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“Que há, enfim, nesse lugar perfeitamente inacessível, porquanto exterior ao 

quadro, mas prescrito por todas as linhas de sua composição? Que espetáculo é esse, 

quem são esses rostos que se refletem primeiro no fundo das pupilas da infanta, 

depois dos cortesãos e do pintor e, finalmente, na claridade longínqua do espelho?” 

(Foucault, 2002, p. 17). 
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RESUMO 
 

Santana, Ana F. S. Tendo a rua como casa. Ensaio etnopsicológico com crianças. 
Salvador, 2006. 140p. Dissertação (mestrado). Programa de Pós Graduação em 
Psicologia. Universidade Federal da Bahia. 

 

A presença de crianças nas ruas das grandes cidades é um fenômeno que inquieta a 

sociedade sendo recalcitrante ao que tem sido viabilizado como política pública para 

dar conta disso, até o momento. Compreendê-lo além de conhecer os mecanismos 

históricos e sociais que se encontram em sua origem, implica entender as vicissitudes 

de ser criança e ter a rua como ambiente de desenvolvimento e o antagonismo que 

parece existir entre os termos “criança” e “rua”. Esse trabalho, de caráter 

etnopsicológico, teve como foco principal descrever a cultura de um grupo de 

crianças com experiência de vida nas ruas e que freqüentam assiduamente um 

mesmo espaço urbano. A pesquisa foi desenvolvida no quadro teórico do 

interacionismo simbólico e da abordagem etnográfica. Os dados foram coletados ao 

longo de um ano de observação participante junto a crianças atendidas pela educação 

de rua da ong Projeto Axé. O trabalho discute os modos de comportamento 

adequados a essa comunidade específica de crianças, os estilos de apresentação de si 

e sua funcionalidade, tanto de aparência quanto de linguagem, busca entender sua 

concentração nessa área urbana, descreve suas relações com a família e outros 

adultos (educadores, policiais, juizado e transeuntes), apresenta as estratégias de 

sobrevivência e cuidado corporal utilizadas e como elas se referem a si mesmas, 

constroem uma carreira de rua e pensam o próprio futuro. 

 
PALAVRAS-CHAVE: crianças e adolescentes nas ruas, interacionismo simbólico, 
etnopsicologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Santana, Ana F. S. Tendo a rua como casa. Ensaio etnopsicológico com crianças. 
Salvador, 2006. 140p. Dissertação (mestrado). Programa de Pós Graduação em 
Psicologia. Universidade Federal da Bahia. 

 

The presence of children who living in the streets of the great cities is a phenomenon 

that annoys the society. That has been recalcitrant and has been made it possible as 

public politic in order to be handled until the moment. To try to comprehend it 

besides knowing the social and historical mechanisms which its origin is founded, it 

is necessary to understand the vicissitudes of being child and having the street as 

environment of development. In addition, the antagonism that seems to exist between 

these two terms “child” and “street”. Therefore, this work, in the scope of ethno 

psychological, has the main focus on describing the culture of a group of children 

and adolescents with street experience who frequent the same urban location. The 

research was developed and based on symbolic interactionism and ethnographic 

boarding that has the data which the own research has analyzed. Moreover, the data 

has been collected throughout one year of direct observation on the children who 

have been assisted by education of Axe project. This work emphasizes the behavior 

manner appropriately to specific these children’s communityese, the styles of 

presentation of itself and its functionality, both in a way of appearance and of the 

language, it searchs to understand its concentration in this urban area, describes its 

relations with the family and other adults (educators, policemen, court and passer-

bys), presents the strategies of used survival and same corporal care and as they 

mention itself, construct a street career and think the proper future. 

KEY-WORDS: children and adolescents in the streets, symbolic interacionismo, 

ethno-psychology. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No início de minha incursão no tema das crianças1 com experiência de vida nas ruas, 

lancei em sites de busca na internet a expressão “meninos de rua”. Em meio aos 

artigos acadêmicos acerca de pesquisas realizadas sobre essas crianças, apareceram 

variados tipos de leituras, dentre eles, poesias, reportagens de jornais, descrições de 

trabalhos e relatos de intervenções, entre outros materiais menos importantes. Hoje, 

depois de um percurso árduo para me apropriar ou talvez, me aproximar, do tema, 

resolvi refazer a busca.  

O que eu não vi, naquela primeira tentativa, há dois anos atrás, salta hoje aos meus 

olhos: a expressão “meninos de rua” aparece indissoluvelmente ligada às palavras 

“vítima”, “abandono”, “injustiça”, “exclusão”. O conteúdo do material visitado na 

internet leva a crer que as desigualdades que atravessam a nossa sociedade são o 

fator predominante que resulta na exposição desses meninos e meninas no espaço das 

grandes cidades. A precariedade material das famílias, seus formatos inesperados, 

que não correspondem ao que é considerado adequado como ambiente de 

desenvolvimento para uma criança, seria conseqüência direta do desamparo 

econômico e, finalmente, essa pobreza desconcertante e desconsertada, empurraria 

para a rua os inúmeros filhos que não pode sustentar.  

                                                
1 Apesar das distinções entre os universos da criança e do adolescente, aqui neste relato de pesquisa a 
palavra criança será utilizada de forma genérica, abarcando a faixa etária dos 12 aos 17 anos, que 
como previsto pelo ECA, corresponde à adolescência. 



 
 
 
 
Pior ainda, as famílias sempre aparecem como responsáveis por diferentes formas de 

abuso, maus tratos e violências contra os pequenos, usando as crianças, inclusive, 

para obtenção de rendimentos, obrigando-as a trabalhar e/ou mendigar. Ia 

esquecendo que, igualmente, essas famílias são acusadas de não se interessarem pela 

escolarização das suas crianças e, sendo obrigadas a matriculá-las nas escolas, não 

oferecem nenhum suporte para que elas aí se mantenham e cumpram, ao menos, os 

anos de escolaridade previstos por lei. Tendo identificado a cadeia causal e os 

responsáveis por este estado de coisas que ameaça a sociedade e sua estabilidade, só 

resta acrescentar o discurso da compaixão – “pobres crianças largadas sem amor e 

sem proteção”, “famintas e que dormem nas calçadas sob o relento e o frio” – que se 

soma ao do medo e do risco – “tão pequeno e já no caminho da marginalidade”, “é 

impossível ficar sossegado aqui, com todos esses meninos pedindo e de olho em 

nossas bolsas”2. 

Ao longo do percurso que fiz até aqui e que se finaliza com a escritura desse relato 

de pesquisa, percebi que tratar esse tema é um exercício difícil, problemático e, até 

perigoso. O risco de confirmar preconceitos, adotando discursos conservadores ou 

reducionistas, está sempre presente, principalmente quando não se considera o papel 

da própria criança na sua saída de casa e são desprezadas a mobilidade e a dinâmica 

própria da vida nas ruas. Mas o risco maior é propor um delineamento de pesquisa 

apoiado nessas inconsistências.   

Conviver com as crianças e estudar esse universo me auxiliou a compreender a 

inoperância das políticas públicas e da fragilidade das instituições voltadas para elas, 

ambas ainda atravessadas por concepções arcaicas e discursos frágeis. Políticas e 

instituições essas que oscilam entre fazer respeitar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e a compreensão, ainda arraigada no Brasil, de que crianças nas 

ruas é caso de polícia e/ou de justiceiros.  

Mas o que mais me chocou nesse percurso é a desconsideração da criança como 

autora de sua própria vida nas ruas. Ou, ao menos, co-autora. Longe de minimizar o 

papel das profundas desigualdades que atravessam a sociedade brasileira e que, 

                                                
2 Essas frases foram inventadas, mas não me parece difícil que qualquer pessoa já as tenha escutado, 
pois fazem parte do imaginário que cerca crianças com experiência de rua. 



 
 
 
 
certamente, têm a ver com o tema do meu estudo, descobri que não é possível lidar 

com essas crianças sem considerar seu protagonismo nessa itinerância casa/rua.  

Curiosamente, essa não é uma área que se possa considerar desértica quando 

avaliamos a produção científica tanto brasileira quanto internacional. A presença de 

crianças nas ruas é amplamente estudada e podemos somar várias décadas de 

pesquisas orientadas para esse tema. Listar a quantidade de ongs e ogs que se 

ocupam do tema é uma tarefa difícil de realizar, pela sua abundância. Mas, o que 

falta não é quantidade nem de produção nem de quem se ocupe do problema. A meu 

ver, o que merece toda nossa atenção, é uma revisão profunda nas formas de avaliar e 

compreender esse fenômeno. Se, ao abordá-lo, pensamos as crianças como resultado 

de negligências e maus tratos dos adultos responsáveis, socialmente marginalizadas, 

estamos confirmando concepções miserabilistas e vitimizadoras, que as vinculam a 

um destino certo: a delinqüência e a criminalidade. Pensando assim simplificamos e 

fragmentamos nosso objeto de estudo, recusando sua densidade e opacidade. 

A multidimensionalidade do tema me obrigou a uma revisão inicial e muito 

definidora dos rumos desse trabalho: a necessidade de instaurar novas formas de 

apreedê-lo o que resultou em uma abertura para outros campos do saber acadêmico 

que tocam essa questão. Sendo psicóloga e sem me propor a abandonar meu campo, 

fui em busca do auxílio de outras referências animada pela necessidade de uma 

leitura mais plural e de uma metodologia que pudesse acompanhar a fluidez do meu 

objeto. 

Nesse sentido, esse trabalho se inscreve na perspectiva da multirreferencialidade3 

“fazendo uso da concorrência de referências distintas e que devem guardar suas 

respectivas independências enquanto contribuições à compreensão polissêmica do 

objeto, seja ele prático ou teórico” (Sampaio, 2002, página irregular). Foi essa 

abertura que me propiciou uma releitura de conceitos há muito estabelecidos no 

campo de estudos em desenvolvimento e, especificamente, sobre as crianças e 

adolescentes nas ruas. 

                                                
3 Ver Ardoino (2000). 



 
 
 
 
Na tentativa de deixar de lado os discursos correntes e hegemônicos que tratam do 

tema é que recorri aos saberes da sociologia e da antropologia. A contribuição da 

nova sociologia da infância (Montandon, 2001; Rocha, Ferreira e Vilarinho, 2000; 

Sarmento, 2002; Sirota, 2001) foi central para minha construção, no que ela apreende 

a criança como sujeito, dona de um discurso próprio e que, portanto, deve ser 

estudada e entendida a partir dela mesma, valorizando sua voz e cultura. Em 

antropologia, debrucei-me sobre a etnografia (Boumard, 1999; Laplantine, 2004; 

Miguélez, 2005; Sato e Souza, 2001), que considero hoje como um caixa de 

ferramentas indispensável ao estudo dos saberes próprios à uma cultura e que me re-

apresentou aos conceitos de “outro” e de “alteridade”, sendo igualmente capaz de me 

auxiliar a não colocar (ou retirar, no caso) uma camisa de força em algo tão movente 

quanto um grupo de crianças, ainda mais vivendo em espaço aberto. 

