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Direito à acessibilidade 

Avise as pessoas cegas, com baixa visão, analfabetas ou 
que precisam ou preferem ler em outros formatos que este 
documento está disponível em meio digital. É só apontar a 
câmera do celular com o aplicativo de QR Code e acessar.





Introdução

O Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, um apagão inten-
cional de dados. Há, de forma deliberada, um sucateamento 
dos órgãos responsáveis por produzir dados, como o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O ápice dessa 
situação se reflete na não realização do Censo 2020. Estamos 
caminhando no escuro quando falamos de planejamento 
e, principalmente, quando delineamos políticas públicas. 
Somada a esse cenário está a política de austeridade, com 
retrocessos frente aos direitos fundamentais, expressa na 
Emenda Constitucional 95/2016, a política do teto de gastos. 
Seus efeitos são evidentes com o aumento da pobreza e das 
violações de direitos humanos e, especialmente, da falta de 
recursos para frear inclusive o avanço da Covid-19 em todo 
o país, nos últimos dois anos. Esse contexto se agrava ainda 
mais com posturas negacionistas e avessas aos direitos hu-
manos por parte do Governo Federal.

Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosti-
car o que existe e evidenciar o que não existe de informações 
sobre o acesso à educação de crianças e adolescentes em 
maior situação de vulnerabilidade ou excluídos das políticas 
sociais. Justamente por entender que a garantia do direito 
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à educação não se realiza apenas pela escola, os estudos 
“Infâncias Invisibilizadas” também trazem dados mais abran-
gentes para entender esse contexto de omissão, de redução 
de direitos e de retrocessos na garantia de condições básicas 
para a dignidade humana e o bem viver. 

O conceito de “Infâncias Invisibilizadas” foi uma escolha 
política e histórica diante da agenda da criança e adolescente 
no país, pois a invisibilidade revela um projeto de país que 
não prioriza grupos e segmentos de diversas infâncias. O 
Estudo reflete sobre crianças e adolescentes de diferentes 
contextos, elencados em 9 eixos: em situação de rua; migran-
tes; residentes em territórios urbanos vulneráveis, zonas de 
conflito e violência; no sistema socioeducativo; em serviços 
de acolhimento e com responsáveis encarcerados; em áreas 
de reforma agrária; em territórios de agricultura familiar; co-
munidades quilombolas; e comunidades indígenas. 

O pressuposto deste trabalho é de que crianças e ado-
lescentes são sujeitos de direito, são prioridade absoluta e, 
portanto, também são atores sociais imersos em um conjunto 
de prescrições e interdições que emergem do contexto em que 
estão situados. Logo, também estão envolvidos por marcado-
res sociais, como classe, gênero, orientação sexual, raça, etnia, 
território e suas intersecções, sofrendo as consequências do 
descaso, da discriminação e do abandono, dependendo de 
suas identidades e pertencimentos. 

Por outro lado, partimos também da noção de que não 
existe uma infância ou uma adolescência, mas diferentes 
infâncias e adolescências. Entendemos que a infância e ado-
lescência não são etapas da vida marcadas pela incompletude 
ou pela necessidade de tutela e não podem ser reduzidas ao 
registro da insuficiência. 
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Esta série de estudos tem no direito à educação seu 
eixo condutor, considerado porta para a garantia dos de-
mais direitos. No art. 6º da Constituição Federal de 1988, a 
educação é estabelecida como um direito social, o primeiro 
listado, reafirmado posteriormente no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e normatizado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996. A educação é apresentada como 
condição para a qualidade de vida e cidadania:

[...] A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (LDB, 1996).

Ao apresentar normas, dados, experiências práticas 
e exemplos da realidade dessas crianças e adolescentes, 
pretendemos respeitosamente vê-los, ouvi-los e nos apro-
ximarmos de suas realidades. Portanto, nosso objetivo é dar 
visibilidade ao que é considerado invisível, em conjunto com 
essas pessoas. Mas o que é essa invisibilidade? Para quem 
essas crianças são invisíveis? Aqui, essa invisibilidade se 
reflete na ausência de informações sobre essas infâncias e 
adolescências, que são pouco consideradas no planejamento, 
orçamento e na definição de políticas públicas. Mais ainda, 
devido às diferentes formas de exclusão a que estão subme-
tidos, enfrentam enorme dificuldade para terem seu direito à 
educação garantido. 

Afirmamos, aqui, que a invisibilidade é uma política de 
exclusão. Essas crianças e adolescentes são visíveis 
de fato e invisíveis de direito. 
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Apesar de reconhecer a negligência do Estado como uma 
das causas dessa invisibilidade por não implementar estraté-
gias para reverter esse quadro, propomos o questionamento 
dessa via de análise. Isso porque negligente é o mesmo 
que ser desatencioso, descuidado e, de fato, não é isso que 
percebemos. As informações sistematizadas nos estudos do 
Infâncias Invisíveis demonstram que existem procedimentos, 
aparatos legais, instituições e equipamentos burocráticos 
capazes de garantir os direitos dessas crianças. A palavra 
“negligente” realiza a crítica do Estado baseada em uma su-
posta ausência ou omissão, no entanto, sua forma de atuação 
está mais próxima de uma atuação fantasmagórica: aparece 
nas ações repressivas e desonera-se nas ações de cuidado e 
preservação da vida. É nesse sentido que somente é possível 
pensar em infâncias invisibilizadas sob a condição de uma 
invisibilidade proposital, fruto de uma forma de gestão das 
populações pelo Estado. 

Sob esse prisma, podemos considerar que a negação de 
direitos de crianças e adolescentes e, consequentemente, seu 
processo de invisibilização, não é acontecimento aleatório 
ou episódico, mas inscrito em um conjunto de políticas vol-
tadas para uma direção bastante específica: a de consentir 
a morte pela vulnerabilização da vida. E a EC 95/2016, as 
reformas de Estado construídas nos últimos anos1  e falta 
de seriedade no enfrentamento de problemas sociais são 
exemplos de políticas que refletem uma escolha do Estado 
de não promover segurança, direitos e vida, como é seu pa-
pel, visto que os orçamentos de áreas fundamentais, como 

1 Saiba mais: https://campanha.org.br/noticias/2021/10/13/nao-e-crise-e-
-projeto-reformas-estruturais-que-reduzem-o-estado-restringem-o-direito-
-a-educacao-mostra-estudo/
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Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública, 
estão contingenciados. Assim, diferentes dimensões da vida 
seguem precarizadas, contabilizadas nas pautas como “casos” 
e acumuladas nas margens como destroços de sofrimentos 
entre os vulnerabilizados.

Para denunciar esse projeto de exclusão nas políticas 
sociais e educacionais para as infâncias e adolescências e 
para construir a transformação e a justiça social, a Associação 
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescen-
te, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Serviço 
Franciscano de Solidariedade, movimentos populares de de-
fesa de direitos, idealizaram e se juntaram neste Projeto. E a 
publicação destes estudos é só o primeiro passo.

Convidamos a mergulhar nesta leitura, conhecer rea-
lidades e a se juntar a nós nesse movimento popular e de 
defesa de direitos de nossas crianças e adolescentes, com 
o horizonte de um futuro próximo de um país democrático, 
justo e sustentável.

Desejamos as boas-vindas!





Resumo Executivo 

As reflexões apresentadas são frutos das trajetórias dos 
autores no seu envolvimento ativista-acadêmico com a te-
mática de crianças e adolescentes em situação de rua. Do 
ponto de vista metodológico, foram ancoradas em uma ampla 
revisão bibliográfica e de estudos e pesquisas realizadas 
por universidades, centros de pesquisas e de organizações 
governamentais e não governamentais e documental no 
campo das políticas públicas.  

No histórico da construção e desconstrução do fenôme-
no como um problema social, a pesquisa demonstra que a 
temática dos “meninos de rua” ganhou visibilidade no final 
dos anos 1970 e início dos anos 1980, quando se desvelou 
todo um contexto de desigualdades sociais vivenciadas por 
crianças e adolescentes pobres. De lá para cá, mais do que 
discutir a invisibilidade, precisamos debater a negligência 
do Estado que, em realidade, desrespeita continuamente o 
preceito Constitucional da Prioridade Absoluta e da violência 
institucional que as revitimiza pela falta de políticas preven-
tivas e pela precariedade das respostas oferecidas.  

O Brasil não tem uma legislação específica de proteção 
a crianças e adolescentes em situação de rua. Embora sua 
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presença nas ruas e sua mobilização tenham conduzido 
as crianças e adolescentes brasileiros ao estado formal de 
direitos – eles e elas foram essenciais para a elaboração e 
aprovação dos artigos 227 e 228 da Constituição Federal 
e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) –, eles 
continuam, em grande medida, exceto pela ação solidária 
de umas poucas ONGs e uns poucos gestores munici-
pais, uma “ilha cercada de omissões”, como representou 
Antônio Gomes da Costa. Sua proteção deve ser busca-
da nas normativas nacionais e, no âmbito internacional, 
no Comentário Geral n. 21 (2017) sobre Crianças em 
Situações de Rua, o qual fornece orientações para os 
Estados-membros. 

Embora a presença de crianças e adolescentes seja, em 
alguma medida, visível nas ruas do nosso país por mais de 
um século, ainda existem poucas discussões conceituais e 
consensos sobre quem são os meninos e meninos ou sobre 
quem a relativa ampla produção acadêmica se refere: sabe-
-se que não são um grupo homogêneo. As características são 
diversas em termos de idade, sexo, etnia, identidade indígena, 
nacionalidade, deficiência, orientação sexual e identidade/
expressão de gênero, entre outros. Contudo, as tipologias são 
variadas: “pequenos trabalhadores no mercado informal”, 
“meninos de rua, mesmo”, “crianças com famílias nas ruas”. 
A presença de criança ou adolescente no trabalho infantil 
urbano e a presença de crianças e adolescentes dormindo 
nas ruas e utilizando estratégias de sobrevivência que in-
cluem atividades típicas do mercado informal urbano podem 
ser consideradas um mesmo problema social? A presença 
de crianças e adolescentes mendigando com suas famílias 
pode ser equiparado às crianças e adolescentes desacom-
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panhados dormindo e sobrevivendo nas ruas? Existiriam os 
meninos de rua “mesmo”? 

Embora a tendência de utilização da categoria “crianças 
e adolescentes em situação de rua” busque construir uma 
estratégia de articulação com problemas mais amplos das 
populações em situação de rua e de abrigar a diversidade 
das situações de rua, o estudo argumenta que esse englo-
bamento gera obstáculos para o refinamento das estratégias 
de prevenção e atenção aos diversos grupos que utilizam as 
ruas como espaço de moradia e sobrevivência. 

O Brasil não sabe exatamente quantas são as crianças 
em situação de rua. Fato em si que pode ser considerado 
uma evidência da negligência estatal com o tema. A única 
iniciativa realizada em âmbito nacional mais significati-
va é o 1º Censo Nacional de Crianças/ Adolescentes em 
Situação de Rua (META, 2011), encomendado pela Secre-
taria Nacional de Direitos Humanos (SDH) e o Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável (IDEST), em 2010. A 
pesquisa abrangeu 75 cidades brasileiras com mais de 300 
mil habitantes. Embora o levantamento não tenha sido tão 
amplo, dadas as dimensões do Brasil, este traz o número de 
crianças e adolescentes encontrados nessa situação e da-
dos importantes sobre perfil dos meninos e meninas. Foram 
identificados 23.973 crianças e adolescentes em situação 
de rua no Brasil. A maioria delas composta por crianças tra-
balhadoras de base familiar, do sexo masculino, negra, nas 
faixas etárias variando de 3 a 17 anos, concentradamente na 
adolescência (12 a 17). 

Também não se pode precisar se os números estão 
aumentando ou diminuindo ou quando houve aumento ou 
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diminuição. Contudo, o estudo construiu as seguintes hipó-
teses à guisa de testagem:

• Nunca foi possível ter números precisos sobre 
o fenômeno no Brasil. Diferentemente de alguns 
países que já realizaram censo da população de rua, 
como os Estados Unidos, o Brasil ainda não tomou tal 
iniciativa. As estimativas existentes foram realizadas 
sem uma precisão conceitual muito clara, como os 7 
milhões de menores abandonados, estimados pela 
CPI do Menor (1976). As várias contagens realizadas 
tiveram escopo geográficos limitados. A contagem 
mais expressiva foi realizada em 2010, mas apresen-
tou muitas limitações metodológicas. 

•  Houve uma diminuição real no número de crianças 
e adolescentes que utilizam as ruas dos grandes 
centros urbanos como espaço sobrevivência e 
moradia. Esses números foram impactados por 
políticas de inclusão escolar; programas de trans-
ferência financeira para famílias condicionadas à 
permanência na escola; campanhas de erradica-
ção do trabalho infantil e programas específicos 
para crianças e adolescentes em situação de rua2. 

•  Verificou-se também uma transformação do fenôme-
no. Além dos fatores acima, o recrudescimento da 
violência urbana contribuiu para diminuição do 
número e aumento da idade média das crianças e 
adolescentes nas ruas. Entre crianças e adolescen-

2 Sobre esse assunto, veja matéria sobre a redução dos números de crianças 
em situação de rua em Porto Alegre. Disponível em: <http://g1.globo.com/
rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/12/numeros-de-menores-em-situacao-
-de-rua-cai-93-em-porto-alegre.html>. Acesso em: 30 nov. 2021.
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tes, mais adolescentes acima de doze anos chegaram 
às ruas. 

•  Pouco se estudou sobre visibilidade de crianças 
e adolescentes nas principais vias urbanas dos 
bairros de periferias das grandes cidades e as 
suas dinâmicas em relação à ocupação das áreas 
centrais dessas cidades. É possível que as crianças 
e adolescentes tenham utilizado mais os logradouros 
públicos de bairros periféricos. 

•  A percepção é de que, nos últimos anos, o fe-
nômeno voltou aumentar, particularmente no 
contexto da pandemia de Covid-19, com o en-
fraquecimento ou o desmonte dos programas 
de proteção social.

Santos (2002), na tese de doutorado Ungovernable chil-
dren: runaways, homeless and street youth in New York and 
São Paulo, estudou retrospectivamente jornadas de pessoas 
que estiveram nas ruas quando crianças e adolescentes e 
se autoconsideravam já fora das ruas e apresentou uma 
nova forma de se conceber o fenômeno: (i) Um fenômeno 
contínuo, sujeitos diversos; (ii) um fenômeno composto: 
maus-tratos, fuga de casa, temporada nas ruas dos bairros 
periféricos e em casas de conhecidos, temporada nas ruas e 
abrigos; (iii) uma multiplicidade de problemas sociais em 
trajetórias de indivíduos singulares. Eles vivem na “vira-
ção” e na liminaridade, não são mais crianças e nem adultos; 
não são nem de “casa”, nem “da rua”, nem “das instituições”, 
invertem a ordem público/privado, saem de casa, mas não 
se desconectam da ordem simbólica da família. Sobre eles, 
não se deve atribuir a pecha de uma identidade social, mas 
sim uma condição transitória. 
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As principais recomendações a serem feitas são: 

•  Deve-se perseguir a proposta de realização de um 
Censo Nacional de Crianças e Adolescentes em Situ-
ação de Rua, uma vez que a iniciativa do CONANDA/
SDH não cumpriu seus objetivos. É preciso envolver 
o IBGE no processo e ter claras as categorizações 
do estar na rua. 

•  É importante que o movimento em favor das crian-
ças e dos adolescentes em situação de rua elabore 
e negocie uma agenda de pesquisa com órgãos e 
agências de fomento de pesquisas. 

