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RESUMO:  O  objetivo  desta  comunicação  é  apresentar  os  resultados  da  pesquisa

etnográfica com o  Ação Rua,  serviço de abordagem e acompanhamento a crianças e

adolescentes  em situação  de  rua,  em Porto  Alegre/RS.  As  diretrizes  deste  programa

governamental dialogam com o Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito

à proteção integral da infância e juventude, em que o Estado e a família são centrais na

gestão desses indivíduos classificados como em desenvolvimento. O modo de atuação do

programa não está centralizado apenas no indivíduo menor de idade, mas também no seu

responsável e isso ocorre por meio da tentativa de construir no adulto a figura de um

sujeito autônomo, responsável  e organizado. O programa segue normativas (como do

ECA e da OIT1) no que diz respeito ao que consideram como trabalho infantil.  Sendo

considerada não apenas a faixa etária que delimita a idade legal para o trabalho, mas

também as condições deste ofício, como as situações de periculosidade e insalubridade.

Através dessas diretrizes é que configuram e classificam os casos que atendem como em

“situação  de  rua  sobrevivência”,  ou  seja,  indivíduos  vinculados  ao  trabalho  infantil.  A
1 Organização Internacional do Trabalho
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proposta  desta  comunicação  é  a  de  refletir  sobre  como  o  ECA e  outras  normativas

informam e dispõe as tecnologias de governo voltadas para a infância e juventude de rua,

principalmente no que tange à construção de práticas e técnicas de governo cotidianas,

produção de categorias sobre situação de rua e na produção dos sujeitos alvos desta

ação governamental.
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Infância e juventude em situação de rua; 

O serviço Ação Rua: uma breve contextualização

O objetivo deste trabalho é de apresentar os resultados da pesquisa etnográfica

com o Ação Rua, serviço de abordagem e acompanhamento a crianças e adolescentes

em situação de rua, em Porto Alegre/RS. A proposta é refletir sobre como o ECA e outras

normativas  informam e  dispõe  as  tecnologias  de  governo  voltadas  para  a  infância  e

juventude de rua, principalmente no que tange à construção de práticas e técnicas de

governo cotidianas, produção de categorias sobre situação de rua e na produção dos

sujeitos alvos desta ação governamental. Além de compreender as formas pelas quais as

ações  governamentais  abrem  brechas  para  lidarem  com  as  situações  práticas  do

cotidiano. 

O  foco  deste  artigo  é  o  serviço  Ação  Rua,  que  atua  na  abordagem  e

acompanhamento  destinado  à  crianças  e  adolescentes  em  situação  de  rua  e  suas

famílias.  O  programa  é  composto  por  13  equipes,  sendo  que  são  nove  núcleos

conveniados à Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) que é responsável

pela estruturação e oferta dos serviços destinados à assistência social. Cada equipe é

formada por um coordenador; um assistente social; um psicólogo e quatro educadores

sociais, com exceção da equipe do centro que possui uma equipe ampliada. Não parto do

pressuposto de que existe uma homogeneidade na forma pela qual cada equipe atua,

pois, cada núcleo possui autonomia para realizar o trabalho e atuam em distintas regiões

na cidade. 



O programa surge  em 2007  com uma proposta  de  não  apenas  olhar  para  as

situações de rua da região central, mas de ampliar o seu território, por compreender que

existiam vivências de rua também nas regiões mais periféricas da cidade. Ou seja, como

uma  forma  de  centralizar  e  ampliar  a  abrangência  dos  atendimentos  às  crianças  e

adolescentes em situação de rua. As abordagens são de dois tipos: solicitada e sistêmica,

sendo  que  a  primeira  é  realizada  a  partir  de  informações  que  são  passadas  pela

população através do telefone; e a segunda são os deslocamentos que os educadores

sociais realizam nas regiões que cada equipe é responsável, na busca por crianças e

adolescentes em situação de rua. O objetivo do programa é:

“Propor alternativas de alteração à situação de rua vivenciada por

crianças e adolescentes que têm nela seu espaço de moradia e/ou

sobrevivência,  ampliando  e  articulando  os  serviços  da  rede  já

existente e incluindo a criança/adolescente e sua família na Rede

Sócio  Assistencial  do  Município,  visando  a  garantia  de  direitos  e

inclusão social. ” (PMPA, p.6, 2006).