No campo da psicologia, sendo um trabalho na interface psicologia do 

desenvolvimento/psicologia social fui buscar a inspiração do interacionismo 

simbólico (Mead, 1934, Berger e Luckman, 2002; White, 2005; Becker, 1963, 

Goffman, 2003; Strauss, 1999) que se encontra em oposição, tanto aos postulados 

quanto aos métodos funcionalistas, privilegiando estudos monográficos baseados em 

observação direta, convencido de que a experiência humana é mediada pela 

interpretação. Dessa forma, as pessoas não agem com base em respostas 

predeterminadas a objetos predefinidos, mas sim como animais simbólicos que 

interpretam e definem e cujo comportamento só pode ser compreendido pelo 

investigador que se introduza nos processos cujas características e modo de 

funcionamento pretende estudar. 

Realizando esse trabalho foi um conforto perceber que a psicologia tem dado passos 

decisivos na direção de considerar o conhecimento produzido em outros campos, 

especialmente das ciências do homem, para a compreensão de seus objetos de 

interesse. Afinal, como diz Guareschi, Medeiros e Bruschi (2003, p. 47), nenhuma 

“cultura pode ser monopólio de uma única disciplina, pois estando em todos os 

lugares, nenhuma área dá conta sozinha de toda a complexidade do assunto”. 

Desse modo, trilhei caminhos que me abriram horizontes na direção de valorizar a 

criança como ator social, que interfere na sua inserção no mundo e, com suas 



 
 
 
 
maneiras próprias, dele participa. Movimento que me exigiu abandonar a convicção 

em um conhecimento prévio e estereotipado para admitir a “opacidade, 

heterogeneidade, incompletude, imprecisão e o convívio permanente com a ‘angústia 

da falta’ em relação a todo conhecimento” (Sampaio, op. cit., página irregular), 

pressupostos da abordagem multirreferencial que vai de encontro à suposta 

transparência que se alcançaria com a decomposição da complexidade do objeto. 

A perspectiva de uma psicologia naturalista, definida por oposição a uma orientação 

mecanicista e distanciada, tem sido denominada por Sampaio (2005, página 

irregular) de etnopsicologia:  

As pessoas desenvolvem anteriormente e fora do ato da pesquisa uma perspectiva 

sobre elas mesmas e sobre o mundo onde vivem em trocas sociais permanentes, o 

que quer dizer que um processo de definição de situações pré-existe à entrada de um 

pesquisador no campo. Para ter acesso a essas perspectivas, a essas definições que os 

atores fazem da realidade, ele deve trabalhar no ambiente onde se desenrolam as 

ações, nas situações “naturais”, forma privilegiada de religar essas perspectivas ao 

ambiente na qual elas emergem. A postura do pesquisador e sua estratégia de 

ignorância se apóiam em uma visão da sociedade humana – defendemos a hipótese 

que a pessoa cria seu próprio mundo, se segue a isso que o pesquisador-naturalista 

pressuporá de início, necessariamente, apenas rudimentos da situação sob 

observação. Seu trabalho, de natureza descritiva e interpretativa, será a tentativa de 

maximizar a possibilidade de apresentá-la da forma mais próxima da ótica e da 

subjetividade das pessoas em situação.  

Do ponto de vista teórico, a interlocução com a Antropologia e a Sociologia tem 

aproximado a etnografia e os estudos interacionistas, especialmente aqueles ligados à 

segunda Escola de Chicago, configurando, a nosso ver, um novo campo - a 

etnopsicologia - que se impõe onde o raciocínio prático dos atores sociais é 

requerido e a imersão do pesquisador no campo é condição para a o desenvolvimento 

do trabalho de pesquisa e/ou de intervenção. Por defender essa proximidade é que 

apenas metodologias qualitativas, que não dispensem o olhar de um pesquisador 

interessado, podem se ajustar a essa perspectiva. 

Tendo a rua como casa é o resultado do esforço para contribuir com o 

desenvolvimento de pesquisas nesse campo, o que implicou em muita mudança 



 
 
 
 
pessoal e em vários descentramentos: aproximar-me das crianças, esforçar-me para 

compreender sua lógica cotidiana, as múltiplas formas como reagem ao mundo, às 

vicissitudes de suas vidas, entender suas decisões e, sobretudo aprender a escutá-las. 

Apresento aqui uma história de fragmentos. O objetivo que moveu esse trabalho foi o 

de descrever a cultura – entendida aqui como formas de vida e práticas sociais – de 

um grupo de crianças que se utilizam das ruas para sobreviver e realizar suas 

atividades da vida cotidiana, freqüentando assiduamente o mesmo espaço urbano. 

Nortearam essa descrição questões como: quais são os modos de comportamento 

adequados para essa comunidade específica de crianças? Existe um estilo 

identificável tanto do ponto de vista corporal quanto de aparência e linguagem que as 

caracterize? Por que se concentram justamente nessa parte da cidade? Qual o uso que 

fazem desse espaço urbano? Como se dá sua relação com o consumo de bens e 

serviços? Como ocorrem suas relações com a família e outros adultos (educadores, 

pessoas da comunidade, transeuntes)? Quais as estratégias de sobrevivência 

utilizadas e como resolvem questões ligadas à saúde, cuidado e higiene corporal? 

Como elas se referem a si mesmas, à vida que levam nas ruas e pensam o próprio 

futuro?  

Essa dissertação está estruturada em seis capítulos. O capítulo primeiro versa sobre 

os entendimentos históricos sobre as crianças nas ruas e as possíveis intersecções 

entre elas e a história da infância e da infância abandonada. O capítulo segundo trata 

dos aspectos epistemológicos ligados às abordagens do tema, apresentando 

informações teóricas e conclusões de estudos. O terceiro é dedicado a uma revisão 

acerca do interacionismo simbólico como vertente da psicologia social articulada 

com a perspectiva de estudos etnográficos. O capítulo quarto apresenta o percurso do 

método, as andanças e tropeços conceituais e metodológicos. O quinto traz a análise 

dos dados, descrevendo a itinerância da vida nas ruas. Finalmente, o capítulo sexto 

retoma os objetivos e tece algumas considerações finais sobre o trabalho aqui 

apresentado. 

Comecemos, então... 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ENTENDIMENTOS HISTÓRICOS 

 

1.1. HISTÓRIA DA INFÂNCIA E CRIANÇAS NAS RUAS: INTERSECÇÕES E 

DIVERGÊNCIAS  

A poesia de Casimiro de Abreu, “Meus oito anos” tornou-se conhecida por 

apresentar a infância como uma etapa da vida carregada de romantismo saudosista e 

indissoluvelmente ligada à fantasia, ao conforto e à proteção: “Oh! Que saudades que 

eu tenho/Da aurora da minha vida/Da minha infância querida/Que os anos não 

trazem mais!/Que amor, que sonhos, que flores/Naquelas tardes fagueiras/À sombra 

das bananeiras/Debaixo dos laranjais!” 

A modernidade instituiu uma imagem idealizada e universal de criança e infância, 

que chegaram a ser consideradas, segundo Postman (2005, p. 81), “como direito 

inato de cada pessoa, um ideal que transcendia a classe social e econômica”. Mas 

nem sempre foi assim... 

Defendendo a tese de que a infância, a depender de injunções históricas, econômicas 

e sociais pode aparecer ou desaparecer, Postman (op. cit.) diz que, na sociedade 

grega, as palavras usadas para criança e jovem eram ambíguas e pareciam abranger 

quase qualquer um que estivesse entre a infância e a velhice, não havendo restrições 

morais ou legais à prática do infanticídio. Entretanto, o autor diz ainda que, apesar da 



 
 
 
 
severidade disciplinar, não há dúvidas de que tenham sido os gregos que inventaram 

a idéia de escola, pois acreditavam na educação e no ócio, momento em que “uma 

pessoa civilizada gastava naturalmente o seu tempo pensando e aprendendo” (p. 21). 

Também os gregos de Esparta, afeitos ao culto do corpo e às artes da guerra, 

fundaram escolas. 

Quanto aos romanos, Postman (op. cit, p. 23) afirma que estabeleceram uma ligação 

entre a criança em crescimento e a noção de vergonha. “A questão é, simplesmente, 

que sem uma noção de vergonha bem desenvolvida a infância não pode existir”. 

Assim, a criança deveria ser protegida dos segredos adultos, em especial, os segredos 

sexuais. A importância da educação surge preliminarmente através de Quintiliano 

que mostrou capacidade em captar aspectos especiais dos jovens, através de sua obra 

que versava sobre como educar um grande orador a partir da infância. No ano de 374 

d.C. foi promulgada a primeira lei contra o infanticídio. 

Segundo esse mesmo autor, depois dos romanos, as idéias de “proteção e cuidados, 

de escolarização e de estar à salvo dos segredos dos adultos” (p. 24) praticamente 

desapareceram. Com as invasões bárbaras, o colapso do Império Romano e a imersão 

da cultura ocidental nas trevas da Idade Média, houve transformações importantes na 

história que repercutiram significativamente na história da infância, especialmente, 

em quatro pontos: “o primeiro é que a capacidade de ler e escrever desaparece. O 

segundo é que desaparece a educação. O terceiro é que desaparece a vergonha. E o 

quarto, como conseqüência dos outros três, é que desaparece a infância” (Postman, 

op. cit., p. 24). 

Postman (op. cit.) diz que o desaparecimento da leitura e escrita deveu-se à escassez 

do fornecimento de pergaminho e papiro, mas, principalmente, pela restrição do uso 

do alfabeto romano, disponível apenas para os escribas – alfabetização corporativa – 

ficando a população em geral sem acesso às letras, provocando o inverso da 

alfabetização social, em que “a maioria do povo pode ler e realmente lê” (p. 25). Na 

Europa, por sua vez, predominava a oralidade. As pessoas “adquiriam conhecimento 

principalmente de ouvido, por meio de sermões públicos, dramas sacros, recitais de 

poemas narrativos, baladas e contos” (p. 27). Com Rousseau defendendo o mito do 

bom selvagem e a harmonia e proximidade com a natureza surge a idéia de que a 



 
 
 
 
leitura é o flagelo da infância, pois a criança transforma-se em adulto quando 

aprende a ler e escrever. Já que no mundo não letrado não há necessidade de 

separação entre adultos e crianças, com a leitura, cria-se a idade adulta. Como as 

formas de aprendizagem que se davam na Idade Média se restringiam também à 

oralidade, não existia um conceito de educação letrada. Apesar da existência de 

escolas, nestas não havia gradação de currículo a depender da dificuldade do assunto, 

as matérias eram ensinadas ao mesmo tempo, não havendo separação por idade. A 

escola, a essa época, não consistia numa preparação para o homem adulto. 

A indiscriminação entre os mundos adulto e infantil não estava limitada apenas às 

classes escolares, sendo visível em todos os aspectos da vida em geral. Quando um 

menino atingia a idade de sete anos, já era considerado um adulto, pois nesta idade 

“as crianças dominam a palavra” (Postman, op. cit., p. 28). No seu conhecido estudo 

acerca da história da infância e da família na Europa, Ariès (1986) afirma que, no 

século XIII, as crianças eram integradas ao mundo dos adultos, sem haver diferenças 

de ocupação, de espaços, tratamentos, vestimentas. Isto poderia ser percebido através 

das representações iconográficas, onde a indiscriminação entre adultos e crianças 

aparece marcadamente nas formas como as crianças eram representadas: homens em 

tamanho menor, apresentando características físicas (porte físico, musculatura, traços 

do rosto) de adultos. Não podemos ainda esquecer que a arquitetura dos interiores 

não previa uma separação entre espaços sociais e íntimos, implicando em 

convivência das crianças com todos os aspectos da vida dos adultos, inclusive o 

exercício da sexualidade, o que hoje, por esxemplo, é considerado como um fator 

importante na análise de casos de abuso sexual de crianças. 