•  Dar incentivo prioritário para os estudos de crian-
ças em situação de rua das regiões Centro-Oeste e 
Norte, que atualmente combinam crianças e adoles-
centes migrantes e indígenas. 

•  É essencial e urgente que a União, os estados e os 
municípios documentem a existência de programas, 
políticas e serviços, e realizem e sistematizem ava-
liações sobre o impacto dessas ações na vida de 
crianças e adolescentes em situação de rua. 

•  É possível que o grande foco dos estudos e perfis de 
crianças e adolescentes que atualmente se encon-
tram nas ruas e a pouca ênfase nas dinâmicas fami-
liares que antecedem ou mesmo geram a ida delas e 
deles para as ruas tenha feito com que muito pouco 
se tenha produzido em termos de prevenção a esses 
fenômenos. As políticas para crianças e adolescen-
tes em situação de rua devem contemplar tanto a 
prevenção como as respostas ou enfrentamento da 
situação já existente. 
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•  Embora as Diretrizes Nacionais para o Atendimen-
to a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua 
acertem ao elencar os fenômenos que se conjugam 
para estabelecer uma jornada pelas ruas ou uma 
trajetória de crianças e adolescentes em situação de 
rua, é preciso ir além no estabelecimento de estra-
tégias para cada segmento específico. Certamente 
para as crianças e adolescentes trabalhadoras de 
rua de base familiar ou mesmo as independentes, 
engajadas nas atividades do mercado informal ur-
bano, a ênfase deve ser de prevenção e erradicação 
do trabalho infantil. As crianças e adolescentes 
trabalhadoras de rua já independentes necessitam 
de um reforço com programas de fortalecimento do 
vínculo familiar.

•  A fuga de casa provocada por conflitos familiares, os 
quais muitas vezes assumem a forma de violência 
intrafamiliar, violência sexual, violência de gênero e 
de orientação sexual (LGBTfobia), deve ser enfren-
tada com políticas preventivas mais estruturadas e 
dirigidas a famílias em situação de vulnerabilidade. 
Essas políticas devem combinar campanhas educati-
vas, técnicas de disciplinamento positivo, técnicas de 
mediação de conflitos, disseminação de conteúdos 
sobre novas masculinidades e feminilidades com 
programas de transferência de renda, orientação 
sociofamiliar e fortalecimento de vínculos. 

•  Viabilizar um estudo das trajetórias escolares de 
meninos e meninas em situação de rua, bem como 
das iniciativas de inserção escolar no contexto da 
educação pública. 
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•  Por fim, garantir financiamento público em serviços 
de educação, assistência e demais políticas de for-
ma adequada, prioritariamente na educação, com 
políticas de inclusão e busca ativa escolar.

A propositura de reinserção das crianças e adolescentes 
nas políticas públicas deve vir acompanhada de uma repro-
posição nas concepções do fenômeno e nas estratégias para 
o seu enfrentamento. 



Apresentação 

O presente texto trata, em grande medida, sobre a “in-
vencibilidade” dos meninos e meninas de rua (LEITE, 1991), 
ou melhor, da sua “ingovernabilidade” (SANTOS, 2002), no 
sentido da sua presença fora-do-lugar, que gera desconforto, 
desafia os mecanismos de controle, traz, em seus corpos e 
movimentos, uma denúncia em ato contra as desigualdades 
e as diversas violências que impactam a vida de nossas 
crianças e adolescentes. 

Este estudo partiu da percepção de que houve, na última 
década, uma redução da abordagem do tema de crianças 
e adolescentes em situação de rua no campo das políticas 
públicas, no meio acadêmico, nos meios de comunicação 
social e na luta política do movimento pelos direitos infanto-
-juvenis. A análise aqui desenvolvida partiu de uma ampla 
revisão bibliográfica e de estudos e pesquisas realizadas 
por universidades, centros de pesquisas e de organizações 
governamentais e não governamentais e documental no 
campo das políticas públicas.  
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Embora sua presença nas ruas e sua mobilização tenham 
conduzido as crianças e adolescentes brasileiros ao estado 
formal de direitos – eles e elas foram essenciais para a ela-
boração e aprovação dos artigos 227 e 228 da Constituição 
Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) –, 
eles continuam, em grande medida, exceto pela ação solidá-
ria de umas poucas ONGs e uns poucos gestores municipais, 
uma “ilha cercada de omissões”, como representou Antônio 
Gomes da Costa. 

Mais do que falar da invisibilidade dos meninos de rua, 
precisamos falar da negligência do Estado que, em realidade, 
desrespeita continuamente o preceito Constitucional da Prio-
ridade Absoluta, e da violência institucional que as revitimiza 
pela falta de políticas preventivas e pela precariedade das 
respostas oferecidas.  

Este ensaio analisará a trajetória de construção e des-
construção do fenômeno como um problema social, as 
dificuldades de definição de “quem são os meninos de rua”, 
a falta de dados nacionais para dimensionar esse fenôme-
no e apresentará uma nova perspectiva para concepção 
desse fenômeno, como sendo uma múltipla combinação de 
“problemas sociais” na trajetória de determinadas crianças 
e adolescentes. 

O movimento pelo reagendamento da temática meninos 
e meninas de ruas nas plataformas de políticas para crian-
ças e adolescentes em situação de rua, na sua composição 
multi-institucional, precisa focar-se para além da presença 
nas ruas e estar atento às dinâmicas e contextos sociais 
das famílias excluídas e que terminam por realizar uma 
“expulsão” não intencional de suas crianças e adolescentes 
que desafiam o processo de criação. Vale retomar o lema 
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dos anos 1990: “É preciso ajudar as famílias a criarem seus 
filhos”, assegurando o respeito aos seus direitos humanos.   

Nesse processo de fortalecimento da capacidade das fa-
mílias de criarem os seus filhos , soluções para os problemas 
econômicos devem vir acompanhadas por novas formas de 
distribuição de afetos, particularmente em famílias recom-
binadas; por uma distribuição mais equilibrada do trabalho 
doméstico entre meninos e meninas; por uma divisão mais 
equilibrada entre o tempo de brincar/divertir, tempo de 
estudar e tempo de realizar as tarefas domésticas; por dis-
tribuições mais equitativas de bens/serviços coletivos; além 
da adoção de novas forma de disciplinamento. Seu formato 
deve incluir campanhas educativas destinadas à mudança de 
atitudes dos pais com seus filhos; técnicas de disciplinamen-
to positivo/construtivo; técnicas de mediação de conflitos; 
disseminação de conteúdos sobre novas masculinidades e 
feminilidades; melhoria dos programas de transferência de 
renda e permanência na escola; orientação sociofamiliar e 
fortalecimento de vínculos; revisão das estratégias de ativi-
dades educacionais na rua e das políticas de acolhimento 
institucional. 





Capítulo 1: O que afirma a lei?

As crianças em situação de rua não são um grupo homo-
gêneo. As características são diversas em termos de idade, 
sexo, etnia, identidade indígena, nacionalidade, deficiência, 
orientação sexual e identidade/expressão de gênero, entre 
outros. Essa diversidade implica diferentes experiências, 
riscos e necessidades.

PRINCIPAIS NORMAS INTERNACIONAIS
No âmbito internacional, o Comentário Geral n. 21 (2017) 

sobre Crianças em Situações de Rua fornece orientações 
para os Estados-membros para o desenvolvimento de estra-
tégias nacionais abrangentes e de longo prazo sobre crianças 
em situações de rua usando uma abordagem holística dos 
direitos da criança e abordando a prevenção e a resposta 
de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança.

PRINCIPAIS NORMAS NACIONAIS
Embora não exista, no Brasil, uma legislação específica 

para crianças e adolescentes em situação de rua, foi, em 
grande medida, por meio da mobilização e organização como 
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atores coletivos e sujeitos políticos que o país alcançou os ar-
tigos constitucionais n. 227 e 228 e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), o qual apresenta normas legais para 
proteção de todas e cada uma das crianças e adolescentes 
brasileiros. Alguns dos artigos do ECA tiveram relação 
direta com os meninos e meninas de rua, como o 15 e o 16:

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, 
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direi-
tos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição 
e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes 
aspectos:
I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II – opinião e expressão;
III – crença e culto religioso;
IV – brincar, praticar esportes e divertir-se;
V – participar da vida familiar e comunitária, sem dis-
criminação;
VI – participar da vida política, na forma da lei;
VII – buscar refúgio, auxílio e orientação.#

Outros artigos, como o art. 23, regulamentam que “falta 
ou a carência de recursos materiais não constitui motivo 
suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar” 
– e as regras para o flagrante foram inseridas para proteger 
as crianças e adolescentes em situação de rua contra des-
tituições familiares e prisões ilegais por motivos de atitude 
suspeita, quando as crianças e adolescente perambulavam 
nas ruas em busca sobrevivência.

Embora nem a legislação de educação, nem a Lei de 
Diretrizes e Base da Educação (n. 9.394/1996), nem o 
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ECA tratem do tema específico da educação de crianças 
e adolescentes em situação de rua na escola, as experi-
ências educacionais com meninos e meninas em situação 
de rua foram significativas no Rio de Janeiro (Escola Tia 
Ciata), em Salvador (desenvolvidas pelo Projeto AXÉ), Brasília 
(Proem), entre outras.  

A construção e deliberação das Diretrizes Nacionais para 
o Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de 
Rua, fruto de um amplo trabalho coordenado pelo CONANDA 
(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), 
e que proporcionou diversos momentos de deliberação interna 
e também o envolvimento do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
denota o quanto o tema de crianças e adolescentes em 
situação de rua é premente e carece de um olhar especial 
para não ser diluído no âmbito da definição das políticas 
e programas voltados para a infância e a adolescência. 

De acordo com Rizzini et al (2018), embora o Decreto 
Federal 7053/2009, que Institui a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial 
de Acompanhamento e Monitoramento represente um pas-
so importante na luta pelos direitos desse segmento, ainda 
há uma grande lacuna quando se trata do atendimento aos 
meninos e meninas que vivem em situação de rua. Iniciativas 
importantes das organizações que compuseram o Comitê 
Nacional têm buscado a recolocação do tema na pauta 
política e conseguido articular diferentes organizações da 
sociedade civil e órgãos governamentais nesse sentido, com 
desdobramentos importantes, como a definição das Diretri-
zes Nacionais para o Atendimento a Crianças e Adolescentes 
em Situação de Rua.
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Outra iniciativa importante é a Resolução n. 203/2017 
do CONANDA, que dispõe sobre a instituição de grupos de 
trabalho voltados para a promoção, proteção e garantia dos 
direitos de crianças e adolescentes em situação de rua no 
âmbito dos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo é fomentar 
ações e programas qualificados para esse público nas dife-
rentes esferas de governo.







Capítulo 2: Quem são as crianças  
e adolescentes de rua?

Embora existam motivos para celebrar o agendamento da 
temática dos meninos e meninas de rua nos diversos campos 
da produção acadêmica, ainda existem poucas discussões 
conceituais e consensos sobre quem são os meninos e me-
ninos ou sobre a quem esses estudos se referem: pequenos 
trabalhadores no mercado informal ou “meninos de rua, 
mesmo”?

OS LIMITES DA CONCEITUAÇÃO 
O agendamento social da temática dos “meninos de rua”, 

na sua forma atual, pela mídia, academia e órgãos encarre-
gados de legislar e produzir políticas tem como marco os 
anos 1970 e início dos anos 1980, quando a questão social 
“dos menores abandonados” e dos “meninos de rua” já havia 
assumido o status problema social de grave complexidade. 

Na perspectiva de ativistas sociais, foram os meninos que 
trouxeram para a visibilidade pública o perverso impacto do 
processo da modernização capitalista na vida de crianças 
e adolescentes pobres: elevadas taxas de mortalidade in-
fantil, queda da expectativa de vida, ingresso prematuro no 
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mercado de trabalho, exclusão escolar, bolsões de pobreza 
nas periferias das grandes cidades. Assim percebidos, “os 
meninos de rua” eram apenas a ponta do iceberg, a parte 
visível da exclusão social (MNNMR, 1995). 

E foi na busca de entendimento dessa questão social, na 
crítica às respostas tradicionais do Estado autoritário e na 
produção de soluções alternativas que várias organizações 
(universidades, igrejas) foram se aproximando do fenôme-
no e, quando mais próximas, começaram a perceber que o 
que parecida um todo homogêneo abrigava, em realidade, 
problemas sociais “similares”, porém distintos.  

“MENINOS NA RUA” E “MENINOS DE RUA” 
No início dos anos 1980, a principal distinção era entre 

“meninos na rua” e “meninos de rua”. Antes de entrar nos 
detalhes, é preciso declarar que o uso do termo “meninos de 
rua” era, em si mesmo, uma tentativa de diferenciação do todo 
conhecido como o “problema do menor abandonado”. A ter-
minologia “menor”, era uma categoria jurídico-moral, utilizada 
pelo Sistema Nacional de Bem-Estar do Menor (SNBEM). 

Em 1976, a CPI do Menor falava na existência de milhões 
de crianças abandonadas, frequentemente equacionadas 
com as cifras de meninos de rua. Ao que tudo indica, embora 
o termo “menino de rua” também tenha tido o seu potencial 
pejorativo em relação aos “meninos de casa” (DaMatta, 
1985), no momento de normalização da “vida privada”, o 
uso do termo era uma crítica em ato à terminologia menor 
e resgatava termos da vindos literatura: “meninos da rua”, 
como em Capitães da areia, de Jorge Amado, e nos estudos 
acadêmicos pioneiros, como Meninos da rua: valores e ex-
pectativas (Fischer, 1979).
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O termo “meninos na rua” era utilizado para descrever 
as crianças e adolescentes que diariamente iam para as ruas 
para desenvolver atividades típicas do mercado informal 
(engraxates, vendedores ambulantes, guardadores de carro) 
para contribuir nos arranjos de sobrevivência doméstica e 
voltavam para suas casas. Já a categoria “meninos de rua” 
era utilizada para um grupo de crianças e adolescentes que 
fazia das ruas seu espaço de moradia e sobrevivência.  

Martins (2002) faz referência, sem citar a fonte, a uma 
nova tipologia supostamente apresentada pelo UNICEF em 
1986, sem maiores descrição de cada uma das categorias.  

a. Crianças trabalhando nas ruas, mas vivendo com 
suas famílias, também chamadas de “candidatos 
para a rua”; 

b. Criança na rua com suporte familiar inadequado e/
ou esporádico;

c. Criança de rua, funcionalmente sem suporte familiar. 

Também no início dos anos 1980, a Inter-NGO (ICCB, 
1985, apud. Martins 1996b e 2002) fez um esforço de defini-
ção, que foi também utilizada pelas Nações Unidas

Uma criança de rua é qualquer menino ou menina que 
não alcançou a idade adulta e para quem a rua (no senso 
mais amplo da palavra, incluindo casas abandonadas, 
terrenos baldios etc.) tornou-se sua habitual fonte de vida 
e que é inadequadamente protegida, supervisionada ou 
orientada por adultos responsáveis. (p. 36) 

CATEGORIAS EMANADAS DE ESTUDOS ETNOGRÁFICOS 
Na década de 1990, os pesquisadores americanos Lusk 

e Mason (1994) realizaram um estudo de base etnográfica 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

38

sobre crianças de rua no Rio de Janeiro e estabeleceram a 
seguinte tipologia:

a)  Trabalhadores de rua com base familiar: são crianças 
e adolescentes que trabalham na rua, têm residência 
fixa e vínculos familiares estáveis. Eles saem na rua 
para trabalhar e voltam para casa todos os dias. Uma 
proporção considerável vai à escola, mesmo que 
de forma irregular. [Esse grupo constitui a grande 
maioria das crianças vistas nos grandes centros 
urbanos de “países em desenvolvimento”]. 

b) Trabalhadores de rua independentes: grupo composto 
por crianças e adolescentes que trabalham nas ruas, 
têm laços familiares instáveis e vivem meio expedien-
te na rua. Entre eles, há uma tendência de abandonar 
a escola. 

c) Crianças de rua: são crianças e adolescentes que 
vivem (trabalhando, comendo e dormindo) nas ruas 
e não têm mais laços com suas famílias ou esses 
laços estão enfraquecidos. Eles empregam uma 
combinação de mendicância, pequenos serviços e 
a prática de pequenos delitos ou pequenos crimes 
para sobreviver. A maioria deles está fora da escola 
e tem experiência com drogas.

d) Crianças de famílias de rua podem ser definidas como 
um grupo de indivíduos aparentados que vivem e/
ou trabalham nas ruas em tempo integral (Lusk & 
Mason, 1994, pp. 166-170).