Uma das características centrais deste programa é a territorialização. Cada equipe

é  responsável  por  determinadas  regiões  na  cidade,  ou  seja,  apenas  realizam  o

acompanhamento de famílias que residem na localidade que atendem. Se uma criança é

vista em situação de rua na região central da cidade e é abordada pelos educadores,

tenta-se descobrir qual  a sua região de referência,  ou seja,  o local  que ela considera

como sua moradia ou onde estão as suas relações familiares mais próximas. Caso ela

não habite o território que corresponde ao centro e que é atendido pela Associação Inter

Comunitária de Atendimento Social (AICAS), os educadores entram em contato com a

equipe responsável pela região. O território de referência da criança também organiza o

próprio trabalho de abordagem dos educadores de alguns núcleos, pois existem casos em

que a região que é responsável pelo acompanhamento do jovem pede que ele não seja

abordado por outra equipe, caso ele seja visto em outra região, para que isso não afete o

trabalho e o vínculo que eles vêm desenvolvendo.

 Os territórios da cidade também influem no tipo de encaminhamento que pode ser

dado para cada situação, pois algumas regiões possuem mais recursos e serviços do que

outras.  São  distintas  em termos  de  tamanho  populacional,  número  de  abordagens  e

diferenças nas situações de rua que são empregadas. Também diferem nas situações de

rua encontradas em cada região  e no número de acompanhamentos.  No centro,  por

exemplo,  tem-se  um  número  alto  de  abordagens,  pois  é  um  local  em  que  muitos



adolescentes e crianças se dirigem para realizar algum tipo de trabalho ou até mesmo

para morar. Diferem também no número de ligações solicitando abordagem. Comparando

as duas regiões que acompanho de forma mais próxima – a AICAS e o Ação Rua da

Lomba do Pinheiro vinculado ao CPCA2 – tem-se um número alto de solicitadas no núcleo

que atua no centro e um número bastante reduzido na que atende a comunidade. Como o

centra da cidade é um ponto em que muitos adolescentes e crianças se dirigem acaba

que ocorre uma comunicação frequente entre todas as unidades e também abordagens

conjuntas.  Antes de adentrar nas especificidades do campo é necessário dizer que a

situação de rua tem um histórico de produção de categorias, ou seja, disputas acerca de

qual  a melhor forma para se referir  a esta população. Reflexão esta que será feita a

seguir.

A produção da situação de rua

A categoria de criança e adolescente em situação de rua foi e ainda é objetivo de

reflexão por parte das tecnologias de governo. Meu intuito não é de definir qual o sistema

classificatório compreende de forma mais satisfatória a realidade deste público, mas sim

demonstrar  como este  conceito  é  perpassado por  negociações e  disputas  em que  o

resultado é a construção da visibilidade de uma população. As classificações operadas

por  diversos  saberes  atuam  na  construção  e  conhecimento  de  uma  realidade  e  na

delimitação  de  graus  de  humanidade,  ou  seja,  “qualifica  quais  são  os  sujeitos  que

merecem mais direitos e proteção do que outros” (FONSECA & CARBARELLO, 2009,

p.220). 

Os estudos sobre infância e juventude de rua tem início e o seu auge na década de

80, quando pesquisadores e instituições começam a desenvolver pesquisas e estudos

sobre o fenômeno. É a partir deste período que a situação de rua é colocada como um

problema social e como um campo de estudo que merece atenção. Compreender o tempo

cronológico  que  uma  problemática  ganha  visibilidade  não  tem  a  ver  apenas  com  a

realidade do período, mas também com a política, interesse da mídia pela temática e

pelas sensibilidades da época (FONSECA & CARDARELLO, 2009). 

No período eram diversos os saberes que atuavam sobre a infância de rua, sendo

que estudos apresentados pela UNICEF3 e por instituições nacionais como as pesquisas

2 Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA) São Francisco de Assis.
3 Fundo das Nações Unidas para a Infância 



da FUNABEM4, traziam números exorbitantes de meninos de rua no Brasil e nos países

da América Latina. Além de que simplificavam as trajetórias destes indivíduos, pois incluía

as experiências de crianças pobres em um mesmo rótulo, sendo que estes podiam variar

entre criança carente, abandonada, de rua, dentre outros (ROSEMBERG, 1993).

Apesar de grande parte da discussão reforçar estereótipos que homogeneizavam

os indivíduos e vinculam a rua à pobreza e ao abandono,  no final  da década de 80

começaram  a  surgir  estudos  que  contestavam  essas  contagens  nacionais  e

internacionais. E cujo objetivo era o conhecer e descrever o perfil das crianças de rua

(ALVES, 1992; RIZZINI & RIZZINI, 1992). É através dos dados desses estudos de perfil

que será possível perceber que estar na rua não significa estar ou ser abandonado. Com

isto torna-se necessário fazer uma distinção da expressão de  menino de rua,  em que

existe a “necessidade de distinguir menores  na rua, isto é, aqueles que exercem suas

atividades na rua, mas vivem com suas famílias, de menores  de  rua, os quais, tendo

rompido parcial ou totalmente os vínculos familiares, moram nas ruas, expondo-se, assim,

a maiores riscos” (ALVES, p. 118, 1992). 