A idéia de infância e a atribuição de características especiais às crianças foram 

estruturadas depois de uma transformação da concepção de adulto. Segundo Postman 

(op. cit., p. 34), “a nova idade adulta, por definição, excluiu as crianças. E como as 

crianças foram expulsas do mundo adulto, tornou-se necessário encontrar um outro 

mundo onde elas pudessem habitar. Este outro mundo veio a ser conhecido como 

infância”. A idade adulta passou a ser caracterizada pelo homem letrado, pois houve 

um desenvolvimento de tecnologias de impressão e a disseminação de diferentes 

tipos de informações, a “explosão do conhecimento”, como diz esse autor. Para ser 

um adulto, na plenitudade de suas atividades e funções, era necessário romper as 



 
 
 
 
fronteiras do costume e da memória e adentrar em mundos antes desconhecidos e não 

contemplados. E para tanto, era preciso dominar as letras e dar-lhes sentido.  

A partir daí a idade adulta tinha de ser conquistada. Tornou-se uma realização 

simbólica e não biológica. Depois da prensa tipográfica, os jovens teriam de se 

tornar adultos e, para isso, teriam de aprender a ler, entrar no mundo da tipografia. E 

para realizar isso precisariam de educação. Portanto, a civilização européia 

reinventou as escolas. E, ao fazê-lo, transformou a infância numa necessidade 

(Postman, op. cit., p. 50). 

Recorrendo ao dicionário (Houaiss, 2001; Larousse, 1992), é possível identificar que, 

à definição de infância estão subjacentes entendimentos acerca de um período da 

vida humana vinculado a “começo”, “origem” e “ingenuidade”. A infância é 

compreendida como uma fase de preparação, a partir da qual se inicia o processo de 

amadurecimento, aquisição de habilidades e conhecimentos necessários ao alcance 

de uma fase plena, madura, letrada, capaz do exercício de direitos e deveres, livre da 

ingenuidade: a fase adulta. 

Assim, a partir desses estudos clássicos, passou-se a questionar a idéia de infância 

como um fenômeno natural e universal, para compreendê-la como uma realidade 

social construída e reconstruída historicamente. O trabalho de Áries (1986), por 

exemplo, pretende mostrar que a sociedade progressivamente passa por uma 

mudança de olhar sobre a criança, concebendo-a em relação à família, que é 

responsabilizada pela criação, cuidados e proteção, e em relação à educação, que até 

então não tinha a criança como público-alvo, uma vez que seu objetivo era técnico e 

destinado a aprendizes de qualquer idade ou clérigos. 

A disseminação das idéias de infância, através da invenção do livro impresso e a 

publicação de livros de pediatria e bons costumes, de políticas sociais, mesmo 

incipientes, introduzidas pelo Estado, contribuíram para a mudança de perspectiva e 

atenção da criança e, consequentemente, da escola, pois era preciso ensinar a leitura 

e a escrita às crianças. Mas a educação também se concentra na disciplina, que tem 

uma origem religiosa e extremamente rígida. Esse aspecto moral e de vigilância seria 

responsável pelo direcionamento das escolas aos jovens, começando a vincular-se às 

questões que permeavam um universo específico, o infantil (Ariès, op. cit.). Além 



 
 
 
 
disso, o interesse pela educação estava vinculado ao ideal de assegurar uma 

população saudável, adaptada e produtiva. 

Para Postman (op. cit.) entre os anos de 1850 a 1950 a infância está no auge de sua 

consolidação. Nesse período, além da construção de um mundo específico para as 

crianças, com vestuário e mobiliários próprios, brinquedos, livros, jogos pedagógicos 

e alimentos, elas deveriam estar longe do trabalho, dentro da escola e sob os 

cuidados da família (Postman, op. cit.; Scotton, 2004), houve a instituição de leis que 

classificaram as crianças como qualitativamente diferente dos adultos, atribuindo-

lhes um estatuto preferencial e de proteção contra os segredos da vida adulta 

(Postman, op. cit.). A partir da evolução destas concepções e a mudança do 

entendimento do infant±a (ae) como aquele que tem dificuldade ou incapacidade para 

falar (Houaiss, op. cit.), por isso ignorado, a infância passa a ser considerada como 

uma etapa peculiar da vida, exigindo a efetivação de cuidados capazes de dar conta 

das necessidades específicas dessa fase da vida, proporcionando também o 

desenvolvimento de ações que favoreçam o amadurecimento e capacitação para ser 

adulto. =

A partir destas considerações, é possível perceber que as posturas frente ao ideal de 

infância foram sendo desenvolvidas a partir dos processos sociais, econômicos e 

políticos (Sandin, 1999), os quais foram moldando a construção de uma idéia de 

criança inocente, dependente, incompleta e inacabada, que necessita de normas e 

regras ditadas verticalmente para seu ajustamento e adequação sociais, voltadas para 

o exercício posterior da vida adulta. A esse respeito, Andrade (1998, p. 170) diz que 

“a criança passa a ser considerada um ser inacabado, objeto de normas, submetida a 

uma hierarquia rigorosa, a fim de se tornar, amanhã, um adulto completo e bem 

conformado”. O ajustamento e adequação sociais tornam-se responsabilidade da 

família e da escola. 

Mesmo diante da evolução e consolidação do sentimento de infância, existiam 

situações nas quais era negado esse atributo às crianças. A necessidade de trabalhar 

e, consequentemente, a impossibilidade de freqüentar escolas, forçavam crianças a 

exercer papéis destinados aos adultos, como se constata na Europa da Revolução 

Industrial nascente ou ainda, no caso brasileiro, na negação da infância às crianças 



 
 
 
 
escravas ou filhas de escravos. Sabe-se que o tratamento dado às crianças da elite não 

era o mesmo conferido às crianças escravas, para quem era vedado o acesso à escola 

e à saúde. Outra negação diz respeito ao abandono comum e consentido de crianças. 

Com relação a isto, Leite (1991, p. 99) afirma que, no Brasil, “a prática ilegal e quase 

aberta do abandono e o fatalismo com que era aceita a mortalidade infantil revelaram 

certa indiferença ao valor da criança até o início do século XIX”. 

 

1.1.1. O Abandono de Crianças e as Crianças nas Ruas 

No Brasil, o abandono de crianças se dava por motivos os mais diversos: órfãos que 

vieram de Portugal para auxiliar os jesuítas na educação e na catequese; crianças 

enjeitadas pela condição social precária, por doença dos pais ou por ilegitimidade, 

crianças trabalhadoras, filhos da Lei do Ventre Livre, etc. (Rosa, 1999). Muitas vezes 

eram submetidas a abusos ou mesmo agressões que as deformavam (aqueles que as 

abandonavam torciam-lhes os braços ou as pernas, furavam-lhes os olhos), a fim de 

que alcançassem piedade, pois tornar-se-iam mendigos (Marcílio, 1998). Essas 

crianças geralmente eram abandonadas nas ruas e logradouros públicos (Souza, 

1991). Quando maiores, permaneciam perambulando pelas cidades, se ainda bebês, 

poderiam ser recolhidas por alguma família quando não eram devoradas por animais 

(Souza, op. cit.).  

Na descrição da história das crianças enjeitadas é imprescindível a referência ao 

abandono de crianças negras, filhas de escravos, mais especificamente, filhas da Lei 

do Ventre Livre (1871). As reais conseqüências e efeitos desta lei são o eixo central 

em torno do qual outras questões a respeito da infância são levantadas. Segundo 

Lima e Venâncio (1999), além de não ter modificado essencialmente a condição de 

escravo da criança negra, já que não articulou meios de evitar a reescravização dos 

recém-nascidos libertos, a Lei do Ventre Livre foi, em parte, responsável pelo 

aumento do número de crianças abandonadas durante o século XIX. 

Apesar do problema do abandono de crianças remontar à Antiguidade e estender-se 

por toda a Idade Média (Souza, op. cit.), o declínio do feudalismo e o 



 
 
 
 
desenvolvimento do capitalismo – momento em que as cidaddes tornaram-se centro 

da vida social e produtiva – também influenciaram a presença de crianças nas ruas.  

O processo de urbanização favoreceu que as pessoas, buscando melhores condições 

de vida e meios de subsistência, migrassem para as cidades. Entre elas, negros 

alforriados “chegavam em massa às capitais, centros escravagistas, que eram ao 

mesmo tempo símbolo e promessa de liberdade” (Leite, 1991, p. 48). Desta forma, as 

vilas e áreas urbanizadas atraíram um maior contingente populacional, ocorrendo a 

formação, como Leite (op. cit., p. 48) apresenta, de “um exército proletário de 

reserva, que vive do ‘cisco’ da grande cidade, exercendo pequenas profissões 

exóticas, produtos da miséria ligada às fábricas importantes, aos adelos4, ao baixo 

comércio”, bem como um aumento no número de crianças desamparadas, 

pertencentes a grupos pobres, sem condições necessárias à vida nas cidades. 

A referência ao abandono é marcante na literatura acerca de crianças nas ruas, tanto 

pela crença da permanência dos vestígios da longa e trágica história de abandono de 

crianças no Brasil, como pela convicção, o que não é irreal, de que as crianças pobres 

são relegadas à própria sorte por parte dos poderes públicos, isso, historicamente. É 

importante lembrar, entretanto, que crianças vivendo nas ruas não são, 

necessariamente, abandonadas. Existe intersecção entre os dois fenômenos, mas eles 

não se confundem. Tanto que, é com certa surpresa que pesquisas nessa área, ainda 

nos anos de 1980, se dão conta de que a grande maioria das crianças que 

perambulavam pelas ruas, tinha família e moradia. Também em 1990, pouco antes da 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente houve um “Encontro sobre 

Abuso de Drogas entre Meninos de Rua do Brasil”, onde ficaram aprovadas, em 

registro5, recomendações acerca de questões importantes e urgentes acerca da criança 

de rua. Dentre estas, foi consensual e aprovado que 

há dúvidas quanto ao real número de crianças de rua existentes no Brasil, assim 

como o próprio termo carece de melhor definição. O dado oficial de sete milhões de 

crianças parece ser grosseiramente exagerado. Recomenda-se a execução prioritária 

de projetos de pesquisa, visando obter a real dimensão do problema (p. 472). 

                                                
4 Estabelecimento comercial para compra e venda de roupas e objetos usados (Houaiss, 2001). 
5 Posteriormente publicado em Cadernos de Saúde Pública (out/dez, 1999), 6 (4): 472-474. 



 
 
 
 
A “descoberta” de que as crianças que vivem nas ruas têm algum tipo de vínculo 

familiar, coloca a idéia do abandono sob uma outra perspectiva e, por isso, exige um 

reposicionamento frente às compreensões a respeito de quem são e de onde vêm as 

crianças que vão/estão nas ruas. Leite (op. cit.), por exemplo, numa visão algo 

romanceada, mas que faz pensar, apresenta a questão sob a perspectiva da resistência 

e não do abandono quando diz que, apesar de toda repressão à livre expressão do 

contingente negro da população, submergido nos padrões dos brancos, surge uma 

nova versão de resistência – reminiscência dos ideais de liberdade de Zumbi dos 

Palmares – personificada em meninos e meninas que vão para as ruas lutar pela 

sobrevivência e afirmar seus valores. 