TIPOLOGIAS BASEADA EM CLUSTER ANALYSES 
O pesquisador Martins (1996), após realizar censo das 

crianças e adolescentes em situação de rua na cidade de 
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São José do Rio Preto, estado de São Paulo, apresentou 
agrupamentos baseados na busca de renda, alimentação, 
local de repouso e lazer que resultou nos seguintes tipos: 

 Tipo 1: Crianças e adolescentes que buscam ren-
da para família (e/ou para seu próprio sustento) e 
alimentam-se nas ruas, onde passam a maior parte 
do dia, dormem frequentemente em casa e têm lazer 
no bairro em que moram ou nos logradouros públicos 
em que trabalham. Vínculo familiar estável. 

 Tipo 2: Crianças e adolescentes que buscam renda 
para o seu próprio sustento e/ou para família (via 
mendicância ou furtos), alimentam-se, dormem e 
têm lazer nas ruas. Têm familiares na cidade, fazendo 
visitas ocasionalmente. 

 Tipo 3: Crianças e adolescentes que buscam renda 
para o seu próprio sustento nas ruas, alimentam-se e 
dormem em casa, mas têm lazer constante nas ruas. 
Vínculo familiar estável. 

 Tipo 4: Crianças e adolescentes que buscam renda 
para sustento próprio (via mendicância ou furtos), 
alimentam-se, dormem e têm lazer na rua. Não têm 
ligação familiar. 

 Tipo 5: Crianças e adolescentes que não buscam 
renda, não se alimentam ou dormem nas ruas, mas 
têm lazer predominantemente no espaço público. 
Essa situação ocorre por três motivos principais, 
que podem aparecer isolada ou conjugadamente: a) 
pais trabalham o dia inteiro fora de casa e não têm 
outro adulto ou irmão mais velho para tomar conta 
das crianças quando estas não estão na escola; b) 
ambiente familiar negativo (do ponto de vista da 
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criança); c) a residência não oferece condições para 
permanência da criança (vivem em barracos). Têm 
vínculo familiar estável. 

DEFINIÇÕES MAIS ABARCATIVAS E ENGLOBATIVAS:  
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA 

Já nas duas décadas iniciais do século XXI, constatou-se 
uma tendência de secundar o uso da categoria “meninos de 
rua” em prol da terminologia “crianças e adolescentes em 
situação de rua”.

Nos termos da Resolução CONANDA/CNAS n. 001/2016, 
Crianças e Adolescentes em Situação de Rua são: 

Sujeitos em desenvolvimento com direitos violados, que 
utilizam logradouros públicos, áreas degradadas como 
espaço de moradia ou sobrevivência, de forma permanente 
e/ou intermitente, em situação de vulnerabilidade e/ou risco 
pessoal e social pelo rompimento ou fragilidade do cuidado 
e dos vínculos familiares e comunitários, prioritariamente 
em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, dificuldade 
de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, sendo 
caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, 
orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étni-
co-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, 
de posição política, deficiência, entre outros. 

A situação de rua de crianças e adolescentes pode es-
tar associada a: I – trabalho infantil; II – mendicância; III 
– violência sexual; IV – consumo de álcool e outras dro-
gas; V – violência intrafamiliar, institucional ou urbana; 
VI – ameaça de morte, sofrimento ou transtorno mental; 
VII – LGBTfobia, racismo, sexismo e misoginia; VIII – 
cumprimento de medidas socioeducativas ou medidas de 
proteção de acolhimento; IX – encarceramento dos pais.
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O § 3º da Resolução acima destaca que a situação de 
rua pode ocorrer ainda pela incidência de outras circuns-
tâncias como aquelas que afetam as populações itinerantes, 
trecheiros, migrantes, desabrigados em razão de desastres, 
alojados em ocupações ou desalojados de ocupações por 
realização de grandes obras e/ou eventos.

O artigo no. 1º da Resolução n. 40, de 13 de outubro de 
2020, que dispõe sobre as diretrizes para promoção, proteção 
e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de 
rua, de acordo com a Política Nacional para População em 
Situação de Rua, no seu §2º, adota a definição constante na 
Res. Conanda 187/2017.

UMA LEITURA DESSAS DEFINIÇÕES E TIPOLOGIAS 
Em geral, nos estudos e pesquisas mencionados, observa-

-se uma maior tendência de utilização das tipologias em lugar 
das definições mais conceituais, pelo seu valor descritivo.

Na construção das tipologias, as categorias meio-am-
biente e família são as mais recorrentes. Assim, com relação 
ao meio-ambiente, as diversas tipologias destacam: 

(i) Condição/estado: a presença das crianças e ado-
lescentes nas ruas é o aspecto do fenômeno que 
mais chama a atenção na sua denominação. Assim, 
as crianças e adolescentes podem estar “na rua”, 
“ser de rua” ou estar “em situação de rua”. 

(ii) Sentido do termo “rua”: O termo é concebido de 
várias maneiras: (ii.a) no sentido estrito, como ruas, 
praças, avenidas, parques, rodovias; (ii.b) sentido 
amplo, incluindo casas abandonadas, terrenos bal-
dios, monumentos, marquises; (ii.c) sentido estendi-
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do, inclui permanência em unidades de acolhimento 
e/outros tipos de programas sociais. 

(iii) Função/significado das ruas: As tipologias ou 
definições construídas atribuem várias funções ou 
significados às ruas: (iii.a) Moradia: as ruas podem 
ser locais de permanência temporária, no decorrer 
de um espaço de tempo, ou podem ser local de mo-
radia; (iii.b) espaço de sobrevivência; (iii.c) espaço 
de lazer; (iii.d) lugar de alimentação; (iii.e) fonte de 
vida. 

(iv) Tempo de permanência: Muitas tipologias e de-
finições consideram o tempo de permanência nas 
ruas: (iv.a) tempo parcial (meio-expediente); (iv.b) 
período diurno; (iv.c) período diurno, com eventuais 
permanências noturnas; (iv.d) período noturno; (iv.e) 
tempo integral. Podem, também, sem especificar 
meses, utilizar descritores de duração da estada nas 
ruas: (iv.f) curta duração; (iv.g) longa duração. 

Quanto à situação familiar e supervisão de adultos, as 
tipologias levam em conta:

(i) Se têm ou não famílias, embora poucas termi-
nologias mencionem situações de migrações ou 
orfandade, Martins (2002) descreve, entre as ca-
racterísticas do Tipo 3, “têm família na cidade”. 

(ii) Local de habitação: (iia) vivem com suas famílias 
em regiões periféricas; (iib) têm residência fixa; (iic) 
vivem com suas famílias na própria rua. 

(iii) Onde dormem: embora algumas tipologias utilizem 
o termo “viver nas ruas” para descrever situações em 
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que crianças e adolescentes dormem, alimentam-se, 
realizam suas atividades de lazer e de sobrevivência, 
(iii.a) Martins (2002) inclui a variável de frequência 
com que dormem em casa, (iii.b) ou se dormem ou 
não nas ruas. 

(iv) Situação de vínculo com a família é uma categoria 
importante. Assim a criança ou adolescente pode 
(iv.a) ter ou não base familiar; (iv.b) ter ou não su-
porte familiar. (iv.b1) a natureza do suporte pode ser 
adequado ou inadequado, frequente ou esporádico. 
A criança ou adolescente pode ainda (iv.c) ter ou não 
vínculo com a família – os termos laços familiares, 
ligação familiar são também utilizados como sinô-
nimos. Esses vínculos podem ser (iv.c1) estáveis ou 
instáveis (iv.c2), e os laços familiares podem estar 
forte ou fracos, fortalecidos ou enfraquecidos. 

(v) Frequência dos contatos também é uma das ca-
racterísticas levadas em consideração. Assim, as 
crianças ou adolescentes que vivem nas ruas podem 
“fazer visitas ocasionais” às suas famílias (Martins, 
2002). 

(vi) Supervisão de adultos. A existência ou não de 
supervisão de adultos responsáveis foi considerada 
na definição utilizada pelas Nações Unidas. 

(vii) Condições de proteção. Também o status da pro-
teção foi utilizada na definição das Nações Unidas, 
considerada sua adequação ou não. 

Outro aspecto muito destacado nas tipologias e defini-
ções são atividades realizadas por crianças e adolescen-
tes nas ruas: 
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(i) Trabalho com as famílias nas ruas – as crianças 
e adolescentes que vivem com suas famílias nas 
ruas, em geral, são empregadas nos arranjos de 
sobrevivência desenvolvidos pela própria família, 
como coleta de recicláveis e mendicância. 

(ii) Trabalho informal como estratégia de apoio 
ao grupo familiar – as crianças e adolescentes 
realizam atividades típicas do mercado informal 
urbano dentro de um conjunto de estratégias de 
sobrevivência do grupo familiar. Assim, a maior parte 
dos recursos auferidos é repassado para a família. 
Embora as tipologias não apresentem maiores de-
talhes, ao que tudo indica, nessa condição, essas 
crianças e adolescentes fazem parte de famílias que 
têm “projeto familiar”. 

(iii) Trabalho informal como estratégia de sobrevi-
vência individual – nessa condição, as crianças e 
adolescentes realizam atividades características do 
mercado informal urbano, mas os combinam com 
outras estratégias, como pedir esmola, uso eventual 
de abrigos públicos para dormir. Já passam uma boa 
parte do dia na rua, e a vida na rua vai ganhando 
maior atração. Percebe-se pela definição de “laços 
familiares instáveis” que a casa já não oferece a 
proteção esperada e que os membros da família 
não têm um projeto de vida familiar ou que este está 
desmoronando. A maior parte dos recursos obtidos 
é empregada no próprio consumo individual. 

(iv) Mendicância/coleta – embora esta não seja des-
crita como a atividade básica das crianças e ado-
lescentes “de rua”, pedir esmola, coletar recursos e 
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pedir comida fazem parte dos arranjos de sobrevi-
vência, sempre combinados com outras atividades. 

(v) Prática de pequenos delitos – algumas crianças 
e adolescentes incluem nos seus arranjos de so-
brevivência nas ruas a prática de pequenos delitos 
(furtos e roubos).

Uma das tipologias traz também, nas suas classificações, 
o componente da escola. Assim, apresentam-se situações 
em que (i) “uma proporção considerável vai à escola” (Lusk e 
Mason, 1994); entre eles existe uma “tendência de abandono 
escolar”(Lusk e Mason, 1994); ou “maioria deles já está fora 
da escola” (Lusk e Mason, 1994). 

O lazer e o uso de substâncias psicoativas são ca-
tegorias observadas em algumas tipologias. A tipologia de 
Martins (2002) faz uma distinção entre ruas dos bairros de 
periferia e ruas dos centros das cidades. Assim, as crianças e 
adolescentes (i) “têm lazer nos bairros em que moram ou nos 
logradouros públicos em que trabalham” ou (ii) simplesmente 
“têm lazer nas ruas” ou (iii) “têm lazer constante nas ruas”; ou 
ainda (iv) têm lazer predominantemente no espaço público. 
A tipologia de Lusk and Mason (1994) foi a única que men-
cionou que as crianças de rua têm “experiência com drogas”. 

As definições presentes nos últimos instrumentos 
normativos da segunda década dos anos 2000, além do 
meio-ambiente e situação familiar, apresentam também 
uma preocupação em demonstrar a heterogeneidade das 
pessoas em situação de rua; a transitoriedade da “situação 
de rua”; em afirmar o status de cidadania dessas crianças e 
adolescentes – estes são “sujeitos em desenvolvimento com 
direitos violados”—; em identificar o extrato social delas – 
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em “situação de pobreza e/ou pobreza extrema”, vivendo em 
situação de “vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social”; e, a 
precariedade da forma de inclusão nas políticas públicas, 
são pessoas com “dificuldade de acesso e/ou permanência 
nas políticas públicas”. 

Embora não existam estudos analisando as razões dessa 
nova preferência – do uso da terminologia “crianças e adoles-
centes em situação de rua” –, é recorrente ouvir, em meio de 
ativistas dos direitos da criança especializados na temática 
de meninos de rua, os seguintes argumentos: 

(i) O ECA, ao universalizar os direitos para todas as 
crianças e adolescentes, buscou romper com cate-
gorias estigmatizantes como “menores”. A categoria 
“meninos de rua”, embora mais descritiva/positiva 
do que “menor”, tornou-se pejorativa por repre-
sentar uma adjetivação apartativa do conjunto das 
infâncias e adolescências. 

(ii) Nesse sentido, ativistas/especialistas afirmam que 
não há “meninos de rua”, mas, sim, o fato de que o/
as e adolescentes são “levados” às ruas.  

(iii) O termo “situação de rua” coloca ênfase na condição 
em que se encontra a pessoa e não no seu estado. 
Portanto, não é um atributo da criança ou do ado-
lescente.  

(iv) O termo “situação” enfatiza a transitoriedade e efe-
meridade dos perfis da população de rua. Esta é, por 
exemplo, a justificativa constante na Resolução n. 
187/2017, a qual alega que o perfil dessa população 
pode mudar por completo, repentina ou gradativa-
mente, em razão de um fato novo. 
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(v) Seu uso também permite, de modo mais direto, 
relacionar o fenômeno dos “meninos de rua” com 
categorias mais amplas de “pessoas em situação 
de rua”. 

O estudo de Santos (2002) apresenta as limitações 
dessas tipologias por suas circunscrições metodológicas 
focadas na presença das crianças e adolescentes nas 
ruas e não em suas jornadas casa-rua-casa e dinâmicas 
de convivência familiar. Também mostra que os benefícios 
do uso de categorias globalizadas (crianças e adolescen-
tes em situação de rua) para o advocacy e a geração de 
estratégias mais unitárias para a atenção às populações 
de rua podem representar um grande desafio para o dese-
nho de estratégias mais “refinadas”, mais “específicas” e 
“especializadas” de enfrentamento das diversas condições 
de “estar na rua”.

DIMENSÕES DO FENÔMENO: UM DESAFIO  
AINDA POR SER SUPERADO

Há um consenso entre organizações e defensores dos 
direitos de crianças e adolescentes de que há pouca infor-
mação sobre essa questão social, e ter a dimensão real do 
fenômeno é fundamental para a definição de políticas e pro-
gramas. Depois de mais de quatro décadas que os meninos 
e meninas de rua assumiram o status de problema social, 
o Brasil ainda não sabe ao certo quantas são as crianças 
e adolescentes em situação de rua, em cada momento da 
sua conjuntura.

A iniciativa em âmbito nacional mais significativa é o 1º 
Censo Nacional de Crianças/Adolescentes em Situação de 
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Rua (META, 2011), encomendado pela Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos (SDH) e o Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável (IDEST), em 2010. A pesquisa abrangeu 
75 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes. 
Embora o levantamento não tenha sido tão amplo, dadas 
as dimensões do Brasil, este traz o número de crianças 
e adolescentes encontrados nessa situação e dados im-
portantes sobre perfil dos meninos e meninas. Nas suas 
linhas gerais, o estudo aponta que o maior contingente 
pode ser enquadrado na categoria trabalho infantil no 
mercado informal.

Foram identificados 23.973 crianças e adolescentes 
em situação de rua no Brasil, no estudo em referência, 
dos quais 71,8% eram do sexo masculino e 28,2% do 
sexo feminino. Do total de meninos e meninas identi-
ficados, 1.497 não responderam ao questionário, por 
diferentes motivos, como a recusa, ou por estar dor-
mindo, ou por embriaguez, ou algum adulto não deixou. 
Do universo respondente, 49,2% se declararam pardos, 
23,8% brancos e 23,6% pretos. A maioria, portanto, é 
de negros (72,8%). Com relação à faixa etária, 6.461 
tinham idade entre 16 e 17 anos, 5.178 na faixa de 6 a 
11 anos, 352 crianças com até 3 anos e 340 entre 4 e 
5 anos. 

Quanto à situação educacional, 56,3% não estavam 
estudando, 40,2% estudavam e 3,5% não responderam. O 
maior percentual dos que estudavam ficou na faixa etária 
de 6 a 11 anos, com 59,9%, diminuindo na faixa etária de 12 
a 17 anos, com 36,6%. O gráfico (META, 2011, p. 11) abaixo 
demonstra que, em relação ao nível educacional, a maioria 
se encontrava no ensino fundamental I:
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Crianças/Adolescentes em situação  
de rua por escolaridade (%) 

Fonte : 1º Censo Nacional de Crianças/Adolescentes em Situação de Rua – 2010/Meta Instituto de 
Pesquisa Base de estimativa percentual: 22.124 indivvíduos (referente ao total de respostas válidas)

Outro dado importante é que 57,2% revelaram que 
costumam dormir somente na casa dos pais, de parentes 
ou amigos, enquanto 4,3% domem com a família na rua 
e 38,5% informaram que pernoitam nas ruas individual-
mente ou em grupos, ou utilizam instituições eventual-
mente, ou transitam em mais de uma situação. Contudo, 
23,2% declararam dormir somente na rua. E, quando 
perguntados sobre a preferência por dormir na rua ou 
em instituições, a maioria (62,1%) respondeu preferir a 
rua, 23,3% a instituição e 14,6% não têm preferência ou 
não responderam. Essas repostas estão relacionadas ao 
que a instituição pode representar em contraposição ao 
ideal simbólico de liberdade que a rua representa. 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

50

Dentre os motivos pelos quais preferem a rua e não a ins-
tituição, 59,4% alegaram falta de liberdade, 38,6% a proibição 
do uso de álcool e drogas e 26,9%, os horários. Entretanto, 
há um dado importante em relação ao serviço disponível, 
pois 18,4% declararam não conseguir vagas nas instituições 
e 11,6% relataram maus tratos/violência. Os outros motivos 
são: proibição de sexo (12,8%); banho obrigatório (5,3%).

Dentre os motivos relatados para a permanência nas 
ruas, destacam-se: brigas verbais com pais e mães e irmãos 
(32,2%); violência doméstica (30,6%); alcoolismo/drogas 
(30,4%); para ter liberdade (22,8%); perda da moradia pela 
família (13,2%); violência e abuso sexual (8,8%). Veja o quadro 
completo abaixo (META, 2011, p. 25):

Motivos pelos quais deixou de dormir na casa da família (%)

Fonte: 1º Censo Nacional de Crianças/Adolescentes em Situação de Rua – 2010/Meta Instituto de 
Pesquisa Base de estimativa percentual: 8.556 indivíduos (crianças e adolescentes que costumam 

dormir na rua ou em alguma instituiçao) – RESPOSTAS MÚLTIPLAS

O gráfico (META, 2011, p. 28) seguinte traz um panorama 
sobre as estratégias de sobrevivência nas ruas, demons-
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trando a presença forte do trabalho infantil como forma de 
estar na rua.

Atividades para conseguir dinheiro ou alimento (%)

Fonte: Fonte : 1º Censo Nacional de Crianças/Adolescentes em Situação de Rua – 2010/Meta Instituto 
de Pesquisa Base de estimativa percentual: 22.124 indivíduos (referente ao total de respostas válidas) 

– RESPOSTAS MÚLTIPLAS

Com relação ao tempo de permanência nas ruas, cerca 
de 69% das crianças e adolescentes em situação de rua de-
clararam estar nas ruas há mais de 6 meses em todo o país.

Outra fonte de informação são os atendimentos realiza-
dos pelos CREAS/CRAS em todo o país. Dados coletados 
pelo Censo SUAS de 2019 (BRASIL, 2020) informam que 
foram atendidos pelos CREAS 1755 crianças e adolescentes 
em situação de rua, representando 22,3% do atendimento 
destinado a pessoas em situação de rua. Como se perce-
be, nenhum dos dados apresentados até aqui incluem o 
acesso de crianças e adolescentes em situação de rua 
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que também são portadoras de deficiência e necessitam 
de escolas preparadas para atendê-los. A falta de dados 
como um todo sobre essa população e seus entrelaça-
mentos com outras formas de vulnerabilidade dificultam 
ainda mais a construção e implementação de políticas 
públicas. 







Capítulo 3. Como se  
constrói a invisibilidade?

UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-SOCIAL 
Santos (2002) realizou um estudo comparativo entre o 

fenômeno “jovens de rua” em São Paulo e Nova York, no 
qual ele aponta o fator “visibilidade” como um dos principais 
requerimentos para que as pessoas vivendo em situação de 
rua sejam incluídas nas estatísticas oficiais. E a visibilidade 
encontra-se diretamente relacionada com a construção do 
fenômeno como um problema social, particularmente sob 
as lentes do Estado e de suas instituições. 

As condições para um fenômeno ser transformado em 
um “problema social”1 são diversas. Roberts afirma que “o 
fenômeno dos runaways [crianças que fogem de casa] pode 
ser visto como um problema social porque afeta um grande 
número de pessoas na sociedade, é uma violação das nor-
mas sociais e é visto como uma condição que é passível de 
ser melhorada por meio da intervenção social” (ROBERTS, 

1 Para uma definição de problema social, ver também: Social Problems, de 
Dennis Poplin (Glenview, Illinois: Scott Foresman, 1978); Social Problems 
of Urban Man, de Elmer H. Johnson (Homewood, Illinois: Dorsey Press, 
1973) e Social problems: institutional and interpersonal perspectives, de 
Henry Kenneth (Glenview, Illinois: Scott Foresman, 1978).
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1987, p. 4). Santos (2002) agregou que nem sempre as inter-
venções são para “melhorar” a situação, mas, muitas vezes, 
para controlá-la e que seria importante ainda considerar, para 
a construção do problema, a percepção da opinião pública, 
particularmente expressa pelos meios de comunicação, e sua 
concepção como um “problema teórico” para a academia. 

Hampden-Turner (1976) afirma que os problemas sociais 
são gerados por um “sistema” e sugere que, para tornar o 
problema visível, como forma de ganhar atenção social, ele 
precisa ser deslocado para onde vivem as pessoas que têm 
mais “controle sobre o sistema”.  

Todos os problemas sociais devem se deslocar para 
onde vivem os ricos – dessa forma, os problemas podem 
receber atenção do setor que tem mais controle sobre o 
sistema que os produziu... A razão de isso não acontecer 
é o zoneamento protetivo instituído por pessoas que não 
nos querem lá (HAMPDEN-TURNER, 1976, pp. 62-3).

Para o pesquisador, a presença dessas pessoas fora 
de lugar gera desconforto para dois tipos de indivíduos: os 
que querem remover o problema e os que querem ajudar a 
solucioná-lo. O sociólogo Joseph Gusfield, em The Culture 
of Public Problems, argumenta que os problemas sociais e 
humanos não surgem “já totalmente desenvolvidos e são de 
imediato anunciados na consciência de espectadores”, mas, 
sim, são construídos gradualmente, seguindo um padrão que 
“revela uma estrutura de pensamento e ação, de instituições 
e grupos dentro dos quais o problema estava contido e al-
ternativas excluídas” (1981, pp. 3, 8).

Pelos requerimentos acima, o fenômeno dos “meninos 
de rua” é alçado à categoria de problema social por volta 
dos anos 1960 – 1970, que coincide também com o início do 
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agendamento da temática pela academia. Foi nesse período 
que (i) a presença maciça de crianças nas ruas desafiou a 
ordem da ditadura militar e seu prometido “milagre econô-
mico”; (ii) as agências internacionais e as instituições de 
bem-estar social se preocuparam com a situação de “risco” 
em que viviam essas crianças e adolescentes; e, (iii) setores 
progressistas mais identificados com as mudanças sociais 
perceberam o potencial de “denúncia em ato” das falhas das 
políticas de bem-estar do menor, estabelecidas pelos mili-
tares e, ao mesmo tempo, o potencial transformador dessas 
crianças e adolescentes que desafiavam a ordem social, pela 
sua presença fora de lugar e por transgressão aos costumes 
(crianças muito pequenas dormindo nas ruas, praticando 
pequenos furtos e utilizando substâncias psicoativas).

A história dos “meninos de rua” no Brasil ainda está por 
ser escrita. Contudo, levando-se em consideração o status 
atual dos estudos históricos, não é possível assegurar que 
essa história poderá um dia ser escrita, pela seguinte razão: 
as recuperações históricas são realizadas com base em ca-
racterísticas do fenômeno construído como problema nos 
anos 1960 – 1980 e definições sobre as quais não existem 
consensos. Portanto, é praticamente impossível afirmar se 
as evidências encontradas no passado são componentes 
do mesmo tipo de fenômeno que estamos analisando na 
contemporaneidade. 

Por essa razão, Santos (2002), na sua busca por evi-
dências históricas para sua construção do fenômeno como 
um problema social, concebeu o fenômeno dos meninos de 
rua como parte do problema de governança de crianças e 
adolescentes na sua interseccionalidade “tensa” produzida 
pelo impacto das concepções normativas de infância e 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

58

adolescência modernas, particularmente conectadas com 
trabalho infantil, abandono e delinquência. As evidências 
foram buscadas nas recuperações realizadas por viajantes, 
literatos, historiadores e pesquisadores de legislações e 
políticas para considerar os três modos de governança ana-
lisados – soberania paterna, bem-estar social e estado de 
direitos –, nos quais o “estar na rua” desafia concepções de 
infância/adolescência, as regras sociais/legais e os “arranjos 
ou respostas” sociais para os problemas vivenciados por 
crianças/adolescentes ou causados por estes. 

SOBERANIA PATERNA E CARITATIVISMO  
RELIGIOSO (1500 – 1850)

Em um longo período da história do país, o pai tinha o 
controle sobre a família e os meios de produção tipicamente 
agrícola, o qual funcionava com o envolvimento de todos 
os familiares, agregados e escravos. O estado-nação, já em 
pleno desenvolvimento em Portugal e outros países da Eu-
ropa, era muito incipiente e incidia pouco ou quase nada nos 
domínios da família e na proteção das crianças/adolescentes. 

A partir de 1550, os escritos dos jesuítas e documentos 
da Coroa Portuguesa pareciam preocupados com “órfãos da 
terra” e outros órfãos de pai português e mãe brasileira que 
ficavam autorizados a resgatar em todos os portos do Brasil 
“mantimentos e outras coisas necessárias para as casas dos 
ditos meninos” (Priore, 1991). 

Ao que tudo indica, à medida em que a colonização foi se 
expandindo nos séculos XVII e XVIII, o padrão de família ca-
tólico-moderno, o número de crianças “ilegítimas” e/ou órfãs, 
muitas vezes chamadas “inocentes enjeitados”, abandonados 
nos adros das igrejas e nas portas de famílias menos desa-
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fortunadas ou mesmo jogadas nas valas de esgoto, seguiu 
aumentando. Paradoxalmente, em meio às ações realizadas 
na perspectiva evangelizadora, as respostas para as crianças 
“enjeitadas”, “expostas” e “menores desvalidos” vão sendo 
construídas por grupos religiosos (Santa Casa de Misericór-
dia) e de benfeitores, na forma de asilos conhecidos como 
Roda e Casa dos Expostos. As fontes historiográficas deixam 
entender que esse sistema de “recolhimento” de expostos 
predominou como respostas às crianças “pobres-problemas” 
de 1738 até os primeiros anos da primeira República. Para 
além do esforço regulador, o Estado começou a intervir na 
geração de programas e serviços crianças e adolescentes 
(MELO, 1986; MELLO E SOUZA, 1991). 

Ao lado do tema dos “expostos”, a preocupação com a 
prática de delitos e crimes praticados por pessoas menores 
de idade encontra-se expressa no Código Criminal do Impé-
rio, de 1830, que menciona como forma de punição as casas 
de “correção” ou mesmo para a prisão comum.

Dos modelos de cuidado da infância moderna já presen-
tes em países da Europa – a criança se torna o centro da 
família; elas são paparicadas e não maltratadas; seu ofício 
é estudar –, conforme descrito pelo historiador Philippe 
Ariès, no Brasil, só temos notícias das respostas no formato 
“cuidado-controle” destinados às crianças pobres excluídas 
da modernidade.  

BEM-ESTAR SOCIAL E FILANTROPISMO (1850 – 1980)  
Registros realizados a partir de 1850 e início da Primeira 

República (1889) demonstram uma presença cada vez maior 
do Estado na vida das famílias e na regulação das interven-
ções com as crianças pobres, cujas características deixam 
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vislumbrar, no mínimo, uma ambiguidade entre bem-estar 
da criança e bem-estar social, pendendo sempre para este 
último. Nesse período, crianças e adolescentes se tornam 
objeto da “educação” provida pelo Estado. Verifica-se 
um incremento das leis de “proteção” e um processo de 
segmentação da infância com menorização das crianças 
pobres. 

Após a aprovação da Lei do Ventre Livre (1871), Abolição 
da Escravatura com a Lei Áurea (1888) e Proclamação da 
República (1888), registros históricos noticiam um aumento 
no número de crianças/adolescentes nas ruas da capital (Rio 
de Janeiro) e em centros urbanos mais estabelecidos (Minas 
Gerais). Embora, no Brasil, ainda houvesse a predominância 
da sociabilidade pública, a visibilidade da presença crianças/
adolescentes filhos de escravos e de órfãos brincando, pe-
dindo, fazendo pequenos trabalhos e praticando pequenos 
delitos em praças públicas dos centros das cidades já era 
apontada como um problema, no conjunto das questões 
sociais agravadas pelo advento da República (migração de 
mão de obra europeia e a situação dos escravos libertos) 
(ALVIM; VALLADARES, 1988). 

Em meios aos esforços para normalizar a infância 
(expansão muito lenta e gradual do ensino público), para 
controlar as situações de risco (trabalho infantil, orfanatos, 
dispensários, patronatos) e reprimir as crescentes trans-
gressões (reformatórios e prisões), as crianças e adolescen-
tes pobres são paradoxalmente impactadas pelo avanço dos 
modelos de infância moderna já vivenciados pela nobreza 
e elites abastadas portuguesas e pelas emergentes elites 
brasileiras: elas são declaradas pelo código de menores 
de 1927 em “situação irregular”, são ainda vistas como 
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pertencentes às classes perigosas, mas ganham o status 
de “vítimas” (problemas da vulnerabilidade delas devido a 
situação familiar e comunitária e não devido às omissões 
do próprio Estado) e despertam pena por estarem aban-
donadas. Esse status termina por contribuir para angariar 
uma maior simpatia da chamada filantropia social (entre 
benevolentes, médicos, reformadores sociais) (LONDOÑO, 
1991; ALVIM; VALLADARES, 1988). 

Os ganhos dos sindicatos anarquistas vão gradativa-
mente alcançando o trabalho de crianças e adolescentes: 
regulamentação do trabalho de menores nas fábricas da 
capital (SANTOS, 1987); criação de programas de formação 
profissional (MELO, 1986); aumento da idade mínima para 
o ingresso no trabalho e redução da jornada de trabalho 
(ALVIM; VALADARES, 1988). Contudo, formas exploradas 
de trabalho são largamente utilizadas como prevenção da 
mendicidade e da criminalidade. 

Ações como a criação da Casa do Pequeno Jornaleiro, 
por dona Darcy Vargas, em 1938, para apoiar os vendedores 
de jornais, são registros de um reconhecimento de que a 
presença de crianças e adolescentes trabalhando nas ruas 
era amplamente aceita para os chamados pobres “úteis”, 
desde que institucionalizada e controlada (ALVIM; VALA-
DARES, 1988).

Contudo, como as formas de “controle” de crianças 
pobres parece não ter contido o aumento da chamada 
criminalidade, o Estado, que já vinha incrementando o seu 
poder regulador sobre a família e também já vinha atuando 
na execução de programas assistenciais, aumentou a sua 
participação na montagem dos aparatos de segurança e 
disciplinamento para os chamados “vagabundos ou vadios”, 
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“capoeiras” e “menores viciosos”, “pequenos criminosos”, 
por meio de reformas dos serviços de policias, criação de 
colônias correcionais (ALVIM; VALLADARES, 1988; LON-
DOÑO, 1991). 

Por volta dos anos 1940, o envolvimento de crianças e 
adolescentes na prática de delitos e uso de substâncias 
psicoativas já era cunhado como “delinquência juvenil”, 
problemas que estimularam a criação do Serviço de Assis-
tência ao Menor (SAM), subordinado ao Ministério da Justiça 
(Dec. 2.024 de 17/2/1940) para o combate à criminalidade e 
recuperação da delinquência para formação de uma infância 
sadia e moralizada (ALVIM; VALLADARES, 1988). 

Na era Getúlio Vargas, o Estado brasileiro estruturou o 
protótipo do Estado de Bem-Estar, que mantém suas carac-
terísticas atuais: instituição do ensino primário obrigatório; 
criação do Departamento da Criança, no Ministério da Saúde; 
criação do SAM, no Ministério da Justiça; de um órgão de 
assistência social (Legião Brasileira de Assistência – LBA); a 
estruturação do Sistema “S”, para formação profissional dos 
trabalhadores; e a instalação de organismos internacionais 
(ALVIM; VALLADARES, 1988). 

Entre os anos 1950 e 1980, o processo de “modernização 
e industrialização”, regido por um modelo perverso de desen-
volvimento, gerou um crescimento acelerado das cidades, 
acentuando os níveis de desigualdades e pobreza visíveis 
pelos bolsões de pobreza e áreas de altas concentrações de 
renda. A presença de crianças e adolescentes trabalhando ou 
perambulando pelas ruas chamava a atenção da sociedade 
em geral. Como grupos indistintos, partes de um mesmo 
fenômeno, eles eram vistos de longe pela opinião pública 
como “pivetes”, “trombadinhas”; no meio jurídico, de ma-
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neira ambígua, eram vistos como vítimas destinatárias das 
medidas de proteção reguladora para “menores em situação 
irregular”; e pelas ONGs como figuras com potencial trans-
formador (rebeldes) ou mesmo messiânico (jovens profetas).

Diante da gravidade da situação, a gestão do governo 
militar que tomou o poder em 1964 transformou a chamada 
questão do menor abandonado em questão de polícia, com o 
Estado buscando equacionar o problema sob as coordenadas 
da violência (SANTOS, 2004). A ênfase correcional-repressiva 
ganhou força com a substituição do SAM pela Política Nacio-
nal e pelo Sistema Nacional de Bem-estar do Menor (PNBEM/
SNBEM). A presença desafiadora dos meninos de rua foi 
enfrentada com ações centradas na institucionalização de 
crianças-problemas, construídas com tal complexidade de 
forma a gerar uma verdadeira “carreira moral” para domesti-
cação dos corpos de crianças e adolescentes supostamente 
transgressoras das normas, costumes e leis: “menor abando-
nado”; “menor de rua”, “menor infrator” e “menor delinquente”.   

No contexto em que sociabilidade pública se encolhia 
para salas, quartos e playgrounds (para o seio familiar e para 
escola), e no caso brasileiro, forçada pelo governo militar, a 
volumosa presença de crianças e adolescentes nas ruas e o 
crescimento da chamada criminalidade juvenil provocaram 
muitas reações. Em meio ao rebaixamento da idade para o 
ingresso no mercado de trabalho de 14 para 12 anos e da 
expansão do Sistema Nacional de Bem-Estar do Menor, 
os anos 1970 foram profícuos na geração de uma crítica ao 
SNBEM, no surgimento das primeiras entidades de atendi-
mento alternativo, criadas por organizações da sociedade 
civil, no agendamento da temática pela academia e pelo 
Parlamento brasileiro.
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Entre as organizações emergentes, destacaram-se o 
Movimento da República do Pequeno Vendedor, em Be-
lém – PA (1970), A Pastoral do Menor de São Paulo (1978), 
O Movimento de Defesa do Menor de São Paulo (1978) e 
a Associação dos Ex-Alunos da Funabem – Asseaf (1979) 
(SANTOS, 1991; SANTOS, 2004).

Entre os estudos e pesquisas, destacaram-se “A crian-
ça, o adolescente e a cidade”, pesquisa desenvolvida pelo 
Centro Brasileiro de Análises e Planejamento (Cebrap), em 
1979, com o objetivo de conhecer a situação social do “menor 
marginalizado”, em São Paulo, e “Meninos de Rua Valores e 
Expectativas” (1979), estudo realizado pelo Centro de Estudos 
Contemporâneos (Cendec), encomendado pela Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo.

A realização da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 
do Menor, feita pela Câmara dos Deputados, em 1975, ins-
taurada com o objetivo de dimensionar melhor o fenômeno, 
cujos resultados foram publicados em documento intitulado 
“A Realidade do Menor”, foi de fundamental importância para 
chamar atenção da sociedade brasileira para a gravidade e 
complexidade da situação de crianças e adolescentes viven-
do na pobreza extrema.

Paradoxalmente, em 1979, o Congresso Nacional apro-
vou o novo Código de Menores, o qual, mesmo tendo sido 
aprovado no Ano Internacional da Criança e 20 anos após a 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, das Nações 
Unidas, não trata dos direitos da criança e do adolescente, 
e oferece uma situação de continuidade das doutrinas me-
noristas, já prefiguradas pelo Código de Menores de 1927, 
com a regulamentação das situações irregulares (SANTOS, 
1991 e 2004).
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DIREITOS DA CRIANÇA E A EMANCIPAÇÃO CIDADÃ  
(1980 ATÉ OS DIAS ATUAIS) 

As reflexões sobre a presença das crianças e adoles-
centes nos centros das grandes cidades brasileiras se 
expressava por uma crítica ao modelo de infância moderna 
– “crianças fora do lugar” – e também no debate sobre a 
ineficácia das políticas públicas que procuravam equacionar 
o “problema”. Antônio Gomes da Costa definiu o fenômeno, 
meninos e meninas de rua como “uma ilha de omissão por 
todos os lados”.

No início dos anos 1980, as experiências alternativas de 
trabalho “com” meninos e meninas de rua se multiplicam 
pelo país e, no contraponto do filantropismo e para além das 
Entidades Sociais Privadas (ESPs), as quais, mais tarde, se-
riam denominadas ONGs, geraram uma esfera de “sociedade 
civil” especializada na defesa do menor e dos meninos de 
rua, a qual se organiza em âmbito nacional a partir de suas 
base comunitárias.

O Projeto Alternativas Comunitárias de Atendimento a 
Meninos de Rua, criado pelo UNICEF, FUNABEM e a Secre-
taria de Assistência Social da Previdência Social, facilitou, 
entre 1982 e 1985, a articulação das chamadas experiências 
alternativas. Essas experiências eram, em sua maioria, vin-
culadas a organizações religiosas, que, por sua vez, eram 
ligadas a segmentos mais progressistas da Igreja Católica 
e grupos espíritas. Existiam também experiências desen-
volvidas por instituições de Estado e mesmo universidades. 
Apoiadas na educação popular de inspiração freiriana, os 
meninos e as meninas eram então considerados sujeitos 
da história e do processo pedagógico, e as ações em seu 
favor deveriam ser realizadas no contexto em que viviam, 
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em oposição às políticas centradas na institucionalização 
e de caráter correcional-repressivo (SANTOS, 2004). 

Em 1985, o movimento das alternativas comunitárias de 
atendimento a meninos e meninas se constituiu como Mo-
vimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (NNMMR). 
Diferentemente da articulação anterior, o MNMMR não se 
instituiu como uma organização de prestação de serviços 
ou de articulação das experiências alternativas, mas, sim, 
como espaço de participação, organização e mobilização 
de ativistas adultos e de meninos e meninas de rua para a 
conquista de seus direitos. Assim, enquanto as comissões 
locais eram compostas por profissionais diversos, os nú-
cleos de base eram compostos por meninos e meninas de 
rua. Embora a expressão meninos e meninas fosse utilizada 
no seu sentido amplo, era comum fazer a distinção entre os 
“meninos de rua mesmo” e os “pequenos trabalhadores”. 
A partir de 1985, quando MNMMR organizou o I Encontro 
Nacional de Meninos e Meninas de Rua, em Brasília, a or-
ganização realizou mais quatro outros encontros nacionais, 
e o segundo deles, ocorrido em 1989, ficou nacional e inter-
nacionalmente conhecido, por realizar uma das principais 
ações de advocacia pela aprovação do ECA: as crianças e 
adolescentes entraram no Congresso Nacional, ocuparam 
as cadeiras dos parlamentares e realizaram uma votação 
simbólica do ECA (SANTOS, 2004).

O MNMMR atuou protagonicamente pela inclusão dos 
artigos 227 e 228 na Constituição Federal, na articulação/
criação do Fórum Nacional Permanente de Entidades Não 
Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – Fórum Nacional DCA (1988) por meio do qual 
participou ativamente no processo de elaboração do Esta-
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tuto da Criança e do Adolescente – ECA e da mobilização 
para a sua aprovação. Os núcleos de base foram ativos nes-
se processo e organizaram um dos principais eventos em 
favor da aprovação da Lei durante o II Encontro Nacional. 

Nesse processo de constituição de crianças e adoles-
centes como sujeitos e não objeto das políticas públicas e 
intervenções sociais, altera-se uma concepção do senso 
comum sobre meninos de rua como “pivetes” e “tromba-
dinhas”, para uma visão de sujeitos de direitos e objeto 
de violação massiva desses direitos. Esses novos sujeitos 
têm, inclusive, assegurado pelo ECA o direito de ir e vir e 
permanecer em logradouros públicos

Já no processo de elaboração do ECA (1990), verificou-
-se uma mudança de paradigma entre o objeto e a finalidade 
da intervenção com os meninos e meninos de rua: não mais 
alternar as políticas de Estado, mas alterar essas políticas 
para eliminar seu caráter institucionalizante, paternalista e 
correcional-repressivo. Não se tratava mais de, por meio da 
edução-pelo-trabalho, ajudar as crianças e adolescentes 
(pequenos trabalhadores, de rua) a ajudar suas famílias; 
mas, sim, ajudar as famílias, para que elas pudessem criar 
seus filhos, sem ir para as ruas e sem trabalho infantil. Um 
lema se construiu como campanha guarda-chuva: “Lugar 
de criança é na família, na escola e na comunidade.”

Os ganhos da chamada “década perdida”, da economia 
brasileira, haviam sido produtivos para infância e adoles-
cência: (i) os meninos e meninas de rua haviam se tornado 
atores sociais coletivos – sujeitos políticos; (ii) além de 
sujeitos da história e do processo pedagógico, haviam 
alçado, ainda que formalmente, a categoria de sujeitos 
de direitos; (iii) houve a mudança no foco das plataformas 
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da sociedade civil para a formulação de políticas públicas 
do alternativo para o alterativo (incidir sobre as políticas 
para ganhar escala e acelerar a expansão do estado de 
direitos para as populações excluídas; e, mais que isso, 
(iv) a fundação de um novo modo de governar crianças 
baseado em direitos construído no contraponto do estado 
de bem-estar.

Santos (2004, p. 41) anotou, em seu artigo, o seguinte 
balanço: a concepção de crianças e adolescentes como 
sujeitos políticos e a infância e adolescência como um seg-
mento mobilizável da população foi, sem dúvida, “a maior 
conquista do movimento em defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente no século XX”. De um ponto de vista 
simbólico, é possível afirmar que a condição de sujeitos de 
direitos das crianças e adolescentes foi conquistada pela 
ação dos meninos e meninas de rua, um dos segmentos 
mais excluídos da população.

Assim, como haviam participado da articulação dos nú-
cleos de estudos das universidades (1985), dos centros de 
defesa jurídico-social de crianças e adolescentes (1985), a 
seção Brasileira da Defesa da Criança Internacional – DCI/
Brasil (1989), Fundação Abrinq (1989), o Projeto Axé (1990), 
a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (1992), o 
MNMMR passaram a investir suas energias na criação das 
novas institucionalidades previstas no ECA, mais detidamen-
te: os conselhos de direitos e os conselhos tutelares. Con-
comitantemente, muitos dos seus ativistas foram chamados 
a ajudar o Estado (as prefeituras) a implantar programas 
que haviam sido gerados pelas alternativas comunitárias: 
educação social de rua, casa de passagem, unidades de 
acolhimento especializadas, programas de reinserção fami-
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liar, programas de orientação sociofamiliar (SANTOS, 2001 
e 2004).

Com a implantação do ECA, na década de 1990 e com 
os trabalhos de constituição das novas institucionalida-
des, do processo de elaboração de políticas mais amplas 
para infância e juventude e ou mesmo implementação de 
programas públicos para meninos de rua, outros temas 
ganharam espaço na agenda dos movimentos vinculados à 
infância, das organizações internacionais e mesmo institui-
ções públicas, gerando formas mobilizações/organizações 
específicas, particularmente em relação a trabalho infantil 
e violência sexual (abuso e exploração sexual). Já nas pri-
meiras décadas dos anos 2000, assumiram prioridades 
nos âmbitos MDCA temas vinculados à primeira infância 
e, também, sobretudo no âmbito das instituições públicas, 
a implantação do Sistema Nacional Socioeducativo.

Nas duas primeiras décadas que se sucederam à apro-
vação do ECA, o “problema” dos meninos e meninas de rua 
foi gradativamente perdendo espaço nas pautas das ins-
tâncias mais coletivas do amplo movimento de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. A visibilidade diminuiu 
consideravelmente, se comparada a períodos anteriores à 
aprovação do ECA.

Contudo, além de o tema ter permanecido na agenda 
de algumas organizações específicas, como o Movimento 
Nacional de Meninas e Meninos de Rua e o Projeto Meninos 
de Rua do ABC Paulista, ainda ganhou reforço com organi-
zações, como a Campanha Nacional Criança Não é de Rua; 
com algumas redes, como Rio Criança (RJ), Rede Amiga da 
Criança (MA), Rede Inter Rua (RS) e Rede Equipe Interinsti-
tucional de Abordagem de Rua CE; e, no âmbito acadêmico, 
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o CP-Rua, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infân-
cia (CIESPI), vinculado à Pontifícia Universidade do Rio de 
Janeiro (PUC/RJ). Essas organizações lideraram o processo 
de propositura de uma política nacional de atendimento 
a crianças e adolescentes em situação de rua que tomou 
lugar particularmente na segunda década dos anos 2000.

Muitas perguntas e algumas hipóteses estão em busca 
de respostas e de testagem com estudos mais aprofunda-
dos. As perguntas são: procederia a percepção de ativida-
des de que os meninos e meninas de rua teriam voltado 
para uma situação de invisibilidade social depois de ter sido 
o foco central dos problemas com crianças e adolescentes 
dos anos 1980? Os meninos de rua teriam deixado de ser 
um problema para gestões públicas de vários municípios, 
como o de São Paulo, que implementou políticas com gran-
de visibilidade nos anos 1980? Essa suposta diminuição na 
visibilidade do tema nas agendas das instituições estaria 
correspondendo a uma redução real da presença de crian-
ças e adolescentes nas ruas? Teria havido uma redução real 
do número de meninos de rua ou uma transformação nas 
características do fenômeno? Existiram estudos que even-
tualmente tenham captado a percepção dos profissionais 
sobre movimentos e tendências do atendimento a essa po-
pulação ou mesmo análises estatísticas dos atendimentos 
realizados, em séries históricas confiáveis, que pudessem 
“narrar” esses movimentos? 

As hipóteses são as seguintes: 
• Nunca foi possível ter números precisos sobre o fe-

nômeno no Brasil. Diferentemente de alguns países 
que já realizaram censo da população de rua, como 
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os Estados Unidos, o Brasil ainda não tomou tal 
iniciativa. As estimativas existentes foram realizadas 
sem uma precisão conceitual muito clara, como os 7 
milhões de menores abandonados, estimados pela 
CPI do Menor (1976). As várias contagens realizadas 
tiveram escopo geográficos limitados. A contagem 
mais expressa foi realizada em 2010, porém, com 
muitas limitações metodológicas. 

• Houve uma diminuição real no número de crian-
ças e adolescentes que utilizam as ruas dos gran-
des centros urbanos como espaço sobrevivência 
e moradia. Esses números foram impactados 
por políticas de inclusão escolar; programas de 
transferência financeira para famílias condicio-
nadas à permanência na escola; campanhas de 
erradicação do trabalho infantil; e programas 
específicos para crianças e adolescentes em 
situação de rua2. 

• Verificou-se, também, uma transformação do fenô-
meno. Além dos fatores acima, o recrudescimento 
da violência urbana contribuiu para diminuição do 
número e aumento da idade média das crianças 
e adolescentes nas ruas. Entre crianças e adoles-
centes, mais adolescentes acima de doze anos, 
chegaram às ruas. 

• Pouco se estudou sobre a visibilidade de crianças 
e adolescentes nas principais vias urbanas dos 

2  Sobre esse assunto, veja matéria sobre a redução dos números de 
crianças em situação de rua em Porto Alegre. Disponível em: <http://
g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/12/numeros-
de-menores-em-situacao-de-rua-cai-93-em-porto-alegre.html>. 
Acesso em: 30 nov. 2021.
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bairros de periferias das grandes cidades e as suas 
dinâmicas em relação à ocupação das áreas cen-
trais dessas cidades. É possível que as crianças e 
adolescentes tenham utilizado mais os logradouros 
públicos de bairros periféricos. 

• A percepção é de que nos últimos anos, o fenômeno 
voltou a aumentar, particularmente no contexto da 
pandemia de Covid-19, com o enfraquecimento ou 
o desmonte dos programas de proteção social.

PRODUÇÃO ACADÊMICA: AGENDAMENTO E LEITURA 
CRÍTICA DOS INTERESSES E DESINTERESSES

Os estudos sobre as temáticas do “menor abandona-
do”, “meninos de rua”, iniciados nos anos 1970, por centros 
independentes, mas geridos por profissionais com atuação 
acadêmica e compromisso político no sentido amplo para 
redemocratização do país, como o CEBRAP e o CENDEC, 
abriram um novo campo de pesquisa, particularmente no 
campo das ciências sociais.

Para dar um panorama geral, realizou-se, sem a preocu-
pação em ser exaustivo, um levantamento bibliográfico no 
qual pretendeu-se mapear as informações mais relevantes 
sobre a produção científica da temática meninos e meni-
nas de rua, incluindo teses, dissertações e livros, a fim de 
analisar tipos de produções, frequência, os temas entre as 
décadas de 1970 até os anos 2020.

Para isso, foram selecionadas as bases de dados Portal 
de Periódicos da CAPES; Biblioteca Digital Brasileira de Te-
ses e Dissertações do IBCT; Portal de livros usados Estante 
Virtual, para acessar livros mais antigos e atuais. Alguns 
títulos foram encontrados em busca aleatória no Google, 
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mas esse procedimento não se mostrou muito produtivo. A 
busca por títulos foi realizada no mês de setembro de 2021. 
As palavras-chave utilizadas nas buscas foram as seguintes: 
“meninos e meninas em situação de rua”, “meninos e meni-
nas de rua”, “meninos de rua”, “meninas de rua”, “crianças 
e adolescentes em situação de rua”, “crianças de rua”. Na 
busca, não foram incluídos os artigos científicos sobre o 
tema, publicados em periódicos acadêmicos.

Foram identificados 219 títulos, dos quais 142 são dis-
sertações de mestrado, 35 teses de doutorado e 42 livros, 
alguns dos quais foram frutos dessas dissertações e teses. 
Veja abaixo a distribuição da produção por tipo:

Tipos de Produção Acadêmica

Grande parte das dissertações e teses foi desenvolvida 
no âmbito das universidades públicas.
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Produções de Mestrados, Doutorados e Livros  
por tipos de Instituições de Ensino

O Gráfico 3 revela que, no universo pesquisado, há maior 
concentração na região sudeste (50%), apresentando bas-
tante diferença com relação às outras regiões.

Concentração das Produções acadêmicas por Região
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Com relação à periodicidade de produções, o Gráfico 5 
apresenta um fluxo do período de 1969 a 2020.

Incidência de produções acadêmicas por período

Podemos observar que há dois momentos de maior pro-
dução acadêmica: um, no período de 1995 a 1997, outro, no 
período de 2007 a 2011, de acordo com o universo de teses, 
livros e dissertações pesquisado. Nas três últimas décadas 
dos anos 1900, foram produzidos mais de 81 títulos. Observa-
-se que o número de estudos sobre a temática aumentou 
substancialmente depois da aprovação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, que atraiu grande atenção 
sobre as crianças e adolescentes, sobretudo empobrecidos. 

Embora a atenção dos ativistas, acadêmicos e formu-
ladores públicos já estivesse centrada em temas como as 
novas institucionalidades (Conselhos Tutelares e de Direitos), 
trabalho infantil e violência sexual, a produção da primeira 
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década de 2000 foi um pouco maior do que a década ante-
rior – 87 títulos. Já na segunda década de 2000, observa-se 
uma diminuição nos indicadores da produção acadêmica 
sobre a temática, com 51 títulos. 

Concentração de estudos  
sobre crianças e adolescentes em situação  

de rua por Áreas de Conhecimento
Linguística; Ciências da Lingua 9
Educação; Educação Física 62
Saúde; Saúde da Criança 15
serviço social 18
Psicologia 57
Administração 1
Ciências Sociais; Sociologia; Antropologia 41
Direitos Humanios e Cidadania 3
Comunicação 3
Desenvolvimento Regional 1
Ciências Jurídicas 1
Poesia 2
Literatura Infanto Juvenil 1
Comportamento 1
Religião 1
Fotografia 1
Sem informação 2
Total 219

A área de maior concentração de estudos sobre crianças 
e adolescentes em situação de rua é a de Educação, com 62 
títulos (27,8%), seguida da área de Psicologia, com 57 títu-
los (25,56%) e Ciências Sociais, com 41 (18,39%), conforme 
Gráfico 4. 

Se, na década de 80, havia uma concentração de estu-
dos sobre a institucionalização das crianças e adolescentes 
em situação de rua e as estratégias de sobrevivência nas 
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ruas (RIZZINI, 1996), o levantamento realizado aponta uma 
diversificação de abordagens no universo pesquisado. Em-
bora ainda haja uma grande preocupação com o tema do 
uso e abuso de drogas, da família, do trabalho e da rede de 
atendimento, nota-se a inclusão de outras categorias de 
análise na busca do entendimento da situação dos meni-
nos e meninas em situação de rua, como a subjetividade, 
o aprendizado escolar, a arte e a linguagem. 

Em recente pesquisa realizada por Rizzini e Couto (2019) 
sobre os principais temas de pesquisa realizadas no Brasil, 
as pesquisadoras identificaram temas relacionados à carac-
terização da vida nas ruas, com destaque à diversidade de 
perfis das crianças e adolescentes que compõem esse 
cenário; à questão das drogas; à questão da família; ao 
afastamento de casa; às instituições de acolhimento; à 
violência, ao trabalho infantil, à educação/escola e saúde.

Algumas considerações sobre essa produção aca-
dêmica:

• Embora significativa do ponto de vista de quantidade, 
observa-se um ritmo de produção muito irregular. 
Os dados levantados não nos permitem observar o 
significado da distribuição temporal dessa produção 
nem a sua relevância quantitativa, que só poderiam 
ser alcançados em perspectivas comparativas mais 
acuradas com outras temáticas relacionadas à infân-
cia e à adolescência. 

• Ainda, para analisar a relevância dessa produção 
acadêmica, seria necessário examinar a relação 
quantidade e o conteúdo desses trabalhos. 
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• Se a distribuição temporal for indicativa da visibilidade 
acadêmica, pode-se dizer que a visibilidade lograda 
até o final da década dos anos 1900 é mantida também 
na primeira década de 2000, mas começa a declinar 
na sua segunda década. Esse movimento parece cor-
roborar com a percepção de que o tema das crianças 
e adolescentes em situação de rua vem perdendo 
prioridade no conjunto das questões sociais. 

• Se os números de trabalho acadêmico por níveis 
de pós-graduação são indicativos do interesse de 
pesquisadores na temática, esse interesse é maior 
para os pesquisadores em nível de mestrado, mas 
não parece tão atrativo para o nível de doutoramen-
to, no qual se produzem estudos de maior fôlego e 
densidade. 

• Se as áreas de concentração das pesquisas indicam 
os campos nos quais se produziram mais conheci-
mentos sobre os meninos e meninas de rua, pode-
-se concluir que vem sendo construído um maior 
conhecimento nos campos da Educação, Psicologia 
e Ciências Sociais. Por que tão pouca produção na 
área do Serviço Social e do Direito, fundamentais 
para subsidiar as ações dos CRAS (Centro de Re-
ferência de Assistência Social) e CREAS (Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social)? 

• Se a concentração de trabalhos nos centros de 
produção acadêmica são indicadores de um maior 
conhecimento do fenômeno nas regiões estudadas, 
pode-se dizer que conhecemos muito mais sobre 
o fenômeno nas regiões Sudeste e Sul, do que no 
restante do país. Chama a atenção a baixíssima 
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produção acadêmica sobre a temática nas regiões 
Norte e Centro-Oeste.

• Santos (2011, 2012 e 2015) conclui que o interesse 
temático muito diversificado, o crescimento irregular 
da produção, a baixa frequência de produções em 
nível de doutoramento, a concentração da produção 
em centros tradicionais e de certa forma privilegia-
dos de produção do saber acadêmico, “desvelam-se 
como indicadores de que essa produção é ainda 
orientada apenas pelos interesses individualizados 
dos pesquisadores, os quais buscam negociar estes 
com linhas de pesquisas genéricas, espaço institu-
cional e lugar na agenda da pesquisa acadêmica” 
(SANTOS, 2015, p. 45).

“INVISIBILIDADE” OU FALTA DE PRIORIDADE  
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Nos anos 1980, ao lado dos programas alternativos co-
munitários ou em substituição a alguns desses programas, 
muitos municípios brasileiros incorporaram a educação de 
rua, casas de passagens ou casas abertas, abrigos para 
crianças e adolescentes em situação de rua, escolas especí-
ficas para crianças e adolescentes em situação de rua, pro-
gramas de retorno de crianças e adolescentes. Infelizmente, 
poucos desses programas documentaram seus trabalhos. As 
políticas para os “menores de rua” de maior visibilidade no 
contexto nacional foram, sem dúvida, aquelas desenvolvidas 
pela Secretaria do Menor do Estado de São Paulo. Ainda 
assim, muito do que se documentou foram descrições dos 
programas e suas atividades, mas nem tanto sistematiza-
ções de suas metodologias. Se avaliações foram realizadas, 
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poucos registros foram produzidos. Pouco dessa prática foi 
capturada pelos trabalhos técnicos ou acadêmicos, muito 
concentrados em estudos exploratórios e de perfis. Até o 
momento, o país não conhece quantos municípios desen-
volveram programas específicos para meninos e meninas 
de ruas, seus resultados e seus status atuais. 

Já no final da década de 2000, o Centro Internacional de 
Estudos e Pesquisas sobre a Infância (CIESPI), começou a 
desenvolver o Projeto Processos de construção e implemen-
tação de políticas públicas para crianças e adolescentes em 
situação de rua, em convênio com a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com o objetivo de 
assessorar os Conselhos Municipais de Direitos da Criança 
e do Adolescente no processo de formulação, divulgação e 
implementação de políticas públicas voltadas para a me-
lhoria das condições de vida de crianças e adolescentes. 
Resultado desse processo, em 2009, o CMDCA do Rio de 
Janeiro aprovou sua Política Pública de Atendimento à Criança 
e ao Adolescente em Situação de Rua (PRINCESWAL; CAL-
DEIRA, 2010). Contudo, as preocupações e esforços para a 
elaboração de uma política específica para meninos de rua 
começaram bem antes, em 2003, conforme sinalizam os 
autores mencionados. 

Embora, no atual estágio dos estudos, pouco se saiba 
sobre os resultados da implementação dessa política e 
mesmo se essa iniciativa foi seguida por outras cidades do 
estado ou de outros estados, pela primeira vez, a partir de 
2013, o Projeto “Rede Nacional de Atenção à Criança e ao 
Adolescente em Situação de Rua” elaborou um documento 
de recomendações intitulado Subsídios para a elaboração 
de uma política nacional para crianças e adolescentes em 
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situação de rua (BRASIL, 2017). Esse documento foi elabo-
rado em processo participativo capitaneado por um Comitê 
Nacional formado pelo Movimento Nacional de Meninos e 
Meninas de Rua, Campanha Nacional Criança Não é de Rua, 
Rede Rio Criança (RJ), Rede Amiga da Criança (MA), Rede 
Inter Rua (RS), Rede Equipe Interinstitucional de Abordagem 
de Rua (CE), Projeto Meninos e Meninas de Rua do ABC. 
Esses subsídios foram apresentados ao CONANDA, em 2014. 

Entre os motivos de celebração, uma denúncia: “[o do-
cumento] foi o reconhecimento de que as crianças e os 
adolescentes que vivem nas ruas não estavam contem-
plados pelas políticas existentes, sendo invisíveis nos 
dados oficiais e na agenda política da infância e adoles-
cência no país” (BRASIL, 2017, p. 20). 

Em nível municipal, são os CREAS, e onde estes não 
estão implantados, os CRAS, que assumiram a centralidade 
do trabalho com as populações de rua a partir da estrutura-
ção do SUAS em 2005. Contudo, segundo o Censo SUAS 
de 2019 (BRASIL, 2020), dos 2723 CREAS existentes no 
país, apenas 385 (14,1%) desenvolvem serviço especia-
lizado de abordagem social com equipe exclusiva, en-
quanto 896 (32,9%) não realizam e nem dispõem desse 
serviço. Outros 1278 CREAS afirmam ter o serviço de 
abordagem social, mas sem uma equipe específica para 
a sua execução (46,9%). Quando perguntados sobre 
quais são os dias da semana destinados à abordagem 
social, 1041 CREAS (57,6%) informaram que não têm 
uma frequência regular. 

Três aspectos vêm sendo considerados preocupantes 
na atenção às crianças e adolescentes em situação de rua: 
(i) a falta de especialização em criança e adolescentes 
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em situação de rua; (ii) o baixo alcance do atendimento 
do CRAS, mesmo considerando que os dados do levanta-
mento de 2010 estejam defasados, estes apontaram mais 
de 20 mil crianças e adolescentes versus menos duas mil 
crianças e adolescentes atendidas pelos CREAS de todo o 
país; (iii) a não incorporação pelas equipes dos CREAS da 
rica experiência de educação social de rua desenvolvida 
pelas organizações da sociedade civil, particularmente a 
importância da presença solidária, organizada e constante 
dos educadores e das educadoras nas ruas a fim de cons-
truir vínculos com os meninos e meninas. A falta de uma 
regularidade da abordagem social é, com certeza, um 
limitador para a eficácia desse serviço.

O “Levantamento de dados quantitativos e qualita-
tivos sobre crianças e adolescentes em situação de rua 
e em acolhimento institucional como medida protetiva 
à situação de rua”, realizado pelo projeto Conhecer para 
Cuidar (2020), resultante da parceria entre a Associação 
Beneficente O Pequeno Nazareno e o Centro Internacional 
de Estudos e Pesquisas sobre a Infância da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro (CIESPI/PUC-Rio), ajuda 
a conhecer um pouco mais sobre os serviços atualmente 
existentes. 

Esse levantamento traz um panorama sobre o perfil 
das crianças e os programas de atendimento a meninos e 
meninas em situação de rua. O estudo abrangeu 17 cidades 
brasileiras com mais de um milhão de habitantes e envol-
veu 554 crianças e adolescentes, 19 Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social (CREAS), 20 unidades 
de Acolhimento Institucional, 8 equipes de Consultório na 
Rua e 5 Centros de Convivência privados. É o estudo mais 
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recente sobre programas de atendimento a crianças e 
adolescentes que fazem da rua seu espaço de sobre-
vivência.

De acordo com esse levantamento, a maioria dos co-
ordenadores dos serviços de atendimento afirmou que 
a capacidade de atendimento das demandas existentes 
nos territórios é insuficiente. Por outro lado, a avaliação 
das crianças e dos adolescentes quanto ao vínculo com 
as equipes foi boa, apesar de existir lacunas no atendi-
mento das famílias.

As principais formas de acesso aos serviços são: “Enca-
minhamentos da rede socioassistencial’’; Encaminhamentos 
do “serviço de abordagem social e/ou busca ativa”; e “de-
manda espontânea”, com ocorrência junto aos Consultórios 
na Rua e nos Centros de Convivência.

O atendimento realizado pelos CREAS, segundo seus co-
ordenadores, envolve principalmente o “atendimento indivi-
dual “, em seguida a “abordagem social” e a “visita domiciliar”, 
e alguns dos atendimentos ocorrem por meio de “oficinas”. 
Contudo, o estudo apontou ainda que “não existem” ações 
específicas para atendimento de meninos e meninas em 
situação de rua nos CREAS pesquisados, segundo 13% 
das respostas dos profissionais da equipe técnica.

O serviço de Acolhimento Institucional realiza os se-
guintes atendimentos: abordagem social; atendimento em 
grupo; atendimento individual; cursos profissionalizantes; es-
porte e lazer; necessidade básica (alimentação, banho etc.); 
oficinas; visita domiciliar. Contudo, 10% dos profissionais 
da equipe técnica informaram que “não existem” ações 
específicas voltadas para o atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de rua na instituição.
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Com relação aos Consultórios de Rua, os serviços 
ofertados são o atendimento individual e a visita domiciliar; 
contudo, um percentual tanto de coordenadores como de 
equipe técnica e de agentes sociais ou de saúde informou que 
não há ações específicas para crianças e adolescentes 
em situação de rua (coordenadores 14%, equipe técnica 
31% e agentes sociais ou de saúde 12%).

Os Centros de Convivência, que são serviços privados, 
oferecem abordagem social; atendimento em grupo; atendi-
mento individual; cursos profissionalizantes; esporte e lazer; 
necessidade básica (alimentação, banho etc.); oficinas; visita 
domiciliar. Nos programas de Centros de Convivência, 100% 
informaram que existem ações voltadas para o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários.

Observa-se que, nos serviços públicos, em alguns casos, 
não há um atendimento específico a meninos e meninas em 
situação de rua. Por outro lado, a grande maioria dos CREAS 
informou que existem ações voltadas para o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários, embora, no programa 
Consultório de Rua, a grande maioria tenha informado que 
não existe esse tipo de ação.

Embora o estudo realizado pelo Projeto Conhecer para 
Cuidar tenha uma abrangência limitada, considerando a 
amplitude e a diversidade do país, ele apresenta pistas impor-
tantes para a reflexão sobre a especificidade do atendimento 
a meninos e meninas em situação de rua e a necessidade 
de implementação de políticas e programas específicos. É 
possível considerar que apenas os serviços do CREAS, os 
de Acolhimentos Institucional, os Consultórios de Rua e 
os programas da sociedade civil de Centros de Convivên-
cia não são suficientes para caracterizar um programa 
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público e muito menos uma política pública destinada 
ao atendimento dos direitos de crianças e adolescentes 
em situação de rua. 

A dificuldade de encontrar informações consolidadas 
sobre programas voltados para esse público é um dos indi-
cativos de desarticulação de ações nessa área. As Diretrizes 
Nacionais para o Atendimento a Crianças e Adolescentes 
em Situação de Rua podem ser um instrumento agluti-
nador do debate e envolvimento dos Conselhos de Di-
reitos nas diferentes esferas para mobilizar os Estados 
e municípios na definição de ações articuladas para o 
atendimento a meninos e meninas em situação de rua, 
considerando a diversidade do perfil desse grupo.





Capítulo 4. Reconceituando o fenômeno: 
múltiplos problemas em trajetórias 

singulares

Santos (2002), na tese de doutorado Ungovernable chil-
dren: runaways, homeless and street youth in New York and 
São Paulo, estudou retrospectivamente jornadas de pessoas 
que estiveram nas ruas quando crianças e adolescentes e 
se autoconsideravam já fora das ruas, empregando uma 
metodologia comparativa. Foram analisadas 53 jornadas 
em São Paulo e 57 em Nova Iorque de casa para as ruas e 
das ruas para a “casa” (de origem ou reestabelecidas). Isso 
gerou uma nova forma de conceber o fenômeno: 

Um fenômeno contínuo, sujeitos diversos. A presença 
nas ruas pode ser parte da jornada de diferentes crianças e 
adolescentes. Embora “meninos de rua” possam parecer 
os mesmos durante anos, eles não são. Como os “fótons”, 
que fazem a luz parecer contínua, a população de crianças de 
rua é composta por grupos que desenvolvem uma trajetória 
de rua de mais longa duração e recém-chegados. As crianças 
e adolescentes de rua vêm, em geral, de áreas mais pobres 
e reterritorializam em áreas centrais da cidade. Eles são 
uma população móvel em dois sentidos: a rotatividade 
nas ruas – todo dia há novas crianças chegando e outras 
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saindo das ruas; e de circulação daqueles que estão nas 
ruas, que se movem entre diferentes locais da cidade e 
entre as instituições (SANTOS, 2002, p. 444).

 Um fenômeno composto. O fenômeno, no Brasil, é 
estudado como “meninos de rua” [Street Children] 
e, nos Estados Unidos, como runaways [crianças e 
adolescentes que fogem de casa] e homeless youth 
[adolescentes e jovens sem-teto] ou street youth 
[adolescentes e jovens de rua]. Analisando as 
jornadas de 110 pessoas que, quando crianças e 
adolescentes tiveram alguma forma de presen-
ça nas ruas, Santos (2002) observa que fugir de 
casa [runaway], tornar-se sem teto [homeless] 
e viver nas ruas [street youth] são fenômenos 
que podem ser individualizados na vida de uma 
pessoa. Ou seja, uma criança pode fugir de casa 
e retornar em poucas horas ou poucos dias ou ter 
uma jornada mais longa. Em suas fugas de casas, 
as crianças podem se valer de casas de pessoas 
conhecidas, logradouros públicos em áreas mais 
próximas, casas abandonadas ou abrigos, e podem 
perambular e pedir comida, mas não realizar uma 
jornada mais longa como criança-adolescente sem 
teto. Crianças e adolescentes podem ter uma jornada 
na qual eles passam temporadas fora de casa [ho-
melessness], mas dentro de uma trajetória chamada 
de abrigo-orientada. Eles podem ter fugido de casa 
ou não, mas, em geral, não vivem literalmente nas 
ruas e retornam para casa ou refazem suas vidas 
depois de um certo tempo vivendo na condição de 
sem-teto. Já os “meninos de rua”, no Brasil, e os 
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street youth, no Estados Unidos, são crianças 
e adolescentes, que, em geral, fogem de casa, 
passam por períodos na condição de sem-teto e 
vivem temporadas nas ruas com graus distintos 
de “adesão” à chamada cultura de rua (street 
smartie). 

“MENINOS DE RUA” – MULTIPLICIDADES DE PROBLEMAS 
SOCIAIS EM TRAJETÓRIAS DE ALGUMAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

Santos (2002) resume os aspectos principais das po-
pulações pesquisadas de “meninos de rua”, em São Paulo, 
com a população interna de “homeless street Youth”, em 
Nova Iorque:

(i) O que mais caracteriza a experiência de crianças, 
adolescentes e jovens de rua são as noções de 
“estágio limiar-estruturante” (TURNER, 1996), 
de “viração” (“multiple-hustles”) (GREGORI, 2000; 
VOGEL e MELLO, 1991) e a acumulação de eventos 
denominados “problemas sociais”.

(ii) Na rua, eles não são mais crianças e nem adul-
tos. Eles vivem no limiar, no qual, embora ainda 
sejam crianças ou adolescentes, combinam essa 
experiência com papéis e responsabilidades que 
apenas os adultos têm. Eles se criam entre seus 
pares e financiam eles próprios os custos de sua 
própria reprodução social.

(iii) Eles são vidas-fora-do lugar (DOUGLAS, 1970; 
SCHEPER-HUGHES e HOFFMAN, 1998). O lar, 
onde a sociedade pensa que eles deveriam estar, 
é um lugar onde eles não querem estar ou para 
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o qual não podem voltar. Eles passam muito 
tempo exatamente onde a sociedade pensa ser o 
ambiente menos seguro para eles: as ruas, entre 
todos os tipos de economia de rua – os chamados 
bandidos, prostitutas e traficantes. 

(iv) Eles invertem a ordem público/privado: as ruas po-
dem ser mais seguras do que as casas, e a domes-
ticidade nas ruas é a exposição pública do que está 
acontecendo em casa (HECHT, 1998; MARQUEZ, 
1999).

(v) Por um tempo, as ruas representam mais do que 
um meio de circulação entre pontos definidos, as 
ruas são seu domicílio e o lugar fundamental para 
sua socialização, onde podem vivenciar relações 
econômicas, sociais e afetivas (Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas – IBASE, 1990) 
(ROSEMBERG, 1994). 

(vi) Eles também são transitórios entre instituições 
que podem significar verdadeiramente “abri-
go”, mas, de vez em quando, também, espaço 
de “contenção”. Eles não estão fora de lugar só 
porque estão nas ruas, mas porque estão em 
muitos lugares ao mesmo tempo e não parecem 
pertencer a nenhum deles. Eles circulam de casa, 
da casa dos amigos, da rua, das instituições; eles 
não ficam em lugar nenhum. 

(vii) Eles saíram de casa, mas não se desconectaram 
da ordem simbólica da família. Eles simplesmen-
te têm uma maneira particular de combinar laços 
familiares, domicílio, trabalho e lazer.
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(viii) Não parece apropriado falar sobre a identidade 
social dos jovens de rua. A experiência deles é uma 
“condição”, não um “estado”. É uma negação de es-
tereótipos, como populações “suspeitas” dos guetos 
de Nova York ou favelas paulistanas. Os jovens que 
vivem nas ruas por um período curto ou longo não 
costumam se chamar ou se apresentar como “crian-
ças de rua” ou “jovens sem-teto”. Eles geralmente 
não gostam de ser chamados de crianças ou jovens 
de rua e, em primeiro lugar, não aceitam isso como 
uma identidade. É na sua mediação com as insti-
tuições do Estado, organizações sociais e agências 
prestadoras de serviços que acabam por assimilar 
essa terminologia, mas a utilizam para se referir à 
sua condição, não à sua identidade. Eles vêm para 
as ruas em busca de seus “eus”, em busca de um 
lugar para “se encaixar”, para “pertencer”. 

(ix) Para sustentar a busca em que estão, crianças de 
rua “se viram”. E “se virar” é um termo que tem 
sido utilizado na literatura brasileira para se referir 
às diferentes estratégias de sobrevivência que as 
crianças de rua adotam (IBASE/MNMMR, 1990; 
VOGEL, 1996). Gregori (2000) cunhou o termo vi-
ração com o mesmo propósito e o tornou objeto de 
suas pesquisas com meninos de rua em São Paulo. 
Refere-se a formas econômicas e não econômicas 
de autossustentabilidade: alimentos, drogas (para 
muitos deles), roupas e entretenimento. Também 
inclui sua circulação entre organizações para 
obter ajuda institucionalizada. Também em Nova 
Iorque, jovens de rua se “viram” para sobreviver. 
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Na literatura americana, encontra-se a expressão 
“múltiplas-batalhas-cotidianas”, para especificar a 
combinação de atividades econômicas e não eco-
nômicas dos jovens (CLATTS, 1999).

(x) As crianças, adolescentes e jovens de rua têm 
uma maneira peculiar de transitar entre o mundo 
legítimo e o ilegítimo. Muitos deles conseguem 
disputar ou negociar com o que Santos (2002) 
classificou de as três redes básicas – a rede de pro-
teção, os agentes de segurança/controle e a ilegal 
ou criminosa – e permanecer autônomos ou mesmo 
independentes, por longos períodos. Em ambos os 
países, eles combinam atividades semilegais e ile-
gais, mas toleráveis, como mendicância e comércio 
sexual, com tráfico de drogas e roubos ilegais e não 
muito tolerados. Eles podem ter uma concentração 
principal em algumas dessas atividades, mas não 
uma especialização. Essas combinações podem 
variar ao longo de suas trajetórias. Embora alguns 
deles comecem trabalhando/mendigando, depois 
furtando e, mais tarde, envolvidos em roubos; esta 
não é, de forma alguma, uma evolução mecânica e 
esperada para todos, diria mesmo para a maioria 
deles. Muitos jovens de rua podem simplesmente 
pedir esmolas e fazer pequenas incursões para rou-
bar propriedades (ou seja, furtos em lojas), embora 
possam também se beneficiar da violação da lei por 
alguns de seus pares.