A conceitualização exposta acima traz consigo uma proposta de não homogeneizar

as  vivências  de rua  empregadas  pelos  jovens,  porém ainda não  contemplava  alguns

pesquisadores. Silvia Koller e Claudio Hutz (1996), discorrem sobre a dificuldade em se

definir e estabilizar quem era da e quem estava na rua, visto que a maioria dos jovens que

apareciam nos censos tinham um vínculo familiar. Os autores sugerem o uso do termo

situação de rua para se referir ao público em questão, onde seriam necessárias “análises

caso a caso, especificas para cada criança, tentando agrupá-las por semelhanças, mas

respeitando suas individualidades e a dinâmica intrínseca de suas realidades de vida”

(KOLLER & HUTZ, p. 27, 1996). Uma outra crítica diz respeito a rua não ser um espaço

autônomo  em  relação  aos  outros  espaços  que  a  criança  circula,  como  a  família  e

instituições (LUCCHINI, 2003).

Nos anos 1990, os estudos sobre situação de rua passam a ter como um dos focos

a própria produção dessa categoria. De acordo com Irene Rizzini  e Udi Butler (2003),

esses trabalhos não apenas questionavam a produção da criança de rua, mas também a

própria  noção de infância.  Como as autoras citam, esses estudos problematizavam a

forma excludente e preconceituosa pela qual a sociedade lidava com essas crianças e

adolescentes,  sendo  que  divergiam das  correntes  anteriores  que  classificavam esses

indivíduos conforme a relação que tinham com a rua – moradia e/ou sobrevivência.  Os

estudos  das  décadas  posteriores  também enfatizavam o  protagonismo de  crianças  e

4 Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 



adolescentes  em suas  trajetórias,  as  considerando  como  atores  sociais  e  não  como

vítimas das circunstâncias (STOECKLIN, 2003; LUCCHINI, 2003). 

Seguindo  a  vertente  de  estudos  que  consideram as  biografias  das  crianças  e

adolescentes em situação de rua, Maria Filomena Gregori utiliza o termo viração para se

referir as práticas empregadas pelos jovens. A autora pontua a variedade de identidades

apropriadas  por  esses  atores  conforme  as  situações  que  vivenciam e  os  meios  que

desejam. Ao estudar meninos e meninas em situação de rua em Brasília, Priscila Calaf

(2007)  apreende  a  própria  forma  pela  qual  os  próprios  sujeitos  de  sua  pesquisa  se

nomeavam e a compreensão que tinham sobre a passagem das faixas etárias. 

A produção da situação de rua por diversos saberes está ligada a uma arte de

governo que tem como objetivo a população. Essa nova tecnologia de governo, de acordo

com Michel Foucault (2002), não tem mais como foco apenas as disciplinas e técnicas

voltadas ao corpo individual, mas sim o homem como uma espécie, ou seja, uma “tomada

de poder que não é individualizante, mas sim massificante (...) que se faz em direção não

ao homem corpo,  mas ao  homem espécie”  (FOUCAULT,  2002  p.289).  O objetivo  de

intervenção e controle desta nova forma de governo do século XVIII – a biopolítica – é a

população. Ou seja, “uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma

população, que procura controlar a série de eventos fortuitos que podem ocorrer numa

massa viva (...) é uma tecnologia que visa, portanto não o treinamento individual, mas

pelo equilíbrio global, algo como uma homeostase: a segurança do conjunto em relação

aos seus perigos internos” (p. 297).

 O autor ainda afirma que não se trata da substituição de um regime disciplinar e

soberano para um regulatório, mas sim uma convergência entre eles, tendo como alvo a

população (FOUCAULT: 1979).  Não se trata de um governo de principado cujo fim era

manter o próprio poder e governar o território, mas sim governar homens em relação com

o meio e os fenômenos e interesses que o cercam, como o clima, fertilidade, costumes,

morte, dentre outros (FOUCAULT: 1979; 2008). As formas pelas quais esse poder se dá

também não distintas, não se trata de um poder vertical, onde cabe aos súditos obedecer

ao  príncipe,  mas  sim  uma  multiplicidade  de  governos.  O  Estado  é  apenas  uma

modalidade de poder dentre outras, poder este que está nas relações e nas instituições,

sendo  que  estas  irão  desenvolver  uma  série  de  saberes  e  técnicas  de  governo

específicas. Ou seja, os fins desta nova arte de governar são múltiplos, dependem do que

será governado.