Mas, independente de representar um ideal libertário de afirmação de valores de 

pertencimento étnico e/ou social ou de uma tentativa de enfrentamento das amarras 

conjunturais que dificultam o acesso a condições de vida de melhor qualidade, o que 

é certo é que a presença de crianças nas ruas não pode ser compreendida como 

consequência obrigatória do abandono. Outras questões permeiam e constituem o 

fenômeno, implicando desde mecanismos macrossociais e familiares até os 

envolvimentos e desejos pessoais de cada criança e, seguramente o confronto entre o 

que a rua parece poder oferecer e que não é encontrado, de forma alguma, nos bairros 

populares de periferia onde ela habitava antes da sua saída definitiva para a rua. 

 

1.1.2. A trajetória institucional dos modelos de assistência 

O abandono e a presença de crianças nas ruas fomentaram e fomentam ainda hoje 

medidas de proteção e atendimento a esta população, que foram evoluindo ao longo 

de nossa história. Nelas encontra-se subjacente o pensamento de cada época, 

evidenciando posturas tanto políticas, como científicas e filosóficas (Silva, 1997). 

Segue-se, então, a trajetória dos modelos de assistência às crianças abandonadas e às 

crianças nas ruas, especificamente no Brasil, apresentando um panorama geral de 

como foram evoluindo para as formas atuais de assistência. 



 
 
 
 
As Santas Casas de Misericórdia foram as primeiras a serem encarregadas da 

assistência aos enjeitados. Segundo Silva (op. cit., p. 38), estas instituições foram 

implantadas seguindo o modelo português e serviram como alternativa para as 

crianças indesejáveis que eram expostas “nas portas das casas particulares, nos 

lugares públicos, como igrejas e nas ruas, ou atiradas em monturos de lixo”. 

Esses espaços se encarregavam de acolher essas crianças, que agora eram deixadas 

na roda dos expostos. Inicialmente utilizada para manter o máximo de isolamento 

dos monges reclusos, a roda começa a ser utilizada para preservar o anonimato 

daqueles que depositam nela as crianças enjeitadas. Quanto a essa mudança de 

utilização Silva (op. cit., p. 39) descreve: 

(...) tratava-se de um aparelho mecânico, formado por um cilindro, fechado por um 

dos lados, que girava em torno de um eixo e ficava incrustado nos muros dos 

conventos, por onde frades e freiras costumeiramente recebiam cartas, alimentos ou 

remédios e onde, há muito, era costume colocar crianças enjeitadas. Foi devido à 

relativa proteção que proporcionava à criança contra os perigos (...) e à preservação 

do anonimato, obviamente desejado por quem abandonava, que as rodas foram 

adotadas nas cidades. 

A roda dos expostos foi o símbolo maior da fase caritativa da assistência brasileira à 

criança abandonada. Essa época foi caracterizada ainda pelas famílias beneméritas 

que criavam as crianças e as mantinham como agregadas, uma vez que não se 

praticava a internação prolongada dessas crianças (Silva, op. cit.). 

Ainda com a utilização da roda dos expostos por parte das Santas Casas de 

Misericórdia, surge a preocupação do controle de doenças epidêmicas, bem como da 

ordem do espaço público, uma vez que houve uma intensa migração de estrangeiros 

para o Brasil. Segundo Silva (op. cit., p. 25) esse período é definido como 

filantrópico-higienista, uma vez que se caracterizou pela “supremacia do médico-

jurista no tratamento dos assuntos referentes ao amparo à criança”. 

Marcílio (1998) descreve esta fase da assistência como o momento em que a 

medicina social ganha maior poder político e respaldo social através da crescente 

intervenção dos higienistas, que apresentam inúmeras críticas à estrutura urbana e 



 
 
 
 
moral. No que concerne à Casa dos Expostos, apontavam principalmente as altas 

taxas de mortalidade e a utilização de amas-de-leite. Segundo a autora, inicia-se 

então uma fase filantrópica assistencialista onde filantropia e caridade se cruzam, 

adquirindo características mútuas: de um lado as estratégias filantrópicas de 

prevenção da desordem e de outro, os preceitos religiosos da caridade. 

O período que sucedeu essa fase, chamado de assistencial, é o momento em que o 

Estado adquire responsabilidade legal pela tutela da criança órfã e abandonada 

(Silva, op. cit.). É neste período que o Código de Menores (1927) é elaborado e 

aprovado. Segundo Rizzini (1997), a elaboração do código é antes de tudo um 

projeto político, uma vez que, implícito às regulamentações, havia dois paradoxos: a 

educação como garantia de futuro para a nação e a instrução sob vigilância, adepta da 

formação de indivíduos subservientes à ordem instaurada. 

Nesta fase, há a criação do Juizado de Menores e outras instituições auxiliares. 

Diminui o anonimato do abandono e a ênfase do atendimento à criança é a criação de 

oportunidades para que ela trabalhe (Silva, op. cit.). É no período assistencial que a 

palavra “menor” aparece com freqüência no vocabulário jurídico brasileiro 

(Londoño, 1991, p. 129) para “indicar a criança em situação de abandono e 

marginalidade, além de definir sua condição civil e jurídica e os direitos que lhes 

correspondem”. Rizzini (op. cit.) sublinha que o termo “menor” está associado ao 

caráter de criança pobre e/ou abandonada e potencialmente perigosa. Ser um 

“menor” significa pertencer a uma categoria à parte de um mundo infantil “feliz” e 

totalmente diferente da idéia de “ser criança”. 

Leite (1991) acrescenta ainda que ser “menor” além de vinculado à pobreza vincula-

se à discriminação racial resultado de nossa história de escravismo: os filhos da Lei 

do Ventre Livre (1871), segundo essa autora, teriam sido os primeiros a passarem a 

viver nas ruas e a sofrer recusa social. Menor é um “conceito aplicável à gente pobre, 

preferencialmente negra, para quem os efeitos das leis estão longe de ser positivos” 

(p. 65). 

Nesta perspectiva, a criança é percebida como perigosa, por ser potencialmente capaz 

de condutas anti-sociais. O que explica a necessidade de “adequação constante dos 



 
 
 
 
comportamentos desviantes ao padrão normativo” (Passetti, 1991, p. 150). Além 

disso, era preciso “resguardar a segurança e a tranqüilidade a que a sociedade ‘bem 

nascida’ tem direito, e – como conseqüência óbvia – ‘dar conveniente destino a esses 

infelizes, acolhendo-os em prédio especialmente alugado para este fim’” (Leite, op. 

cit., p. 62). O período institucional pós-64 foi caracterizado pela criação da Funabem 

e de suas correlatas estaduais (Febens). De acordo com Passetti (op. cit., p. 151), esta 

instituição “teria por função exercer a vigilância sobre os menores, principalmente a 

partir de sua condição de carenciado, isto é, próximo a uma situação de 

marginalização social”. 

Percebe-se que as soluções para o problema apontam, sobretudo, na direção de 

classificar, controlar, confinar, disciplinar e recuperar, ao mesmo tempo que são 

engendradas através das fendas de um modelo que não se sustenta diante do vivido 

(...). Denunciando os próprios mecanismos de exclusão que lhes deram origem, os 

personagens da rua projetam-se por entre fendas, como negação da ordem pública, 

do trabalho, da moralidade e da legalidade, enfim, da própria capacidade do Estado 

em exercer sobre a sociedade um controle eficiente (Moura, 1999, p. 88). 

A partir de 1990, após a realização do encontro internacional que resulta na 

elaboração da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e da qual o Brasil é 

signatário, tem início a desinstitucionalização. Segundo Silva (op. cit., p. 47) esta 

fase  

iniciou-se com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 13 de junho de 

1990. A criação dos conselhos estaduais e municipais de defesa dos direitos da 

criança, e dos conselhos tutelares, significou, pela primeira vez em toda história da 

assistência à infância, que o Estado passaria a delegar à sociedade civil prerrogativas 

que até então eram exclusivamente suas. 

Ao contrário do caráter punitivo das instituições disciplinares criadas para garantir a 

ordem pública e onde as crianças eram classificadas como marginais incorrigíveis, o 

ECA lança a idéia da criança como sujeito em desenvolvimento e possuidora de 

direitos. Assim, a menoridade passou a ser concebida como uma questão social e ao 

contrário da institucionalização, as medidas de atendimento começaram a ser feitas 

na própria rua, foram criadas unidades de passagem e casas de acolhimento. Nessa 



 
 
 
 
perspectiva, busca-se também a construção de uma pedagogia específica e técnicas 

para trabalhar com as crianças nas ruas. 

Essa legislação e a aproximação de movimentos, organizações civis e entidades 

ligadas ao terceiro setor irão influenciar, de forma decisiva, o discurso e as práticas 

utilizadas no trato com essas populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

CRIANÇAS NAS RUAS: ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS E 

CONCEITUAIS 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

A presença de crianças nas ruas das grandes cidades é um fenômeno que inquieta a 

sociedade. Há registros de crianças pelas ruas em diferentes países, como Nâmbia 

(Grundling & Grundling 2005), Paquistão (Ali, Shahab, Ushijima & Muynck, 2004), 

Turquia (Turkmen, Okayay, Ata & Okuyanoglu, 2004), México (Cortés, Ogazón, 

Mora & Arregui, 2004), Ruanda (Veale & Donà, 2003), etc. Não sendo, assim, 

fenômeno exclusivamente brasileiro, diferentes culturas apresentam o mesmo 

problema, que, apesar de características e até motivações distintas, compartilham 

aspectos comuns do fenômeno que “atravessa as fronteiras de continentes” (Rizzini, 

2003, p. 17).  

Entretanto, não se trata apenas de considerar a extensão do problema, mas, o fato de 

que há um antagonismo entre os termos ‘criança’ e ‘rua’ e que ele se revela não 

apenas persistente, mas, recalcitrante ao que, até o momento, tem sido viabilizado 

como política pública específica. Portanto, para tentar compreender o fenômeno, é 

preciso não apenas conhecer os mecanismos históricos e sócio-econômicos que se 

encontram em suas origens, mas buscar entender o que significa ser criança e ter a 



 
 
 
 
rua como ambiente de desenvolvimento. Nesse sentido, “parece faltar uma 

compreensão clara de quem, de fato são essas crianças. Nitidamente, o conceito 

popular que tende a associá-los a violência, crime, drogas e patologia social vem se 

tornando mais forte” (Lusk & Maison, 1993, p. 12). 

Na tentativa de auxiliar a superação de algumas dificuldades de entendimento acerca 

das crianças com experiência de rua, um olhar crítico sobre como elas vêm sendo 

compreendidas se impõe, o que passa por uma revisão dos estudos sobre o tema. 