(xi) Embora exista um processo de aprendizagem, 
este não deveria ser visto como um aprendizado 
de uma carreira ou especialização do crime. É 
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uma forma de subsistência, uma experiência de 
vida, uma estratégia de sobrevivência. Portanto, 
eles pedem esmolas, mas não são mendigos; 
eles traficam drogas, mas é basicamente para 
sustentar seu consumo; eles cometem pequenos 
crimes, roubam e assaltam pessoas sem entrar 
em esquemas organizados de delinquentes juve-
nis; alguns deles vendem seus corpos, mas esses 
atos deveriam ser chamados trocas sexuais, em 
vez de prostituição. A “viração” nas ruas não 
combina com atividades que requerem uma ação 
mais estruturada.

(xii) Algumas visões de senso comum de que adoles-
centes sem-teto são predecessores dos adultos 
sem-teto, ou que a maioria das crianças de rua aca-
bam como prostitutas “profissionais”, traficantes de 
drogas, ladrões ou assaltantes, não encontram apoio 
na pesquisa de Santos (2002) com ex-jovens de 
rua. Contudo, alguns pesquisadores concluem que 
isso seja uma verdade para alguns jovens sem-teto 
(PLOEG e SCHOLTE, 1997). Também profissionais 
dos sistemas de detenção para jovens, embora sem 
informações sistematizadas, acham que o número 
de jovens de rua é grande entre os internos. A pes-
quisa de Santos indicou, portanto, que muitos dos 
que estão envolvidos em atividades ilegais e nas 
internações juvenis não foram expulsos de casa 
e nem passaram por experiências de rua. Nesse 
sentido, a literatura sobre transgressão social juvenil 
e violação da lei enfatiza que a chamada “delinqu-
ência juvenil” atinge o pico durante a adolescência 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

94

e diminui drasticamente no início da idade adulta 
jovem (WILSON E HERRNSTEIN, 1984). 

(xiii) Os jovens de rua enfrentam cumulativamente muitos 
problemas sociais: pobreza; trabalho infantil, dis-
criminação de idade, raça/etnia e gênero; conflitos 
familiares, violência doméstica; e abuso de subs-
tâncias. Fugir ou ser jogado para fora de casa é um 
ato recorrente nas trajetórias dos jovens de rua. Ser 
um jovem de rua significa quase necessariamente 
não ter onde morar, enquanto o contrário não é bem 
verdade. Slim (jovem entrevistado de Nova Iorque), 
na pesquisa de Santos (2002), era cumulativamente 
fugitivo, expulso de casa, sem-teto, garoto do sis-
tema de bem-estar e jovem de rua. Eles acumulam 
esses fatores/fenômenos, bem como transgressões 
sociais e violações da lei. Um pesquisador interes-
sado em listar todas as normas, códigos e leis que 
eles violam certamente ficaria surpreso. No entanto, 
parece que nenhum dos violadores das regras da 
sociedade ganhou mais simpatia de toda a socie-
dade do que as crianças de rua.

REPROPONDO A MANEIRA DE EXPLICAR OS FENÔMENOS
Para explicar os motivos da presença de crianças 

e adolescentes nas ruas, mesmo com a diversidade de 
tipologias, pesquisadores e ativistas utilizam uma lista 
de fatores. Contudo, se se toma essa lista de fatores, 
percebe-se que um simples fator não explica a existência 
de meninos de rua ou que nem todos os fatores listados 
estão na trajetória de uma mesma criança e adolescente. 
Também os paradigmas explanatórios podem ser cons-
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truídos em base a percepções não sustentadas empi-
ricamente ou estágios iniciais dos fenômenos, embora 
estes sigam sendo utilizados em estágios posteriores 
do fenômeno.

No Brasil, perdurou por muitas décadas o paradigma da 
pobreza. Embora a condição econômica da totalidade de 
crianças/adolescentes fosse de extrema pobreza e justificas-
se a existência de aspectos econômicos entre os motivos da 
presença de crianças e adolescentes nas ruas, ainda restava 
para validar o paradigma a pergunta: por que as crianças e 
adolescentes e outros milhões de famílias pobres não faziam 
das ruas seus espaços de vida e sobrevivência? 

Embora o fenômeno dos “meninos de rua” fosse visto 
na tipologia de Lusk and Mask (1994) quase como uma 
continuidade de fenômeno das crianças trabalhadoras de 
base familiar ou trabalhadores de rua independentes, são 
fenômenos que guardam algumas semelhanças, mas são, 
em realidade, distintos. A existência do trabalho infantil 
no mercado formal urbano tem explicações econômi-
cas muito fortes, e talvez seja esse aspecto que tenha 
gerado o paradigma da pobreza. Embora pobreza e os 
motivos econômicos sejam fatores muito relevantes para 
a existência do trabalho infantil, estudos mais recentes 
demonstram a existência de fatores culturais importantes 
dentre as motivações (VIEIRA, 2009). 

Complexificando as explicações sobre a existência dos 
meninos e meninas de rua, já em 2000, a pesquisa de Gregori 
demonstrava a importância da violência doméstica na saída 
das crianças e adolescentes de casa. 

Nos Estados Unidos, em razão de um número substan-
cial de adolescentes e jovens de classe média que também 
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fogem de casa e vão para as ruas, o paradigma ficou co-
nhecido como paradigma da “desestruturação da família”. 
Por muitas décadas, o fenômeno foi estudado como “jovens 
aventureiros” (ou hippies), “jovens viajantes”; contudo, já no 
final dos anos 1980, o fenômeno dos Runaways, Homeless 
Youth e Street Youth era reconhecidamente um tema de 
conflitos familiares. 

Buscando uma metodologia mais dialética para a cons-
trução de uma hipótese explicativa, Santos (2002), apresenta 
a seguinte formulação, em que divide a trajetória de crianças 
e adolescentes de casa – rua entre a fuga ou saída forçada 
de casa e a vivência nas condições de sem-teto e de estar 
nas ruas: 

(i) A saída de casa está, em grande medida, rela-
cionada com os conflitos familiares, muitos dos 
quais resultantes em negligência e abandono e 
violências psicológica, física e sexual. Embora 
fatores econômicos estejam presentes, outros 
aspectos precisam ser considerados: distribui-
ção de afetos, do trabalho doméstico, entre o 
tempo de brincar/divertir em tempo de trabalhar, 
distribuições de bens/serviços coletivos e da 
disciplina. Ainda, o caráter temporário das ajudas 
informais conseguidas com parentes, vizinhos e ami-
gos, os quais, devido ao longo processo de conflito, 
terminam por exaurir as iniciativas (mediação de 
conflito, ajuda financeira provisória) e por “esgarçar” 
os laços afetivos e de solidariedade.

(ii) A condição de sem-teto não se aplica tanto às 
crianças e aos adolescentes trabalhadores de 
base familiar ou mesmo aos trabalhadores in-
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dependentes. Para os “meninos de rua, mesmo”, 
a condição de homelessness não está literalmente 
relacionada com a falta de moradia – embora este 
seja o caso de muitas famílias que vivem nas ruas 
com suas crianças/adolescentes –, mas sim, se 
deve mais a uma certa “impossibilidade” de voltar 
para casa, ou a falta de desejo de fazê-lo, devido a 
conflitos familiares que, muitas vezes, assumem os 
contornos de violência perversa.

(iii) O envolvimento com atividades ilegais pode ser 
atribuído à insuficiência ou inadequação de al-
ternativas legais para as crianças/adolescentes 
sobreviverem fora de seu grupo de parentesco. 
As atividades do mercado informal de rua, embora 
“ilegais” (o trabalho infantil é proibido), são legitima-
das por parcelas significativas da sociedade. Outras 
atividades da economia de rua como prática de pe-
quenos delitos, troca sexual e repasse de substância 
eventuais são consideradas completamente ilegais, 
mas produzem retorno financeiro imediato.

(iv) A “ajuda” prestada pela rede de solidariedade insti-
tucional nas ruas dos centros urbanos tem caráter 
temporário, seletivo e básico. O fornecimento de 
roupa, agasalho e comida nas ruas é temporário e, 
de certa maneira, imprevisível e, quando previsível, 
a oferta não é cotidiana. O excesso de regras das 
unidades de acolhimento termina por selecio-
nar as “meninas” e os “bons meninos”. Ainda 
que comida, agasalho e local de dormida sejam 
fundamentais, as unidades de acolhimento não 
provêm o que se poderia chamar de “supérfluo” 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

98

(sonho de consumo de produtos da infância e 
adolescência moderna) ou “consumo divergen-
te” (uso de substâncias).

(v) Dessa forma, por falta de políticas de prevenção 
à violência familiar e de acesso de crianças e 
adolescentes a padrões de vida digna e infância/
adolescente “decentes”, a ida para as ruas é um 
esquema de sobrevivência que combina estra-
tégias ilegais-legitimadas e ilícitas e termina 
por ser a solução individualizada “adotada” por 
muitas crianças e adolescentes. 







Capítulo 5. Conclusão e recomendações 

Por muito que se estude e intervenha, a impressão que 
se sobressai é a de que ainda conhecemos pouco sobre a 
condição das crianças e dos adolescentes em situação de rua 
e sobre as políticas, programas e serviços a elas destinados 
no país, nas várias décadas de sua constituição como um 
problema social. 

Uma parte da persistência do fenômeno é devida à falta 
de soluções para problemas estruturais da sociedade brasi-
leira, como a inequidade social, racial, de gênero e orientação 
sexual. Outra parte está relacionada às estratégias adotadas 
nos processos de formulação e implementação das inter-
venções com crianças e adolescentes em situação de rua, 
particularmente com a falta de prioridade e o de refinamento 
das estratégias de intervenção no fenômeno para evitar sua 
transformação em problema social crônico. 

Com base no arrazoado no corpo deste artigo, elencamos 
algumas recomendações:
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Para os estudos e pesquisas: 
• Deve-se perseguir a proposta de realização de 

um Censo Nacional de Crianças e Adolescentes 
em Situação de Rua, uma vez que a iniciativa do 
CONANDA/SDH não cumpriu seus objetivos. 

• É preciso envolver o IBGE e ter claras as catego-
rizações do estar na rua. 

• Faz-se necessária uma mudança de paradigma 
metodológico no estudo da temática, hoje focado 
na definição do perfil de crianças e adolescentes 
que atualmente se encontram nas ruas, para es-
tudos das dinâmicas familiares e combinação de 
fatores que levam as crianças e os adolescentes 
a saírem de casa. 

• É fundamental realizar estudos mais precisos 
sobre o fenômeno do desaparecimento de crian-
ças – pesquisas indicam que grande parte foge de 
casa e volta dentro de um período de um a quatro 
dias – e sobre o processo de fuga das crianças e 
adolescentes que terminam vivendo nas ruas dos 
grandes centros urbanos. 

• Também deve-se colocar mais foco nos esquemas 
de circulação de crianças e adolescentes nos bairros 
de periferias. Para várias crianças e adolescentes, a 
circulação nos próprios bairros antecede a ida para 
as ruas dos centros das cidades de médio e grande 
portes. 

• É importante que o movimento em favor das crian-
ças e dos adolescentes em situação de rua elabore 
e negocie uma agenda de pesquisa com órgãos e 
agências de fomento a pesquisas. 
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• Dar incentivo prioritário para os estudos de crian-
ças em situação de rua das regiões Centro-Oeste 
e Norte, que atualmente combinam crianças e 
adolescentes migrantes e indígenas. 

PARA A DOCUMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS E 
PROGRAMAS 

• É essencial e urgente que a União, os Estados e os 
Municípios documentem a existência de programas, 
políticas e serviços, e realizem e sistematizem ava-
liações sobre o impacto dessas ações na vida de 
crianças e adolescentes em situação de rua. 

PARA AS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E RESPOSTAS PARA 
CADA FENÔMENO ESPECÍFICO 

• É possível que o grande foco dos estudos e perfis 
de crianças e adolescentes que atualmente se en-
contram nas ruas e a pouca ênfase nas dinâmicas 
familiares que antecedem ou mesmo geram a ida 
delas e deles para as ruas façam com que muito 
pouco se tenha produzido em termos de prevenção 
desses fenômenos. As políticas para crianças e 
adolescentes em situação de rua devem con-
templar tanto a prevenção como as respostas ou 
enfrentamento da situação já existente. 

• Embora as Diretrizes Nacionais para o Atendimento 
a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua acer-
tem ao elencar os fenômenos que se conjugam para 
estabelecer uma jornada pelas ruas ou uma trajetória 
de crianças e adolescentes em situação de rua, é 
preciso ir além no estabelecimento de estratégias 
para cada segmento específico. 
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• Certamente, para as crianças e adolescentes traba-
lhadoras de rua de base familiar ou mesmo as inde-
pendentes, engajadas nas atividades do mercado 
informal urbano, a ênfase deve ser de prevenção e 
erradicação do trabalho infantil. As crianças e ado-
lescentes trabalhadoras de rua já independentes 
necessitam de um reforço com programas de 
fortalecimento do vínculo familiar. 

• A fuga de casa provocada por conflitos familiares, 
os quais muitas vezes assumem a forma de vio-
lência intrafamiliar, violência sexual, violência de 
gênero e de orientação sexual (LGBTfobia) deve 
ser enfrentada com políticas preventivas mais 
estruturadas e dirigidas a famílias em situação 
de vulnerabilidade. 

• Essas políticas devem combinar campanhas educa-
tivas, técnicas de disciplinamento positivo, técnicas 
de mediação de conflitos, disseminação de conte-
údos sobre novas masculinidades e feminilidades 
com programas de transferência de renda, orienta-
ção sociofamiliar e fortalecimento de vínculos. 

• Atuar com crianças e adolescentes em circulação 
nos bairros de periferia pode representar uma for-
ma prevenção “primária” para a vinda de crianças e 
adolescentes para as ruas dos centros da cidade.

• Estratégias de retorno imediato de crianças e 
adolescentes recém-chegados nos centros da ci-
dade pode prevenir a exposição mais prolongada 
à cultura e à economia de rua.

• A existência de unidades de acolhimento institucio-
nais públicas, com poucas, mas essenciais regras, 
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pode transformar trajetórias centradas nas ruas em 
trajetórias centradas nas unidades de acolhimento. 

• Pequenas ajudas financeiras podem contribuir para 
sobrevivência de crianças e adolescentes e prevenir 
seu engajamento em atividades ilícitas, enquanto são 
reencaminhadas para suas casas. 

• Potenciais retornos à casa ou a outras situações de 
moradia devem ser mutuamente preparados. 

• Consubstanciar novos estudos sobre as trajetórias 
escolares de meninos e meninas em situação de 
rua, bem como das iniciativas de inserção escolar 
no contexto da educação pública.

• Por fim, garantir financiamento público em serviços 
de educação, assistência e demais políticas de for-
ma adequada, prioritariamente na educação, com 
políticas de inclusão e busca ativa escolar.

A propositura de reinserção das crianças e adolescentes 
nas políticas públicas deve vir acompanhada de uma repro-
posição nas concepções do fenômeno e nas estratégias para 
o seu enfrentamento. 





Links e dicas úteis

Organizações, redes e atores que atuam no campo:

– Campanha Nacional Criança Não é de Rua
<https://criancanaoederua.org.br/>
– Centro de Estudos Psicológicos sobre Meninos e Meni-
nas de Rua (CEP-Rua)
<https://ichi.furg.br/ichi/galeria-de-fotos/category/7-cep-
-rua>
– Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a 
Infância (CIESPI)
<http://www.ciespi.org.br/>
– Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua
<xxxxxxxxxxxxxxxxx>
– Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do 
Campo, São Paulo
<https://www.facebook.com/pmmrua/>
– Rede Rio Criança
<https://www.facebook.com/RedeRioCrianca/>
– Rede Amiga da Criança (MA)
<https://m.facebook.com/redeamigacrianca/?locale2=pt_
BR>
– Rede Equipe Interinstitucional de Abordagem de Rua CE
<http://equipeinter.blogspot.com/>
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