Para Ian Hawcking (1999), a partir do momento que determinada prática é vista

como  um  problema  é  que  diversos  saberes  irão  se  unir  para  propor  formas  de



intervenção. Essas tecnologias de governo - pensadas neste trabalho como os técnicos e

educadores sociais  do  Ação Rua -  tem realizado a  gestão de uma problemática  e a

construção de uma população - a de crianças e adolescentes em situação de rua em

Porto Alegre. E, também, atuado na criação de sujeitos, ou seja, através da criação de

categorias e eixos que delimitam quem é ou não a criança de rua, criam indivíduos que

serão os receptores de determinadas ações governamentais e atendimentos. Sendo que

as categorias utilizadas pelo serviço são de dois tipos:

“...a rua moradia refere-se ao uso do espaço da rua como campo principal de organização
de suas atividades, incluindo a moradia, contrapondo-se à situação de rua sobrevivência,
caracterizada  predominantemente  pelo  trabalho  infantil,  sendo  que  a  família  ainda  é  a
referência para a organização das atividades diárias (Lemos 2005; Rizzini & Buttler, 2003;
Souza, Reis, Correa & Giugliani, 2010 apud Finkler, 2011).

A heterogeneidade das classificações não diz respeito apenas as tipologias, mas

também aos serviços destinados à esta população. Por não existir uma política pública a

nível  nacional,  não  existe  uma  uniformidade  nas  ações  e  intervenções  destinadas  a

infância e juventude de rua. O foco deste artigo não é de comparar como cada município

age nessa questão, mas sim compreender como as tecnologias de governo da cidade de

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tem atuado e produzido a situação de rua na

cidade. Entendo por produção os mecanismos pelos quais uma criança ou adolescente é

reconhecido, tendo como ponto de partida a compreensão que o serviço possui sobre o

que é estar na rua. 

As normativas

Pensar o campo da infância e juventude é também refletir sobre faixas etárias e em

como o  Estado  atua  na  proteção  desses  indivíduos  que  são  considerados  como em

desenvolvimento. Existem estudos dentro das ciências sociais que tem efetuado esforços

no que diz respeito a romper com universalismo e categorias estáticas ao reconhecer

esses indivíduos como sujeitos ativos e que possuem uma reflexão sobre si (COHN &

SZULC, 2012). Onde vivenciar uma etapa da vida como a juventude não tem apenas a

ver com um uma idade, mas também com o contexto no qual o indivíduo está inscrito.

Pois  existem  desigualdades  sociais  (de  gênero,  raça,  classe  social)  que  marcam as

etapas  da  vida  (NOVAES,  2006),  e  que  não  permitem  que  um  ciclo  de  vida  seja

vivenciado da mesma forma por  todos os que se encontram cronologicamente nesse

período. A passagem dos ciclos da vida pode também não ser interpretada da mesma

forma por quem a vivencia, não sendo tão delimitada por fronteiras rígidas, em que muitas

vezes  essas  etapas  se  confundem,  se  misturam  e  não  são  operadas  como  formas

definitivas de obter determinado status (MULLER,2009). 



Porém,  quando  analisamos  as  ações  e  políticas  governamentais  tem-se  uma

institucionalização dos ciclos da vida, ou seja, uma maneira pela qual as faixas etárias

foram construídas para classificar e organizar o mundo, influenciando organização social.

Penso essa institucionalização dentro de uma época moderna em que “estágios foram

claramente definidos e separados e a fronteira entre eles passou a ser dada pela idade

cronológica”  (DEBERT,  p.  73,  1990).  A  maneira  pela  qual  os  ciclos  da  vida  foram

institucionalizados influencia a definição de públicos alvos pelas ações governamentais,

onde classificam indivíduos e os realocam em políticas e serviços conforme a idade que

possuem, considerando essas classificações etárias como universais. A forma como as

idades são estabelecidas em normativas e leis também configuram e delimitam o que é

permitido e o que é proibido para determinadas faixas etárias, assim como maneiras e

estilos de vida.

O  Ação  Rua  segue  a  faixa  etária  estabelecida  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente (ECA, 1990) no que diz respeito à idade de quem deve abordado nas ruas,

mas existe uma brecha em relação a quem deve ser acompanhado. Sendo considerada

criança os indivíduos que tenham até 12 anos incompletos e adolescente quem está

dentro da faixa etária de 12 a 18 anos. Apesar do ECA estabelecer uma idade limite para

a adolescência, o serviço atende casos que são nomeados como jovens adultos. Trata-se

de  meninos  e/ou  meninas  que  já  são  acompanhados  pelo  serviço  e  atingiram  a

maioridade, mas não superaram a situação de rua. O limite etário para continuar nesta

proteção especial - quando o indivíduo já foi atendido pelo serviço - é de 21 anos. Quando

atingir essa idade, deve-se realizar o desligamento ou encaminhamento para a rede de

adultos,  caso ainda exista  a necessidade de um atendimento  da rede de assistência

social. 