Como já pontuamos, a infância “abandonada”, “negligenciada”, “desvalida”, 

“marginalizada” tem sua figura emblemática, a criança de rua, também denominada 

de “pivete”, “moleque de rua”, “menor”. Essa rotulação estigmatizante é pontuada 

por Medeiros (1998, p. 12)  

[esses jovens são] chamados de menores carentes, de rua, abandonados, vadios, 

delinquentes, trombadinhas, entre outras tantas palavras que os rotulam de acordo 

com atributos inerentes ao meio em que vivem e decorrentes de sua situação de 

miséria e abandono, ignorando-se o fato de que antes de tudo são crianças e 

adolescentes como outros quaisquer. 

Esse discurso acerca desses meninos e meninas é, ainda hoje, de uso corrente. Os 

moradores das cidades, as instituições governamentais e não-governamentais que 

delas se ocupam e, seguramente, muitos dos que as tomam como objeto de estudo 

compartilham, mesmo que de forma parcial, da sustentação dessas formas 

preconceituosas de tratamento e que confirmam seu apartamento social.   

Ainda hoje, crianças e adolescentes em situação de rua são, com frequência, vistos 

como culturalmente privados, incapazes de sentir amor, compaixão, simpatia, de 

aprender e compreender a sociedade. Muitas pessoas crêem que essas crianças não 

se interessam por educação e trabalho, são sujos por opção, amantes das drogas e 

criminosos irremediáveis (...). Além disso, são geralmente descritos como incapazes 

de aceitar a disciplina e a responsabilidade de viver com regras sociais (Neiva-Silva 

e Koller, 2002, p. 207). 

Segundo Rizzini (2003) a questão das crianças de rua, até aí chamados de “menores 

abandonados” começou a ser tratada como objeto de pesquisa apenas em 1979, o que 



 
 
 
 
não foi uma coincidência, pois, esse é exatamente o Ano Internacional da Criança, 

promovido pela ONU e que vai alimentar o debate a favor do bem-estar da infância, 

em geral. Esse surgimento do interesse acadêmico é confirmado por Minayo (1992, 

127): 

o fenômeno “meninos de rua” gerou, no último decênio, uma ampla produção 

bibliográfica, que reflete a grande inquietude dos intelectuais e dos movimentos 

sociais em relação ao processo de deterioração das instituições, das relações e das 

condições de vida no Brasil. 

Realmente é possível identificar uma quantidade razoável de pesquisas com/sobre 

crianças nas ruas abordando questões diversas, muitas delas preocupadas em 

compreender o porquê da presença destes jovens nas ruas e auxiliar a encontrar 

soluções para o problema. Nos primeiros anos da década de 80, as pesquisas se 

dedicaram a focalizar a real situação das crianças das classes populares, o que deu 

maior visibilidade aos chamados “meninos de rua”, que na época foram tratados 

como a “geração de rua” (Rizzini, 2003). Esses primeiros estudos (da década de 80) 

se caracterizavam essencialmente como descritivos, buscando elaborar um perfil dos 

ditos “meninos de rua” com dados referentes às questões de gênero, faixa etária, 

idade em que se iniciaram na rua, cotidiano nas ruas e, igualmente, objetivavam a 

quantificação destas populações.  

À proporção que eram desenvolvidas pesquisas nestas áreas, outras temáticas 

apareceram evoluindo o alvo de interesses, como a questão familiar e os fatores que 

impulsionavam as crianças a irem para as ruas. Isso indica que os estudos 

apresentavam sinais de sofisticação, uma vez que começavam a se preocupar em ir 

além das quantificações e tipificações dirigindo-se para uma compreensão mais 

ampla da população jovem das ruas.  

Segundo Rizzini (op. cit.), as pesquisas que trabalhavam com os aspectos familiares 

e com os fatores que impeliam as crianças para as ruas tinham como premissa básica 

que a vida familiar era, em princípio, o ambiente mais adequado para o 

desenvolvimento psicossocial das crianças. Assim, as pesquisas apresentavam o 

objetivo de  



 
 
 
 

compreender a natureza deste ambiente familiar, retratando aspectos ligados aos seus 

membros, às suas condições de vida, à estrutura familiar atual e anterior, e 

particularmente, ao modo como as pessoas se relacionavam dentro desta estrutura e 

com outros grupos e instituições, suas principais preocupações e com quem 

contavam para resolvê-la (p. 24). 

A década de 90, por sua vez, segundo essa mesma autora, foi marcada por uma 

produção acadêmica que avançou ainda um pouco mais para além do perfil das 

crianças e sua vida nas ruas. Para ela, o aprofundamento da questão se deu, quando o 

fenômeno passou a ser compreendido sob o ponto de vista sócio-econômico. Isso 

favoreceu o deslocamento do foco da família tida como incapaz de cuidar de seus 

filhos e acusada de desestruturada, para a família com sérios problemas de 

sobrevivência como a falta total de recursos, tornando-se impossibilitada do cuidado 

para com os seus. 

Devido a este deslocamento de enfoque, Rizzini (op. cit., p. 31) diz que  

o entendimento da vida das crianças nas ruas adquiriu novas conotações, em especial 

de fuga de conflitos vividos em seu entorno, sobretudo o familiar, de preenchimento 

da casa vazia, e de busca de alternativas de sobrevivência, inclusive para além do 

material, pois a rua passou a ser o espaço onde havia também liberdade e melhores 

condições de vida. 

Atualmente podem ser identificadas pesquisas tendo como objetivos principais o 

conhecimento do modo de vida e subjetividade dessas crianças, bem como aspectos 

do seu desenvolvimento cognitivo, emocional e físico. Rosa (1999) desenvolveu uma 

pesquisa com o objetivo de compreender a constituição subjetiva de crianças que 

vivem nas ruas. A partir de uma leitura psicanalítica, apresenta fatores como 

desvalorização social da família e da escola e a ruptura destes jovens com essas 

instituições que atuam como facilitadoras da emergência de um discurso cuja única 

possibilidade é a sua nomeação como delinqüentes. Para essa autora os atos de 

delinqüência seriam tentativas de inscrição desses meninos e meninas numa ordem 

simbólica da qual se sentem alijados. Siqueira (1996), por sua vez, busca explicar o 

comportamento infrator de “meninos de rua”, associando-o às suas condições de 

socialização, de pobreza e abandono. Segundo a autora, o discurso dos jovens 



 
 
 
 
reproduz a ideologia dominante quando se referiam a si mesmos negativamente e 

atribuíam seu comportamento delinqüente a características pessoais. 

Menezes e Brasil (1998) também abordam questões ligadas à constituição da 

subjetividade de jovens que vivem nas ruas, levando em consideração dimensões 

psíquicas e sociais, enfocando estratégias de sobrevivência, vinculação, relação com 

o próprio corpo e o do outro etc. como dimensões que perpassam a construção de sua 

identidade e subjetividade. Porém, o trabalho não apresenta claramente as formas de 

expressão dessa identidade por eles pesquisada. 

Abdelgalil, Gurgel, Theobald e Cuevas (2004) discutem que a desintegração familiar, 

a pobreza, o uso de drogas, a gravidez na adolescência e os papéis sociais parecem 

contribuir na formação das características das crianças de rua. Estes fatores são 

relacionados, afetando as experiências das crianças, a vida das famílias e as 

estratégias sociais, econômicas e psicológicas.  

Hutz e Koller (1996) orientam-se para a questão do desenvolvimento das crianças 

nas ruas, apontando para a lacuna existente nesta área pela falta de pesquisas que 

discutam de forma satisfatória a interface rua como ambiente que retarda o 

desenvolvimento ou como espaço que, apesar das adversidades, possibilita vivências 

cumulativas que facilitam o desenvolvimento das crianças que nela vivem. 

Grande parte das pesquisas que enfoca as crianças nas ruas apresenta como objetivo 

conhecer quais estratégias e habilidades elas desenvolvem para conseguir se manter 

nas ruas, assim como quais atividades fazem parte do cotidiano delas. Representando 

pesquisas desta natureza, temos Alves et al. (2002) e Campos, Del Prette e Del Prette 

(2000). 

Uma concepção que geralmente atravessa os estudos na área é a adoção de um ponto 

de vista que pressupõe a passividade das crianças, atribuindo unicamente à estrutura 

social e sua dinâmica a responsabilidade pela ida da criança para rua. Graciani (1997, 

p. 113) expressa bem essa visão quando afirma que 

o que ocorre é uma verdadeira agressão, que faz da criança uma vítima da sociedade, 

que molda sua individualidade psicológica, e sua trajetória, que se traduzem por 



 
 
 
 

singularidades, pela produção de uma subjetividade típica mediante a situação de 

abandono em que se encontram, a fim de administrar sua existência peculiar de rua. 

Medeiros (1998) também apresenta posição semelhante quando diz que a presença de 

crianças nas ruas é consequência da situação de miséria, pobreza e indigência 

originadas por medidas econômicas recessivas, desemprego, desaceleração das 

atividades produtivas. 

Não se pretende aqui afirmar que fatores sócio-econômicos e históricos não sejam 

elementos primários na análise do fenômeno das crianças nas ruas. Ao contrário, é 

impossível pensarmos um tema de pesquisa sem contextualizá-lo, sem apresentar os 

diferentes planos que atuam na sua conformação. Mas, defendemos como igualmente 

imprescindível, levar em conta a criança imbricada, de maneira ativa, na sua ida para 

a rua. 

Mesmo apresentando contribuições inevitáveis e fazendo progredir o conhecimento 

disponível, é preciso reconhecer que, grande parte dos estudos revisados revelam a 

manutenção de uma perspectiva fatalista e vitimizadora, na qual a criança é passiva e 

onde a conjuntura social e a família são os responsáveis por sua ida pra rua. 

Apresentam ainda um cunho reducionista encerrando-a em definições e tipificações 

sem levar em consideração a diversidade de fatores e mecanismos que fazem parte de 

um universo que parece recusar as definições, delimitações e pretensões de 

completude e esgotamento. Ainda assim, o leque de  denominações utilizadas para 

caracterizar essas crianças faz parte das inquietações dos pesquisadores.  

 

2.1.1. (In) Definições 

Pensar na expressão “menino de rua” comumente utilizada para as crianças que 

vivem ou passam parte significativa do seu tempo nas ruas,  nos obriga a refletir 

acerca desses dois termos: “menino” e “rua”. Fazendo isso, rapidamente nos 

defrontarmos com uma oposição entre eles, o que caracterizaria um oximóron. De 

um lado “menino”, remete a idéia de criança que, na contemporaneidade remete a 

pertencimento a um grupo familiar, seja qual for seu formato, onde adultos se 



 
 
 
 
ocupam de sua proteção, cuidado e formação. A palavra “rua”, por sua vez, se 

contrapõe à idéia de “casa”, “lar”, “família”  e “segurança” por ser considerada lugar 

onde abundam riscos, que podem ferir tanto a integridade física como a integridade 

moral de qualquer pessoa, ainda mais de uma criança. Uma criança não pode 

ser/pertencer à rua; isso ofende a própria compreensão que a cultura porta acerca do 

que é uma criança na medida em que lhe falta, visivelmente, o adulto que cuida, que 

supervisona e protege. 

