, conhecimentos e posturas, serviram também para favorecer a 
criacáo e o estreitarnento de laces de amizade entre as pessoas, gerando, desta maneira, um profundo 
sentimento de solidariedade e de vínculo entre os participantes destas jornadas. 

Do processo desenvolvido nesta fase emergiram com grande nitidez dois resultados: 

• primeiro, um patrimonio de idéias e experiencias capaz de ser usado tanto para a geracáo de no
vos programas de atendimento, como para a melhoria dos programas existentes; 

• segundo, um grupo de liderancas, conhecido e reconhecido em escala nacional, representativo do 
que havia de melhor em termos de compromisso político e de competencia real nas atividades jun
to aos meninos e meninas nas ruas e em suas comunidades de origem. 

O evento mais forte e mais característico desta fase foi o I Seminário Latino-americano de Alternativas 
Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua, realizado em Brasília no mes de novembro 
de 1984. Ali, o atendimento alternativo revelou-se perante a Nacáo com toda sua forca e com todo seu 
frescor de planta nova emergindo com vigor na rica e diversificada floracáo do movimento social brasi
leiro naquele período. 

Nao resta dúvida de que, a partir daquele evento, as alternativas comunitárias de atendimento se im
puseram com urna crítica em ato ao velho modelo assistencialista e correcional-repressivo resultante da 
articulacáo entre o Código de Menores e a desgastada Política Nacional de Bem-Estar do Menor. 

Ganhando forca. 84-86
 
O passo seguinte foi organizar um movimento nacional amplo em favor dos meninos e meninas de 

rua. Isto nao foi urna tarefa difícil. Na verdade, já havia meio caminho andado na fase anterior. Tratava
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se agora de imprimir urna feicáo e urna identidade política aos grupos de pessoas interessadas que, aos 
níveis local, estadual e nacional, já se articulavam de maneira informal em torno da questáo dos meninos 
e meninas de rua. Foram organizadas as comíssóes locaís, depois as comissóes estaduais e estas, final
mente, em 1985 elegeram a Coordenacáo Nacional do Movimento Meninos e Meninas de Rua, que foi, 
sem sombra de dúvida, o evento e a conquista mais importante deste período. 

Entrando na luta: 86-88 
Em maio de 1986 realiza-se em Brasília o I Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Este gran

de evento vem por em evidencia perante o país inteiro a natureza política e a identidade progressista do 
Movimento Nacional. 

As críancas e adolescentes que compareceram ao Encontro tinham passado por um processo de dis
cussáo aos níveis local e estadual, de modo que o grau de consciencia política exibido por eles nos de
bates em plenário e nas reuníóes em pequenos grupos surpreendia os observadores mais céticos. 

Os meninos discutiram saúde, família, trabalho, escola, sexualidade, direitos e outros termos nesta li
nha. Em todos os grupos, porém, urna palavra eclodia com espantosa freqüéncia e nitidez: VIOLENCIA. 

OS meninos denunciavam a constante e sistemática víolacáo de seus direitos de pessoas humanas e ci
dadáos, Denunciavam a violencia pessoal na família, nas ruas, na polícia, na justica e nas instítuicóes de 
bem-estar do menor. 

Mas denunciavam também a violencia da falta de terra, de salário digno para os pais, de trabalho, de 
habitacáo, de escolas, de programas de capacítacáo para o trabalho e de condícóes dignas de cultura, 
esporte, lazer e recreacáo, 

Esse nível de maturidade e de organízacáo espantou muitas pessoas. Aqueles que estavam junto com 
os meninos e meninas acabaram por se convencer de que era chegada a hora de iniciar a luta das crian
cas e dos adolescentes no campo dos direitos. A convocacáo de urna Assembléia Nacional Constituinte 
configurava um momento e urna oportunidade únicos de por o Estado democrático de direito, desde o 
início de sua construcáo, para funcionar em favor das críancas e adolescentes do Brasil. 

Esta era urna tarefa nao apenas deste ou daque1e movimento Oll entidade. Para conseguir colocar os 
direitos da enanca e do adolescente na Carta Constitucional tornava-se necessário comecar a trabalhar 
antes mesmo das eleícóes dos parlamentares constituintes, no sentido de levar os candidatos a assumí
rem compromissos públicos com a causa dos direitos da infancia e da juventude. 

Nesta nova etapa da luta política pelos direitos da enanca e do adolescente, os programas envolvidos 
eram numerosos, apresentando identidades ideológicas e cornposicáo social as mais diversas; no entan
to, o compromisso político coro a prornocáo e defesa dos direitos da infancia e da juventude era o mesmo 
em todos eles. 

Nesta fase destacam-se: 
• a Frente Nacional de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes; 
• a Pastoral do Menor da CNBB (Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil);
 
• o Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua,
 
• a Comissáo Nacional Crianca e Constituinte. 
Em setembro de 1986 foi assinada a Portaria Jnterministerial nQ 449, criando' a Comissáo Nacional Cri

anca e Constituinte. Esta artículacáo do setor público federal envolvia os Ministérios da Educacáo, Saú
de, Prevídéncía e Assísténcía Social, justíca, Trabalho e Planejamento, Em novembro do mesmo ano, o 
UNICEF assina com o Ministério da Educacáo um termo de acordo de Cooperacáo Técnica e Financeira, 
assegurando assim a sua efetiva partícípacáo no processo de mudancas no panorama legal que ocorre
ria nos quatro próximos anos. 

A Cornissáo Nacional Críanca e Constituinte realiza um amplo processo de sensíbílízacáo, conscienti
zacáo e mobilizacáo da opiniáo pública e dos constituintes. Encontros Nacionais, debates em diversos 
Estados, ampla difusáo de mensagens nos meios de comunicacáo, eventos envolvendo milhares de 
enancas em frente ao Congresso Nacional, distribuicáo de panfletos e abordagem pessoal aos parlamen
tares constituintes, particípacáo dos membros da Comissáo nas Audiencias Públicas dos grupos de traba
lho responsáveis pelas diversas áreas temáticas do texto constitucional, carta de reivindicacóes conten
do mais de 1,4 milháo de assinaturas de críancas e adolescentes exígiarn dos parlamentares constituintes 
a introducáo dos seus direitos na nova Carta. 

A iniciativa privada participou também deste esforco nacional. As redes de televisáo cederam espacos 
para dívulgacáo de mensagens. O mesmo fizeram as emissoras de rádio e os jornais. Estima-se que nesta 
fase o aporte em termos de cessáo de espacos nos meios de comunícacáo superou a -casa de US$ 1,8 
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milhao, conforme a publicacáo "Acertó de Contas com o Futuro" do Conselho Nacional de Propaganda 
- órgáo do empresariado desta área - cuja contribuicáo foi decisiva tanto no planejamento como na 
execucáo e na articulacáo de patrocínio para as atividades de comunicacáo e mobilizacáo social 
desenvolvidas neste período. 

Ouas emendas de iniciativa popular, perfazendo mais de 200 mil assinaturas de eleitores, foram 
apresentadas a Assembléia Nacional Constituinte: "Crianca e Constituinte" e "Críanca - Prioridade 
Nacional". Seus textos foram fundidos e acabaram entrando no corpo da Constítuicáo com a expressiva 
maioria de 435 votos a favor e apenas 8 contra. 

O caput do artigo 227 introduziu na Constítuicáo brasileira o enfoque e a substancia básica da 
Convencáo Internacional dos Oireitos da Crianca, texto cujo projeto já era conhecido no Brasil quando 
da elaboracáo da Carta Constitucional, Assim, em 05 de outubro de 1988, o Brasil incorporou em sua 
Carta Magna os elementos essenciais de urna Convencáo Internacional que só seria aprovada em 20 de 
novembro de 1989. Isto ocorreu basicamente em razáo da forca, da habilidade, da resolucáo e do 
compromisso do movimento social que se forjou em Corno dos direitos da crianca e do adolescente. 

A síntese de codo o esforco realizado encontra-se condensada neste extraordinário e seminal caputdo 
artigo 227 da Constituicáo, onde se le: 

"Art, 227 - É dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar acríanca e ao ado
lescente, com absoluta prioridade, o direito avida, asaúde, aalímentacáo, aeducacáo, 
ao lazer, a profissíonalizacáo, acultura, adignidade, ao respeíto, a liberdade e acon
vivencia familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de [oda forma de negligen
cia, discriminacáo, exploracáo, crueldade e opressáo." 

Colhendo avitória 

Conquistada a vitória na Constituicáo, faltava elaborar a lei ordinária que revogasse, de urna vez por [O

das, a velha Iegíslacáo do período autoritárío, Nesse momento, num gesto de extraordinária maturidade 
política, as entidades nao governamentais articularam-se no Fórum-OCA: Fórum nacional permanente de 
entidades náo-governamentais de promocáo e defesa dos direitos da enanca e do adolescente. 

A articulacáo do Fórum deu-se em torno de tres princípios básicos: 
• o respeito el identidade; 
• o respeito aautonomía: e 
• o respeito ao dinamismo de cada urna das entídades-mernbro. 
Milhares de encontros, congressos, serninários, reunióes e jornadas foram realizados em todo o país. 

Centenas de manífestacóes, contendo subsídios, chegaram ao grupo de redacáo e foram consideradas na 
elaboracáo do Estatuto, o qual foi apresentado, a um só ternpo, nas duas Casas do Congresso Nacional: 
o Senado Federal e a Cámara dos Depurados. 

Tres forcas se uniram em torno do Estatuto da Críanca e do Adolescente, a lei que regulamentou as con
quiscas constitucionais e revogou o Código de Menores e a Política Nacional de Bern-Estar do Menor: 

1. O mundo jurídico: representado por juízes, promotores de justica, advogados e professores de di
retro, 

2. O mundo das políticas públicas: representado por assessores progressístas da Funabem e por diri
gentes e técnicos dos órgáos estaduaís reunidos no Fonacriad - o Fórurn nacional de dirigentes de 
políticas estaduais para a enanca e o adolescente; 

3. O Movimento Social:	 representado pelo Fórum-OCA e por um considerável grupo de entidades 
náo-govemamentals que lhe manífestaram apoio, solidariedade e incentivos durante a campanha, 
como a üAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatría) e a Abrí
no (Assocíacáo dos Fabricantes de Brinquedos), representando esta o mundo empresarial. 

De codos estes acores do processo, sem sombra de dúvida, o mais importante foi o movimento social. 
Ele convocou, liderou e uniu os demais protagonistas em corno de sua estrategia de luta e trabalho as
sentada sobre [res pontos básicos: 

• mudancas no panorama legal; 
• reordenamento institucional; 
• melhoria das formas de atencáo direta. 
Aprovado pelo Congresso Nacional, o Estatuto da Crianca e do Adolescente foi sancionado pelo Pre

sidente da República, tornando-se a Lei 8069 de 13 de julho de 1990. 
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oImpacto de urna Década 
de Luta eTrabalho 

oimpacto sobre apolítica de atendimento aos
 
direitos da enanca e do adolescente no Brasil.
 

o novo ordenamento jurídico da questáo da infancia e da juventude introduz basicamente tres tipos 
de ínovacóes na política de prornocáo e defesa de direitos: (1) as rnudancas de conteúdo; (2) as de mé
todo, e (3) as de gestdo. 

O Estatuto, além de introduzir novos conteúdos no elenco de acóes da política de atendimento, 
como defesa jurídica-social e assisténcia médica e psícossocial as enancas e adolescentes vítirna
dos, reorganiza o campo das políticas públicas. Essa reorganízacáo agrupa e hierarquiza as políti
cas dividindo-as em: 

• políticas sociais básicas; 
• políticas assistencíais; e 
• programas de protecáo especial para críancas e jovens em circunstancias especialmente difíceis. 
No ámbito dos métodos e processos, a nova lei introduz dois enfoques de tipo realmente novo. Na área 

do trabalho sócio-educativo, ela substitui as práticas assistencialistas e correcionais/repressivas por urna 
proposta de trabalho sócio-educativo emancipador baseado na nocáo de cidadania. 

No campo judiciário, a doutrina da situacáo irregular, de caráter subjetivo e discricionário, é substituída 
pela concepcáo garantista, que cria salvaguardas jurídicas capazes de assegurar a críanca e ao adolescen
te o respeito a sua condicáo de sujeito de direitos, ou seja, de pessoas em condicáo peculiar de desenvol
vimento com prioridade absoluta. 

No que diz respeito a gestdo, o Estatuto regulamenta as conquistas do artigo 204, que assegura a par
tícípacáo popular, por meio de suas entidades representativas, a forrnulacáo das políticas e o controle das 
acóes em todos os níveis. Para concretizar este avance, o Estatuto cría os conselhos nacional, estaduais 
e municipais dos direitos da críanca e do adolescente. Conselhos fortes, deliberativos, paritários, formu
ladores das políticas e controladores das acoes. 

oimpacto sobre os movimentos
 
e entidades náo-governamentais.
 

No iníclo da década de 80 tínhamos no Brasil apenas programas de atencáo direta. Hoje, o quadro é 
bem outro. Os programas e acoes náo-govemamentaís se diversificaram e elevaram-se a patamares mais 
altos de complexidade e organizacáo, 

Após urna década de luta e trabalho, podemos encontrar entre os programas náo-govemamentais as 
seguintes modalidades: 

1. Programas que atuam somente através da atencáo direta a determinado número de enancas e/ou 
adolescentes. . 

2. Programas que, além do atendimento, se dedicam também a promocáo e defesa de direitos. 
3. Programas que se dedicam apenas a prornocáo e defesa de direitos. 
4. Redes de programas que se dedicam a atencáo direta. 
S. Redes de programas que se dedicam a prornocáo e defesa de direitos. 

Essa díferencíacáo estrutural e funcional dos programas decorreu do processo de complexifícacáo da 
luta e do trabalho desenvolvído ao langa dos anos 80. 
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oimpacto sobre as políticas públicas.
 
o Estatuto da Críanca e do Adolescente traz para as políticas públicas um grande desafio: o desafio de 

empreenderem as rnudancas em conteüdo, método e gestao necessárias a efetiva e plena ímplantacáo do 
novo direito da infancia e da juventude brasileiras em áreas como saúde, educacáo, trabalho e assístén
cia social. 

O primeiro passo nessa dírecáo é, naturalmente, a construcáo de urna cornpreensáo mais abrangente 
e profunda do que realmente se passa em cada urna dessas áreas. Sem essa preliminar, os processos de 
formulacáo e de ímplementacáo de novas políticas e programas correm o sério risco de repetir os equí
vocos do passado. Daí a importancia fundamental dos estudos, visando "dar a ver" a real sítuacáo da 
enanca e do adolescente em cada um desses grandes campos de íntervencao. 

Na área do trabalho, faz-se necessária a construcáo de urna nova política de capacítacáo, encaminhamen
to e, sobretudo, de protecáo as enancas e adolescentes contra todas as formas de abuso e exploracáo, 

Em relacáo as enancas e adolescentes que trabalham e/ou vivem nas ruas, cabe traduzir em políticas 
públicas e náo-governamentais, eficientes e eficazes, preventivas Ccreches, educacáo, lazer e recreacáo) e 
de recuperacáo, o enorme esforco antes descrito. 

Em ambos os casos, é prioridade destacar a díferencíacáo por genero, atendendo as necessidades 
específicas das meninas e dos meninos. 

Consideramos que o conjunto de estudos englobados neste volume representa um importante avance 
no sentido de um melhor conhecimento das relacóes das enancas e jovens em circunstancias especialmen
te dificeis e o mundo da cidade, da família e do trabalho, com tudo o que ele traz de riscos e possibilidades 
para o desenvolvimento pessoal e social da nossa populacáo infanto-juvenil de baixa renda. 

Antonio Carlos Gomes da Costa Agop Kayayan Ayrton Fausto 
(ex-Presidente do Cl3IA) UNICEF Brasil FLACSO Sede Académica Brasil 

(Representante) (ex-Diretor) 
UNESCO  Brasil 

(cónsul tor) 
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