Assim como propõe o ECA, a família também ocupa uma centralidade nas ações

promovidas  pelo  Ação  Rua.  As  tecnologias  de  governo,  pensadas  aqui  como  os

executores de um programa governamental, não atuam apenas no nível de produção de

sujeitos  responsáveis  e  autônomos  (ONG:  2003),  mas  sim  em  um  processo  de

“politização da família” (SCHUCH: 2013). O núcleo familiar é o meio pelo qual o jovem

pode  desenvolver  a  vontade  de  sair  das  ruas,  e  muitas  vezes  a  organização  dos

responsáveis pelo adolescente ou pela criança é uma tarefa mais árdua do que a própria

organização do sujeito. Porque, como me foi citado em uma reunião, as ações dirigidas

aos jovens podem ser mais simples, como inseri-lo em algum curso ou na escola. 

Em contrapartida, o trabalho de construção de um sujeito organizado e responsável



pelos filhos pode ser um pouco mais complexo, até porque envolve outros âmbitos da

vida, como fazer com que a próprio adulto se organize para que possa organizar outros

ou, por exemplo, fazer com que uma mãe se desvencilhe de alguma situação de violência

que afeta toda a rede familiar. Cabe então, realizar um trabalho de construção de um

sujeito organizado e responsável na figura de quem possui a tutela desse indivíduo, para

que ele consiga se auto gerir, para que possa assim gerir outros, neste caso, os seus

dependentes.

O programa também segue normativas do ECA e da Organização Internacional do

Trabalho  no  que  diz  respeito  ao  que  consideram  como  trabalho  infantil.  Sendo

considerada não apenas a faixa etária que delimita com qual idade o trabalho pode ser

realizado, mas também as condições deste ofício, como situações de periculosidade e

insalubridade. Segundo o artigo 60 do capítulo V Estatuto da Criança e do Adolescente “É

proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de

aprendiz” (BRASIL, p.33, 2014). 

De acordo com a Convenção de 182 intitulada “Convenção sobre a Proibição das

Piores Formas de Trabalho Infantil” e ratificada pelo Brasil em 2000, as piores formas de

trabalho infantil são: “a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão,

tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívida e a condição de servo, e o

trabalho forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; b)

a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a produção de

pornografia  ou  atuações  pornográficas;  c)  a  utilização,  recrutamento  ou  a  oferta  de

crianças para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de

entorpecentes, tais como definidos nos tratados internacionais pertinentes; e d) o trabalho

que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, e suscetível de prejudicar a

saúde, a segurança ou a moral das crianças.”

Sendo que os critérios para determinar se a prática se insere nas tipificações acima

é  necessário  observar:  (a)  os  trabalhos  que  expõem  as  crianças  a  abusos  físico,

psicológico  ou  sexual;  (b)  os  trabalhos  subterrâneos,  debaixo da  água,  em  alturas

perigosas ou em espaços confinados; (c) os trabalhos com máquinas, equipamentos e

instrumentos  perigosos  ou  que  envolvam  manejo  ou  transporte  manual  de  cargas

pesadas; (d) os trabalhos em ambiente insalubre que possam, por exemplo, expor as

crianças a substâncias, agentes ou processamentos perigosos, ou a temperaturas ou a

níveis de barulho ou vibrações prejudiciais a sua saúde; e (e) os trabalhos em condições



particularmente difíceis, como trabalho por longas horas ou noturno, ou trabalhos em que

a criança é injustificadamente confinada às dependências do empregador.

É através dessas diretrizes que reconhecem e configuram os casos que atendem

como em “situação de rua sobrevivência”, ou seja, meninas e/ou meninos vinculados ao

trabalho infantil. Sendo que as situações encontradas pelas equipes variam conforme as

especificidades do território, onde grande parte da sobrevivência está ligada ao tráfico de

drogas, atividades de comércio, trabalho nos ferros velhos e reciclagens e a mendicância.