Rizzini (2003) faz uma descrição geral sobre as crianças nas ruas, abandonando de 

forma explícita a pretensão de elaborar uma definição. Segundo a autora, quando nos 

referimos aos “meninos de rua”, falamos das crianças que vemos pelas ruas das 

cidades, fora do alcance de suas famílias e longe de seus cuidados. Em geral, 

sobrevivem das ruas, podendo passar algumas horas por dia fazendo algo que lhes 

renda algum dinheiro ou morando nas ruas e em instituições que lhes dão abrigo 

temporário” (p. 17). Ou ainda, “meninos de rua” são todas as crianças que 

permanecem nas ruas perambulando, trabalhando, brincando, utilizando o espaço 

público como fonte de obtenção de sustento e/ou moradia, vivendo fora da proteção 

de um adulto ou responsável (Rizzini, op. cit.). 

Apesar dos avanços nas tentativas de apreensão acerca de quem são as crianças que 

estão presentes nas ruas das cidades, uma tônica dos estudos é a quantificação6. Este 

fato exige esforços para minimizar a amplitude da definição genérica de “meninos de 

rua” e sugere a necessidade de diferenciações entre grupos de crianças que de alguma 

maneira adotaram a rua. 

As diferenciações buscam contemplar as especificidades dos grupos de crianças, na 

tentativa de promover uma maior compreensão sobre elas e as condições em que 

sobrevivem, possibilitando, ainda, o surgimento de outros questionamentos que 

aprofundem os estudos.  

                                                
6 A tentativa de quantificação das crianças que de alguma forma utilizam a rua apresenta dados muitas 
vezes alarmantes e contraditórios. Ver: Aptekar (1996) e Rizzini (2003). 



 
 
 
 
Nesta perspectiva, uma distinção básica está nas denominações meninos (as) de rua e 

meninos (as) nas ruas. Campos et al. (2000, p. 517-518) apresentam as diferenças 

entre os dois grupos7: 

O grupo de crianças de rua seria formado por meninos e meninas, bem como 

adolescentes, que não possuem vínculo familiar, isto é, que abandonaram ou foram 

abandonados pela família e para os quais a rua representa local de moradia, trabalho, 

lazer e relações afetivas (...) e o grupo de crianças na rua é constituído por aqueles 

que ficam grande parte do dia nas ruas trabalhando, pedindo esmolas e brincando, 

utilizando recursos obtidos para a sobrevivência própria e da família (...) neste 

segundo grupo, as crianças voltam para casa ao final do dia, possuindo um vínculo 

familiar.  

Ainda enfocando o problema da amplitude da definição e a necessidade de 

especificar características particulares dos grupos, Rizzini (op. cit.) e Aptekar (1996) 

trazem a categorização elaborada por Lusk, em que ele divide essa população em 

quatro grupos, cada um com índices distintos de escolaridade, criminalidade e 

diferentes estruturas familiares e relacionamentos com as famílias e com a rua .  

Os grupos são descritos em trabalhadores de rua com bases familiares: aqui inclui-

se crianças que trabalham e voltam para casa à noite, estudam e não estão envolvidos 

com atos de delinquência. Trabalhadores de rua independentes: neste grupo os 

jovens estão com os laços familiares fragilizados. A frequência à escola é menor e o 

envolvimento com a delinquência cresce. Crianças de rua: não mais possuem 

vínculos familiares, envolvem-se com atividades ilegais e drogas. A maioria já foi 

presa. Crianças de famílias de rua: vivem e trabalham nas ruas com suas famílias. 

Envolvem-se com atividades ilegais. 

Ao longo da realização de pesquisas e do amadurecimento das abordagens sob as 

quais eram tratadas as crianças nas ruas, surgiram outras terminologias na tentativa 

de conceituação mais ampla e menos delimitadora. Esse movimento revela a 

existência de um debate bem vindo e que tinha e tem como base uma reavaliação 

crítica dessas denominações e que apontam para a idéia de que as categorizações 

                                                
7 Ao que parece, essa distinção foi originalmente proposta pelo UNICEF, num congresso sobre o tema 
realizado na Colômbia, em 1980. 



 
 
 
 
carregam consigo um caráter de encerramento e esgotamento inadequado à 

abordagem da diversidade que caracteriza essa população. 

Nesta perspectiva, surgem terminologias como, crianças em situação de rua e 

crianças em situação de risco (psicossocial) utilizada por diversos autores (Alves et 

al., 2002; Huning & Guareshi, 2002; Hutz & Koller, 1996; Medeiros, 1998). Essas 

terminologias pretendem não fazer referência unicamente à criança, mas a todo o 

conjunto de interações que ela mantém com a rua e com os demais atores e 

instituições sociais. Entretanto, mesmo não sendo possível tratar do tema aqui, é 

importante pontuar que a noção de risco psicossocial relacionada a essas crianças 

vem sendo duramente questionada8. 

Assim, talvez seja mais pertinente afirmar que a indefinição é companheira daqueles 

que se debruçam sobre o fenômeno das crianças que vivem nas ruas. Apesar da 

necessidade didática, uma definição fechada e consensual pode ser desnecessária, 

uma vez que, como diz Debarbieux (2001) nenhum vocabulário ‘descobre’ a verdade 

do objeto a que ele se refere. As definições se assentam sobre o caráter variável do 

contexto, da história ou situação social e não numa apresentação de atributos e 

essências individuais. 

Talvez seja correto dizer que o engano ou fragilidade de muitas dessas tentativas de 

nomeação é considerar crianças com experiência de rua como uma entidade 

homogênea e invariável. Este tipo de consideração neutraliza as relações dos 

meninos (as) com outras populações e instituições sociais, o que impede a 

compreensão da gênese e inscrição do jovem na carreira de “meninos de rua” 

(Lucchini, 2000, 2003). Quem sabe “o esforço [da pesquisa] deva se distanciar das 

tentativas feitas para definir as crianças das ruas e voltar-se para a análise de suas 

relações com os ambientes da rua” (Ennew & Connolly, 1996, citado em Silva, 2005, 

p. 01). 

 

 

                                                
8 Ver a esse respeito Almeida Filho (1992), Popkewitz & Lindblad (2001) 



 
 
 
 
2.2. O SISTEMA CRIANÇA-RUA 

Carreira: caminho, correnteza, corredeira, trajetória, decurso da existência. Rampa 

inclinada por onde desliza a embarcação quando é lançada ao mar (Houaiss, 2001). 

Itinerância. 

Compreender a vida de uma criança que sai de casa para viver nas ruas não se 

resume apenas a detectar os motivos que impulsionaram sua saída de casa, os tipos 

de conseqüências que esta saída pode acarretar e sua relação com familiares. Além 

dos motivos serem os mais distintos, as conseqüências são ainda mais fugidias às 

prescrições e nesse ínterim as possibilidades de vida são indeterminadas. Cada 

criança constrói a sua história, faz o seu caminho. Lança-se ao “mar” de aventuras e 

desventuras realizando sua itinerância. E assim, cada criança é diferente da outra, 

cada história é diferente da outra e elas vão construindo suas idas e retornos, suas 

idas e voltas raras, seu estar na rua.  

Lucchini (2000, 2003) chama essa movimentação de “carreira de rua”. A criança não 

se torna “menino de rua” no primeiro momento que sai de casa. À proporção que a 

criança se afasta dos contatos frequentes com familiares ou adultos responsáveis, 

deixando de voltar regularmente para a casa, ela atualiza progressivamente seu status 

de “menino de rua”. O autor descarta a possibilidade de compreensão do fenômeno 

da presença de crianças nas ruas a partir de uma perspectiva bidimensional, que 

“parte de pressupostos clássicos que consideram crianças marginalizadas apenas 

como objetos, vítimas de constrangimentos externos, ou de alguma incapacidade 

patológica de adaptação de classes sociais específicas” (Stoecklin, 2003, p. 88), para 

uma abordagem plural, que valoriza diferentes dimensões que fazem parte do 

fenômeno. Sendo assim, Lucchini (op. cit.) compreende que existem numerosos 

fatores e situações intermediárias, tais como fatores ligados à família, como 

composição, organização, força e qualidade dos laços, situação econômica; fatores 

biológicos, como idade e sexo; fatores ligados à rua; ligados ao espaço urbano e 

fatores macroscópicos, como a situação política, econômica e social do país, entre o 

continuum das relações das crianças com adultos responsáveis e a permanência na 

rua. 



 
 
 
 
Estes fatores são interdependentes e podem ser desdobrados em diversas 

combinações que irão favorecer a constituição de diferentes histórias de vida, afinal, 

como Luccinhi (2003, p. 48) afirma, as “combinações, assim como a natureza dos 

fatores que as compõem, aceleram ou freiam a trajetória da criança de rua”, o que 

ratifica ainda mais a heterogeneidade da itinerância particular de cada criança e a 

impossibilidade de uma previsão linear do percurso a ser seguido por ela. Nesse 

sentido, o autor fala que a definição bidimensional que entende a criança a partir da 

relação com os adultos responsáveis e a permanência na rua é “ultrapassada pela 

complexidade psicossociológica e cultural do fenômeno das crianças da rua” 

(Lucchini, 2000, p. 15). Insistindo nessa complexidade, ele propõe um modelo onde 

aspectos significativos interagem entre si e formam, o que denominou, de Sistema 

Criança-Rua. Este sistema é uma ferramente conceitual que possibilita um melhor 

entendimento das relações que a criança mantém como o mundo da rua.  

Os aspectos significativos dizem respeito às dimensões que compõem o Sistema, que 

são: (1) espaço e (2) tempo, que dão a noção de que a criança não tem um espaço 

delimitado, mas diversos terrtórios que permitem o deslocamento entre variados 

lugares. Há um progressivo distanciamento da escola e da família, perpassado pela 

apropriação simbólica e material da rua; (3) oposição rua/família que diz respeito à 

postura ambivalente em relação a família e a rua, ora valorizando um e 

desvalorizando outro; (4) a sociabilidade, representando a organização social da 

criança na rua. Esta organização engloba a formação de pares, trios ou grupos, que, 

apesar de haver cooperação, existe uma definição difusa de papéis, têm caráter 

transitório e pouca coesão; (5) as atividades na rua, apresentam caráter dinâmico e 

inconstante; (6) a socialização, refere-se à iniciação e aceitação de novatos, às regras 

de cooperação e solidariedade, relações com as pessoas estranhas ao grupo, bem 

como, tipos de sanções e recompensas; (7) identidade. O sistema identitário é 

dinâmico, pois suas relações se modificam e é pautado em referências, uma vez que a 

identidade não depende apenas da interação, mas também da maneira que a criança 

se sente percebida; (8) a motivação, relaciona-se com o que a rua tem de provocador 

e com a percepção que a criança tem da rua (lúdica, utilitária) e, finalmente, (9) o 

gênero, que tem a ver com a predominância de meninos na rua e o desconhecimento 

da inserção da menina neste espaço. 



 
 
 
 
A partir da compreensão da multidimensionalidade do fenômeno, é possível entender 

que a criança está em constante mobilidade em relação aos seus posicionamentos e 

investidas frente a cada uma das dimensões, que se dá de forma simultânea, 

complementar e até contraditória. Segundo Lucchini (1996a, 2003), a rua não parece 

ser o único lugar onde a criança estabelece uma rede. Ela pertence a uma constelação 

de relacionamentos e lugares, e a rua é apenas mais um campo. Além deste espaço (a 

rua), as crianças alternam entre diferentes lugares e instituições, como família, 

escola, instituições fechadas, programas de assistência e, portanto, a rua não se 

configura como um espaço autônomo, independente.  

O deslocamento entre os campos permite que a criança elabore diferentes 

representações e discursos sobre a rua, concebendo-a de formas diversas de acordo 

com suas experiências. Isto faz com que ela modifique a maneira de estar na rua e 

construa novas modalidades de relacionamento, continuamente. Além da rua 

transformar-se na concepção da criança, esta, por sua vez, também se transforma, 

alcançando etapas em sua carreira. Assim, as crianças estão sempre em um processo 

de evolução na maneira de se posicionar e de participar da vida e do espaço da rua, 

constituindo uma diversidade de condições para a própria vida. São elas, portanto, 

que vão elaborando sua trajetória, que se define pelo conjunto de etapas e vivências 

na rua. E isto é o que configura a heterogeneidade psicossocial do fenômeno que 

Lucchni (2003, p. 63) assim descreve: 

O conjunto dessas etapas constitui um continuum que as crianças percorrem com 

ritmos diferentes e não da mesma maneira. Certas crianças param numa etapa ou 

‘queimam’ uma delas. Esses diferentes percursos constituem um componente 

importante da heterogeneidade psicossocial que caracteriza as ‘crianças de rua’. Essa 

heterogeneidade nos impede de afirmar a existência de uma forma única de partida 

para a rua. 

O Sistema Criança-Rua, além de nos fornecer uma compreensão acerca da 

pluralidade e heterogeneidade psicossociológica do fenômeno das crianças nas ruas, 

superando as relações de causa e efeito, pautadas numa perspectiva bidimensional, 

também pode ser utilizado como instrumento de intervenção, no que favorece a 

compreensão da criança no conjunto de suas relações sociais e simbólicas (Silva, 



 
 
 
 
2005). Neste caso, a criança é considerada como ator social, pessoa, sujeito e não 

como problema: “como toda pessoa, elas agem e reagem ao contexto social, são 

ativas, atores (...) a criança é sujeito de direitos” (Silva, op. cit., p. 01). O Sistema 

Criança-Rua proposto po Lucchini prevê o respeito pelas capacidades, habilidades e 

opiniões das próprias crianças com relação à sua vida, o ambiente que as cerca, 

devendo, conseqüentemente, serem consideradas aptas e competentes para participar 

de decisões acerca de seu presente e futuro. 

 

2.3. A CRIANÇA NO CENTRO DA CENA 

Ao apresentarmos a história da infância no capítulo I, vimos que a sociedade 

moderna desenvolveu uma concepção de infância em que a criança é vista a partir 

das idéias de inocência, dependência e incompletude. Dessa forma ela necessitaria de 

normas e regras ditadas verticalmente para que, por um processo de sucessivas 

aproximações, fosse obtido seu ajustamento e adequação para  exercer a vida adulta 

com competência. Nesse modelo, a criança é percebida a partir do olhar adulto que 

define suas necessidades, prescrevendo como e qual seria a infância adequada e 

saudável. Segundo Andrade (1998, p. 170), “a criança passa a ser considerada um ser 

inacabado, objeto de normas, submetida a uma hierarquia rigorosa, a fim de se 

tornar, amanhã, um adulto completo e bem conformado”. Esses procedimentos que 

garantiriam o sucesso dessa empreitada tornaram-se responsabilidade da família e da 

escola. 

Essa forma estabelecida historicamente de ver a criança e a infância nos auxilia a 

entender o porquê da dificuldade de conceber a rua, mesmo contando com 

adversidades, como um contexto possível de desenvolvimento. Sobre esse aspecto 

Carvalho e Lordelo (2002) pontuam a natureza ambígua da “rua” considerada por 

essas autoras como estando entre contexto de desenvolvimento e contexto de vida 

precocemente adulta, reconhecendo que essa ambigüidade reflete “o conhecimento 

ainda incipiente desse contexto em comparação com os demais” (p. 238) . 

E parece plausível que as crianças que encontram nas ruas uma forma de vida não 

sejam facilmente aceitas sendo alvo de estigmas variados por sua recusa em seguir o 



 
 
 
 
padrão ideal de escolarização e de vida em família previsto para essa etapa do 

desenvolvimento de uma pessoa e que garantirá, como vimos, seu ajustamento 

futuro. Já que não se enquadraram, são facilmente tratadas como inadaptadas e 

delinqüentes.  

Essa apresentação da infância a configura, segundo Andrade (op. cit.) como uma 

moratória necessária para todas as crianças o que exclui a noção de heterogeneidade 

da infância, podendo essa etapa da vida assumir variados formatos culturais sendo 

espaço garantido para a emergência de alteridades. Assim é possível identificar a 

necessidade de pensar a criança como um sujeito animado por desejos, buscando 

compreendê-la  a partir de si mesma e de sua movimentação contextual e não do que 

pensam sobre elas as instituições que delas se ocupam, superando a convicção de sua 

passividade. 

Pensar desta forma requer, como apresenta Ferreira (2002), uma inversão do olhar e 

o assumir a autonomia conceitual das crianças e da infância, advogando que as suas 

culturas e relações sociais são dignas de serem estudadas em si mesmas, a partir da 

sua própria voz e não apenas através daquilo que os adultos dizem delas. Ainda 

segundo esta autora, trata-se de colocar as crianças em eqüidade conceitual 

relativamente a outros grupos ou categorias sociais, uma vez que são consideradas 

como seres ativos na construção e determinação das suas vidas e daqueles que as 

rodeiam, adultos e outras crianças. 

Para alcançarmos essa inversão de olhar que Ferreira (op. cit.) nos propõe, será 

preciso uma reinvenção da noção de infância, que só será possível a partir da revisão 

crítica das concepções que atravessam nossa cultura acerca do universo infantil bem 

como do exame minuncioso da idéia de estágios desenvolvimentais que se sucedem 

progressivamente. O desenvolvimento é então percebido como periodizado, 

composto por fases específicas, com características peculiares às idades, ao 

desenvolvimento físico e cognitivo. Ou seja, o desenvolvimento humano é entendido 

como gradativo, devendo avançar de acordo com a maturação do indivíduo. 

Essa forma de conceber o desenvolvimento humano e o entendimento de que as 

crianças são projetos de adultos repercute nas mais diversas áreas do conhecimento 



 
 
 
 
sobre o homem, como a antropologia, a sociologia, a pedagogia, influenciando as 

formas de concepção e descrição de seus objetos de estudo9. Pode-se dizer que é 

quase unânime a compreensão da vida humana como um somatório de etapas que 

vão se acumulando para, finalmente, resultar num ser adulto, maduro e livre das 

imperfeições infantis. 

Segundo Andrade (1998, p. 171),  

as teorias psicológicas tendem a reforçar e construir essa imagem da infância (...) na 

medida em que trazem uma idéia de ascensão gradual em sentido qualitativo, 

passagem de estados de imperfeição a estados de perfeição, de imaturidade para 

maturidade, de incapacidade para capacidade. 

As atualizações dão caráter de progresso ao desenvolvimento e são representadas 

através da divisão da vida em idades. Quando não em faixas etárias, representam-nas 

em forma de infância, adolescência, fase adulta e velhice. Acerca disso, Rocha, 

Ferreira e Vilarinho (2000, p. 03) afirmam que “por via da biologia e da psicologia, 

as idades sobressaem como os elementos classificatórios, estruturantes e distintivos 

das diferentes fases da vida, definindo os limites que produzem diferentes gerações e 

o seu estatuto social recíproco”. 

Não se pretende aqui desconsiderar que o desenvolvimento se dá em dinamismo com 

o progresso das estruturas neurofisiológicas, cognitivas e motoras fundamentais para 

que ele se dê e que são visíveis através do avanço das idades. O que se defende é o 

abandono da idéia de desenvolvimento entendido como progressão linear de 

períodos, a favor de uma compreensão processual que escapa a qualquer tipo de 

enquadramento (Andrade, op. cit.). Bem como, entender que a “infância não é uma 

realidade finita com uma forma única, mas antes uma pluralidade de concepções que 

co-existem e são produtos de construção social e histórica” (Ferreira, 2002, página 

irregular). 

Apenas a partir dessa reinvenção das formas usuais de se pensar essa etapa da vida é 

que talvez seja possível nos voltarmos para a compreensão das crianças que vivem 

parcial ou completamente sua vida nas ruas, abandonando a perspectiva da sua 

                                                
9 Ver Debert (2004) 



 
 
 
 
vitimização e passividade, para buscar entender seus modos de vida construídos num 

espaço diferente do usualmente esperado para uma criança em nossa cultura.  

É imprescindível reconhecer o protagonismo da criança frente às condições que 

cercam sua existência e aprender a dar-lhe voz e oportunidades para apresentar suas 

visões de mundo, conferindo-lhes de uma vez por todas o estatuto epistemológico 

que sempre lhe foi negado. Rocha, Ferreira e Vilarinho (op. cit.) dizem que conceber 

as crianças como atores sociais, inaugura um novo olhar sociológico sobre a infância, 

pelo reconhecimento de uma cidadania até então apenas atribuída aos adultos. 

Revisitando os Direitos das Crianças, agrupados em Direitos de Proteção, Provisão e 

Participação – os três P’s – essas três autoras pontuam que os mais enfatizados são os 

de proteção e provisão. O Direito de Participação10 é totalmente negligenciado, não 

recebendo a devida atenção quando são pensadas tanto as políticas quanto as práticas 

sociais voltadas para as crianças. A inauguração do novo olhar sobre elas, 

reconhecendo-as como sujeito de plenos direitos, faz emergir a preocupação em 

garantir sua participação ativa nos programas, intervenções e instituições11.  

Entra em crise o discurso que sustenta, segundo Arenhart (2001, p. 02), uma 

compreensão de “infância a partir da negatividade – a criança não trabalha, não 

participa das atividades cívicas, políticas, culturais, ou seja, não é cidadã”. Ações 

afirmativas e que sejam calcadas na idéia de que a criança pode e deve ser escutada 

quando se trata de sua própria destinação precisam sair do estágio de belas idéias 

para a materialidade das práticas, conquanto isso não possa ser considerado tarefa 

simples, embora urgente.  

                                                
10 O direito de participação se dá a partir da concepção, segundo Rocha, Ferreira e Vilarinho (2000, p. 
06), da criança como ator social e sugere que a socialização deve ser considerada “um processo 
complexo e dinâmico de apropriação, reinvenção, e produção onde as crianças, participando 
activamente, interpretam a realidade, partilham e criam mundos sociais com outras crianças e com 
adultos, mas onde também se disputam e exercem poderes, geram hierarquias, desigualdades, 
diferenciações reproduzindo aspectos da estrutura social. Desta forma, propomos que as crianças 
sejam entendidas como participantes activas dos seus mundos de crianças, pela elaboração de 
racionalidades e visões de mundo que são construídas social e culturalmente”. 
11 É possível que um dos primeiros exemplos dessa mudança de compreensão esteja assinalado no 
Sistema Criança-Rua, sugerido por Lucchini (2000, 2003). 



 
 
 
 
Segundo Sarmento12 (2002, p. 275-276), 

mobilizar essa participação para o espaço público, sem que por esse efeito se gere a 

colonização dos mundos de vida infanto-juvenis, é hoje uma dimensão importante na 

inserção de jovens e um ponto central da renovação democrática. Esta questão passa 

pelo reconhecimento dos direitos de participação das crianças na constituição do 

espaço público e pela mobilização expressiva da sua opinião, segundo modalidades e 

fórmulas imaginativas e diversificadas. 

Garantir a participação da criança é estar de acordo não apenas com o papel ativo que 

tem na construção de sua vida, mas igualmente na construção social e política dos 

ambientes onde circula ou do país onde vive. 

Essas idéias de garantir a participação das crianças entram em choque com a noção 

de normas, prazos pré-estabelecidos para o alcance de determinada fase tão comuns 

ao modelo causal, linear de desenvolvimento. Sob essa perspectiva, a criança é 

tratada como passiva e receptora de influências do meio.  

Com a destradicionalização epistemológica e conceitual vivida na 

contemporaneidade, as abordagens interacionistas ganham espaço e seus 

pressupostos destacam o papel do social no desenvolvimento humano, não como 

presença abstrata, mas como o concreto a partir do qual o homem se constitui. 

Compreende-se que as pessoas se desenvolvem e se estruturam subjetivamente 

interagindo umas com as outras, com a realidade social, sendo esta interação um 

movimento dialógico entre homem e contexto. Para Vygotsky (2003) é através das 

trocas e compartilhamentos simbólicos, que as funções psicológicas superiores são 

construídas no seio da relação entre os homens, o que ratifica a perspectiva de que o 

histórico-cultural perpassa toda a constituição dos indivíduos. 

Nesta concepção, a criança é apreendida como ativa em seu processo de 

desenvolvimento, pois não é apenas receptora de influências do ambiente, ela 

interpreta, interage, transforma e transforma-se. Esse entendimento vai impor 

                                                
12 Este autor discute a questão da infância e exclusão, explicitando que a infância se apresenta como 
“uma geração onde se exprime a crise social” (p. 268), situada em dois pontos paradoxais e 
indicadores de exclusão: “expressão e uma ideologia difusa, conservadora e preconceituosa, difundida 
entre adultos, que oscila na ambivalência que existe entre a percepção da ‘crise de valores’ (...) e uma 
exaltação da infância como espaço imaginário de beleza, da paz e da inocência” (p. 268). 



 
 
 
 
igualmente um questionamento do que se considerou ser, até aqui, a socialização de 

uma criança. Criticando a noção, Quinteiro (2003) diz que ela teria apenas um caráter 

funcionalista, entendida como forma de modelagem do comportamento, que pensa os 

indivíduos como submetidos ao sistema social e ignora a complexa dinâmica das 

relações sociais que se estabelecem ao longo da vida de uma pessoa. Essa dinâmica 

pressupõe relação de troca, reciprocidade, interferência e mudança e não a mera 

transferência vertical de valores, regras e normas instituídas, para uma criança 

abstrata, um objeto que recebe de forma passiva o que lhe é dado saber. Além de 

questionável as abordagens funcionalistas ao desenvolvimento mantêm e suportam as 

falsas dicotomias externo/interno, objetivo/subjetivo, que dificultam ainda mais um 

apuramento do olhar sobre a criança.  

Nessa perspectiva, a socialização deve ser compreendida como um processo de 

múltiplos sentidos, como trabalho coletivo de construção e apreensão do mundo 

(Rocha, Ferreira e Vilarinho, 2000), de relações dinâmicas entre os indivíduos, onde 

todos – sejam crianças, adultos ou velhos – apresentam-se como atores sociais. E 

como tal, transformam a realidade (bem como suas regras, normas e valores) e, 

consequentemente, transformam-se a si mesmos e se constituem. 

As relações mantidas pelas crianças, tanto com seus pares como com os adultos, não 

são “uma simples imitação ou apropriação direta que as crianças fazem do mundo 

adulto, nem como um simples modelo ou manipulação que estes lhes impõem” 

(Rocha, Ferreira e Vilarinho, op. cit., p. 03), mas interações que configuram valores, 

representações e sistemas simbólicos (Sarmento, 2002), que, por sua vez, configuram 

culturas infantis. 

Pensar em culturas infantis é tratar a infância como construção cultural, pois ela 

elabora “seus próprios saberes, suas memórias e lembranças, suas práticas e 

possibilidades de criar e recriar a realidade social” (Quinteiro, op. cit., p. 04). Elas, as 

culturas infantis, estão relacionadas às diversas práticas sociais de crianças, às formas 

de interpretação e simbolização da realidade, suas brincadeiras, seus costumes, às 

suas formas de resistência e, obviamente, a formas e os espaços que criam para viver. 



 
 
 
 
Já que a psicologia elegeu a criança e a infância como objetos primariamente seus, é 

tarefa desse campo de saber e práticas engajar-se na crítica à idéia de ciclo de vida 

dividido em fases estáveis e universais, de infância enquanto período determinado e 

dedicado à preparação de um adulto competente e da socialização como impressão 

vertical na criança das normas e regras dominantes em uma dada sociedade. Para 

além da crítica, no que traz a criança para o centro da cena dos estudos em 

desenvolvimento, compromete-se com a produção de um conhecimento novo, 

produzido a partir desse seu objeto privilegiado, sem intermediários, criando espaço 

para a compreensão da pluralidade cultural da infância.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO: DA ARTICULAÇÃO POSSÍVEL ENTRE O 

INTERACIONISMO SIMBÓLICO, A PSICOLOGIA E A 

ETNOGRAFIA 

 

A língua do ser, ou serena, serve à ação.  
Os homens são nomes, palavras e sentido.  

Os verbos são o ser sendo, movendo nomes;  
E se há sentido no viver, o tempo o pontua. 

(Tiago Rocha) 

Sem ter a pretensão de fazer uma revisão exaustiva dos dois esteios teóricos que 

sustentam esse estudo, intencionamos aqui, além de apresentá-los em linhas gerais, 

tratar da sua articulação.   

 

3.1. O INTERACIONISMO SIMBÓLICO 

A psicologia social surgiu enquanto a Psicologia se afirmava como ciência. Para 

separar-se da Filosofia e Sociologia e deixar para trás as suas características 

metafísicas, a Psicologia se submeteu às formas de pensar das ciências naturais e, 

portanto, enquadrou-se aos preceitos do paradigma Positivista – para quem a 

metafísica não é nada além de especulações destituídas de sentido, verificabilidade e 

operacionalidade prática – transformando-se em uma ciência eminentemente 

 



 
 
 
 
experimental. A psicologia social seguiu o mesmo caminho: “seus princípios básicos 

nas explicações dos fenômenos sociais são: tratá-los como fenômenos naturais 

através de métodos experimentais, sendo que seus modelos explicativos nos remetem 

sempre, em última instância, a explicações centradas no indivíduo” (Bernardes, 

1999, p. 28). 

Em função da afirmação da cientificidade da Psicologia, privilegia-se a perspectiva 

Positivista na história da psicologia social, porque para muitos pesquisadores, a 

delimitação exata do pensamento científico está resumida ao método para estudar 

algum objeto, nesse caso, o método experimental (Bernardes, op. cit.). Este fato 

acarretou o abandono de correntes importantes da história da psicologia social, 

dentre elas a “Volkerpsychologie” de Wundt, sua psicologia das massas ou social. 

Nesta obra, Wundt defendia ser impossível estudar fenômenos coletivos através da 

consciência individual e, portanto, o método experimental, limitado a pequenos 

experimentos laboratoriais, tornara-se insuficiente. Por conta de opiniões como essa 

foi criticado por seus pares. 

Outra vertente que também foi abandonada tanto pelos manuais clássicos de 

psicologia social como pela sua história foi a produção de George Mead. Apesar de 

sua obra tratar dos pressupostos da psicologia social, o seu behaviorismo não se 

aproximava daqueles de Watson, Alportt ou Skinner, principalmente por conceber a 

linguagem como fenômeno inerentemente social. Assim, o behaviorismo social de 

Mead foi rejeitado pelos psicólogos por não ser um behaviorismo como eles 

entendiam essa corrente (Farr, 2001).  

Mead difundiu os princípios de sua teoria em um curso anual sobre psicologia 

social13 ministrado na Escola de Chicago, que sempre aparece vinculada apenas à 

sociologia, tendo ficado sua contribuição ao desenvolvimento do saber psicológico, 

relegada ao esquecimento. 

O interacionismo simbólico, ao que parece, tem maior reconhecimento em 

Sociologia do que em Psicologia, particularmente em psicologia social (...). O 

interacionismo simbólico tornou-se novamente interessante na psicologia social mais 

                                                
13 Posteriormente publicados sob o título Mind, Self and Society. Disponível atualmente no site 
http://spartan.ac.brocku.ca/~lward/Mead/pubs2/mindself/Mead_1934_toc.html 



 
 
 
 

recente, com força marcante nas vertentes com ênfase no cognitivo e construtivismo 

e com o ressurgimento do pensamento fenomenológico, tanto na Sociologia como na 

Psicologia (Bazilli et al, 1998, p. 28).  

A teoria e os autores interacionistas foram redescobertos, incluindo a contribuição 

dee George Mead, depois da revalorização da obra de Vygotsky e o desenvolvimento 

de estudos dentro de uma perspectiva interacionista, nas últimas décadas do século 

XX. 

Depois da morte de Mead, Blumer, um sociólogo, assumiu a direção do curso de 

psicologia social da Escola de Chicago e é ele quem irá denominar a tradição de 

Mead com a expressão Interacionismo Simbólico, o que, segundo Farr (op. cit.), tem 

a virtude de expressar precisamente o significado central da linguagem na psicologia 

social de Mead, uma vez que para este o “ato comunicativo é a unidade básica de 

análise da psicologia social” (p. 155). Entretanto, muitas eram as diferenças entre 

Blumer e Mead14, o que faz do interacionismo uma interpretação da obra de Mead e 

é Blumer o responsável pela forma mais sociológica que o interacionismo simbólico 

vai assumir depois da morte do seu criador. 

Essa corrente do pensamento em psicologia social15 foi responsável pela 

popularização do uso de metodologias qualitativas em campo, que considera como 

mais adequadas para estudar a realidade social. Esse ponto é um dos marcos do 

enfrentamento que se deu contra certa forma de conduzir pesquisas tanto em 

psicologia social como em sociologia, baseada fundamentalmente em grandes 

estudos quantitativos do tipo survey. O distanciamento da realidade concreta das 

pessoas focadas por esses estudos foi um dos argumentos mais importantes 

sustentados pelo interacionismo simbólico em favor de uma imersão do pesquisador 

na vida ordinária dos sujeitos que ele pretende estudar.  

Outro ponto importante tem a ver com o fato de o interacionismo simbólico ter 

surgido em Chicago, numa época em que essa cidade vivia todas as conseqüências 
                                                
14 Ver Farr (2001). 
15 Segundo Baszanger (1991, p. 14) a expressão interacionismo simbólico deve ser compreendida 
como tendo um valor de identidade profissional flutuante. Como tradição de pensamento, o 
interacionismo não tem um teórico único, consistindo muito mais uma espécie de rede de pensadores e 
pesquisadores que se influenciaram mutuamente, de uma forma difícil de reconstituir hoje. O emprego 
desse termo não deve levar a crer em uma homogeneidade ou estabilidade temporal. 



 
 
 
 
sociais negativas que resultavam do seu rápido desenvolvimento urbano: pobreza, 

delinqüência, desemprego, imigração. