Qual é o teu nome menino?
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RESUMO
Poesia é uma forma eficaz de expressar conhecimentos, vivências e
sentimentos. É por meio dela que conseguimos comover, sensibilizar, despertar
emoções e fazer com que as pessoas reflitam sobre determinado assunto. O
Direito, por sua vez, se dedica às normas jurídicas vigentes em um determinado
país. Sendo assim, quando aquilo que está descrito na norma não condiz com
a realidade, esse conflito dá condições para que o Poeta possa se expressar,
colocar em práticas suas experiências e demonstrar a sua insatisfação criando
a Poesia. Este é o propósito deste trabalho, que busca através da arte (Poesia),
trazer uma outra forma de expressão, de aprendizado, para o estudo do Direito.
O método desta pesquisa foi a incursão escrita na produção da seguinte poesia:
Qual teu nome Menino?
Nasci com vários nomes moleque, guri, menor, sem saber se poderia escolher
um nome melhor
Quando saio do barraco
a noite vai me acompanhar Minha Mãe abençoa e fala:
-Vai meu filho procurar o seu lugar
Chegando no trabalho eu começo a flanelar a chefia para e xinga:
-sai pivete, se não vou ti atropelar!
E a igreja ali na frente
é a minha paz tão diferente o Senhor muito crente:
-quer comer menor carente?
Lá no prédio envidraçado vejo o mundo de outro lado, mas o guardinha
amuado
-Trombadinha, aqui não pode ficar parado.
E quando sai correndo
sem saber o que está acontecendo vem os polícia dizendo:
-Marginalzinho, circula se não ti prendo

Na volta do meu dia

me pergunto: e cade as garantias? Respeito? Direito? Preconceito?
Será que isso tem jeito?
E na cama vem a lembrança qual o nome me traz segurança?
-Nossa Senhora me de esperança, e que só me chamem de criança!
A partir da análise do texto produzido, é possível observar que a poesia
conseguiu atingir o seu propósito de exposição da distância entre a realidade e
o Direito. Por isso cabe a todos nós, conforme o artigo 227 da CF e 4º do ECA
promover a concretização dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. E como
conclusão temos que continuar nos indignando. Por que ainda existem crianças
e adolescentes sendo desrespeitados? Por que ainda existem crianças nas
sinaleiras vendendo doces? Será que tudo o que foi mudado, implementado
com o Direitos da Criança e dos Adolescentes acaba por piorar a situação dos
mesmos? Como conclusão das reflexões da poesia “Qual é o teu nome
menino?”, existe mesmo a Proteção Integral, ou é só um sonho de criança?
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