É a partir da observação de um cenário que é configurado como trabalho infantil - seja

pela idade, periculosidade ou período do ofício - que o indivíduo será reconhecido.  E são

esses conceitos que serão preenchidos nos documentos que para assim classifica-los

conforme a  atividade  realizada  no  momento.  Esse  reconhecimento  da  situação  pode

ocorrer  de  diversas  formas,  quando  outro  serviço  encaminha  o  caso  ou  até  mesmo

quando  um  pedestre  identifica  uma  criança  na  rua.  Para  fins  deste  artigo,  apenas

descreverei  a  abordagem que  é  a  realizada  pelos  educadores  sociais,  as  operações

cotidianas chamada de sistemática. 

As sistemáticas

A sistemática é uma atividade realizada pelos educadores sociais que consiste em

explorar  o  território  em que  atuam na  tentativa  de  reconhecer  e  localizar  crianças  e

adolescentes realizando situação de rua. Além dessa função, também procuram conhecer

o território, mapear pontos importantes, como escolas, postos de saúde e locais em que é

comum  encontrar  jovens  na  rua.  Nem  toda  sistemática  acaba  necessariamente  em

abordagem. Para que ocorra a abordagem é necessário identificar e ir conversar com a

criança que foi  identificada como uma situação de rua.  Ocorreram situações em que

caminhei  com  algumas  duplas  de  educadores  e  nenhuma  criança  foi  localizada.  As

sistemáticas também podem ser  feitas de diversas formas,  seja  a pé,  de carro e até

mesmo de ônibus. Qualquer que seja o meio de transporte usado, a técnica parece ser a

mesma, um trabalho que se aproxima do antropólogo no que diz respeito a observação e

ao treinamento de um olhar que percebe situações que podem fugir dos olhos de outros

transeuntes. 

Pretendo descrever a organização das sistemáticas da equipe que atende a região

central da cidade, a AICAS. Como citado anteriormente, esse núcleo possui uma equipe

maior  do  que  as  outras,  devido  a  se  tratar  de  um  território  que  possui  uma  maior



incidência de casos. Tem-se então seis educadores sociais e não quatro como nas outras.

O trabalho das sistemáticas é dividido em duplas, uma pessoa do sexo masculino e outra

do feminino e cada par é responsável por determinados bairros da região que atendem.

De acordo com os trabalhadores, o centro da cidade é o que tem hoje mais abordagens,

ou seja, onde se concentram a maioria das situações de rua. 

Além da  atividade  da  abordagem,  atualmente  eles  estão  em uma  tentativa  de

realizar  um  mapeamento  das  áreas  em  que  atuam,  para  assim  sistematizar  as

informações  que  correspondem a pontos  que  podem ter  jovens  em situação  de  rua,

escolas,  serviços  para  a  comunidade,  postos  de  saúde,  dentre  outros.  Essa

sistematização se mostra importante porque as duplas não são fixas, ou seja, de tempo

em tempo se troca uma pessoa do par e esse documento dos pontos centrais torna-se

importante para que o novo integrante da dupla já aprenda algo sobre a região.

De acordo com os profissionais, cada par possui uma maneira de abordar a criança

ou adolescente quando este é visto em situação de rua. Uma dupla de educadores ao

descrever  como  abordavam o  jovem -  visto  que  não  tínhamos  conseguido  encontrar

nenhuma pessoa em duas saídas pela cidade - disseram que preferem primeiro manter

um vínculo com o jovem antes mesmo de perguntar o seu nome e o local onde estuda.

Disseram  que  primeiramente  se  apresentam,  falam  do  serviço  e  começam  a  tentar

descobrir alguma atividade que o garoto ou garota goste de fazer, como por exemplo

jogar futebol ou cantar um rap. 

Trata-se de uma estratégia de primeiro criar uma relação de confiança e um vínculo

para posteriormente qualificar os dados, ou seja, perguntar algo sobre a vida pessoal do

menino (a), como o seu nome, onde estuda, onde mora e o nome da mãe. Para eles,

todas as perguntas que fazem não são diretivas, mas tem uma intencionalidade por trás.

É  através  desse  primeiro  contato  que  compreendem  um  pouco  a  vida  de  quem  foi

abordado,  assim como propõe algum encaminhamento,  como aderir  a  algum serviço.

Cabe ao adolescente aderir ou não a oferta do programa, sendo que também cabe a ele

manter ou não a conversa, pois de acordo com os educadores, eles não forçam o diálogo

quando percebem que o jovem não está disposto.

 Ação Mercados 

Uma sistemática que acompanhei recebe o nome de “Ação Mercados”, ela é feita

todas as sextas feiras do mês, no período da tarde. Uma das educadoras me disse que é



bastante  raro  não  acontecer  abordagem  nessa  ação,  pois  esse  dia  da  semana  tem

bastante movimento de pessoas na frente dos mercados realizando mendicância. Ela não

é realizada a pé, mas sim de carro e a equipe se divide em trios. A ação não tem o intuito

de apenas passar pelos mercados da região, mas sim em pontos estratégicos onde pode

ter situações de rua. Saímos então com o motorista da Associação e nos dirigimos para

os locais chave de todos os três grandes territórios das duplas. O trabalho de observação

torna-se fundamental aqui, pois é necessário estar atento não apenas aos locais que já se

conhece, mas também aos pontos que não foram mapeados, pois novas situações podem

surgir. 

A primeira cena que observamos já era um caso conhecido pelo serviço. Tratava-se

de uma mulher adulta e seus dois filhos na frente de um mercado localizado em uma área

nobre da cidade. A região que a família habita não era a correspondente ao centro, logo,

por  uma  indicação  do  núcleo  que  a  atende  e  que  está  em  outro  território,  apenas

passamos de carro por eles e os educadores não os abordaram. Assim que o carro se

afastou, uma das educadoras ligou para o responsável pelo acompanhamento do caso e

informou que eles estavam no mercado. 

Seguimos para outros locais, sendo um deles outro mercado, porém nada vimos.

Depois fomos em direção a uma área vizinha e passamos por um banco onde já  foi

mapeado situação de rua. No banco nada foi identificado, mas em uma loja ao lado um

educador disse  que parecia ter  uma situação de rua.  O que vimos do carro  foi  uma

senhora sentada e um carrinho de bebê que estava a sua frente. O motorista deixou todos

nós na rua e deu a volta para nos encontrar na rua seguinte, pois ali não conseguiria

parar. Descemos do carro e combinamos que uma dupla entraria na loja como se fossem

clientes e iriam ver qual era a situação. Eu e outra educadora ficaríamos esperando o

sinal  deles.  Antes  de  atravessarmos  a  avenida  avistamos  uma  cabeça  que  saia  do

carrinho e que parecia ser de uma criança. Quando nos aproximamos, pudemos ver que

se tratava da cabeça de uma mulher adulta. O carrinho estava cheio de bens da senhora

e provavelmente essa era a maneira pela qual  se movimentava com seus bens pela

cidade e a cabeça que víamos era de uma mulher  que estava sentada na frente do

carrinho (e de costas para nós), uma mulher adulta. Apenas um engano da visão.  

Passamos então por uma rede de fast food em uma avenida movimentada, pois ali

também já tinha ocorrido situações. E foi neste local que consegui presenciar a primeira

abordagem da região do centro. Um dos educadores conseguiu visualizar um menino na

saída do estacionamento que pedia dinheiro aos carros que ali passavam. Assim que o



carro encostou, desceu do carro eu e mais duas educadores para a abordagem. Primeiro

nos apresentamos e elas perguntaram se ele já havia ouvido falar do Ação Rua. Ele disse

que sim, que várias vezes já foram conversar com ele e disse que conhecia algumas

pessoas  que  faziam parte  do  serviço.  O menino,  que  tem 14  anos,  estava  bastante

monossilábico e parecia não querer conversar. 

Tentaram perguntar  o  que  ele  gostava  de  fazer  e  ele  dizia  algo  como “nada”.

Perguntaram se ele tinha interesse em algum curso e ele não se mostrou interessado.

Perguntavam o que ele queria da vida e ele “nada”. O tempo todo ele mantinha a cabeça

abaixada  e  não  se  mostrou  muito  disponível  para  conversar  e  para  aceitar  alguma

proposta das meninas. Como o intuito do serviço é de trabalhar com a livre e espontânea

vontade do adolescente, optamos por ir embora.  Dali saímos para um mercado de outra

avenida, entramos no estacionamento e não encontramos nada. Fomos também para

outro  mercado  em  um  shopping  e  nenhuma  abordagem.  Seguimos  então  para  um

comércio da avenida paralela à esta. Lá encontramos uma situação em que o menino

estava vendendo abacaxi. Saiu do carro eu e mais uma dupla do serviço para conversar

com o garoto.

Nos apresentamos e logo perguntaram se ele conhecia o Ação Rua. O menino

disse que não. Perguntaram se ele estava sempre ali e ele disse que é de outra cidade e

que está sempre em diversos pontos da cidade.  Também perguntaram se ele  estava

sozinho e ele disse que não, que estava com seu primo que é maior da idade. Indagaram

se ele estudava e ele disse que sim, que está fazendo supletivo, para assim acabar mais

rápido.  Ele tem 16 anos e está no primeiro ano.  A conversa seguiu com o educador

perguntando  se  ele  gostava  de  jogar  futebol  e  o  menino  disse  que  não.  Por  fim,

perguntaram se ele poderia pegar o nome do garoto e o da sua mãe, e ele passou os

dados sem qualquer resistência.  Ao final,  disseram para o menino que iriam avisar o

CRAS5 de  sua cidade de origem para  avisarem sobre  a  conversa e  passar  as  suas

informações pessoais, sendo que não era para ele ficar preocupado porque isso não lhe

acarretaria problemas. 

A  descrição  acima  serve  para  demonstrar  como  ocorre  uma  das  atividades

cotidianas das equipes no que diz respeito ao trabalho da abordagem e da sistemática. As

formas pelas quais as abordagens ocorrem são distintas, pois dependem muito da forma

como o educador dialoga com o menino ou menina e também da própria receptividade de

quem foi abordado. Nos três casos etnográficos apresentados e que ocorreram na mesma

data é possível perceber o trabalho de observação do educador social. Trabalho este que
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consiste  em um olhar  treinado para  identificar  e  também levantar  suspeitas  sobre  as

práticas que são consideradas pelo serviço como “em situação de rua”. Um trabalho que

exige  uma  análise  não  apenas  das  ações  que  as  crianças  ou  adolescentes  estão

desenvolvendo,  mas  também  um  exame  em  relação  as  características  físicas  das

pessoas que suspeitam como em situação de rua, pois apenas atendem indivíduos com

menos de 18 anos. É necessário não apenas reconhecer a prática da rua, mas também a

faixa etária correspondente. 

Os conceitos na prática cotidiana

Como  citado  anteriormente,  as  normativas  exercem  uma  grande  influência  na

proteção da infância e juventude em situação de rua. E ocasionam efeitos na própria

prática dos serviços,  como as formas pelas quais são classificadas as situações que

devem  e  que  são  atendidas,  estipulando  também  as  faixas  etárias  que  deverão  ser

acompanhadas. O Ação Rua, ao ampliar a idade cronológica de quem ainda pode ser

acompanhado pelo serviço abre uma brecha em relação ao Estatuto da Criança e do

Adolescente. Ou seja, a própria prática do programa ao vivenciar uma realidade –a do

número ainda alto de jovens adultos em situação de rua – faz com que seja necessário

estender o ciclo etário que atendem. Pois a maioridade implica passar de uma rede de

proteção bastante especifica e com um alto grau de organização para uma outra espécie

de ação governamental, que não possui tantos mecanismos de proteção. 

Em relação as duas tipificações que estão nas diretrizes do serviço, de acordo com

os profissionais de um dos núcleos que acompanho, as categorias empregadas muitas

vezes não dão conta  da complexidade da vida  real.  Os conceitos  se  mostram como

insuficientes para descrever a multiplicidade da vida real. O que essa equipe me relatou é

que é que a vida real não cabe em categorias fechadas. Citaram que a categorização é

apenas uma forma empregada para conseguirem se comunicar entre as equipes.  Nunca

se parou, ali  naquela equipe, para se definir, nas situações práticas, qual criança está

enquadrada  em  qual  nomenclatura,  se  é  de  rua  moradia  ou  rua  sobrevivência,  por

exemplo. 

As vivências, de acordo com os profissionais, ultrapassam as categorias. O que

fazer quando a família toda está em situação de rua? E o que fazer quando a criança está

em rua sobrevivência, mas tem os vínculos fragilizados? Para eles, enquadrar as histórias

em categorizações é uma tarefa difícil, pois ali se trabalham com vidas e com afetos, e

também  não  é  o  principal  foco  do  Ação  Rua  daquele  território.  O  trabalho  é  feito,



normalmente,  através  do  reconhecimento  da  criança  e  do  adolescente  que  está  em

situação de rua na região, através da exploração dos locais em que esses indivíduos

costumam ficar  e  de  outros deslocamentos,  e  a partir  disso tenta-se  chegar  as suas

redes, como a família. 

No cotidiano, como é possível perceber no relato acima, os conceitos são vistos

como limitados, servem mais como uma forma de comunicação entre os núcleos e como

uma sistematização dos dados de quem é atendido do que algo que tenha algum efeito

na  prática.  Para  fins  de  conclusão,  tem-se  que  as  normativas  contribuem para  criar

problemáticas, para o estabelecimento de técnicas especificas de governo, assim como

para a classificação do mundo. Os conceitos, apesar de serem utilizados para reconhecer

e classificar determinadas populações não são tão fixos como preveem as normativas.

Eles dependem tanto da realidade que está sendo gerida como da própria reflexão dos

saberes envolvidos na intervenção. 
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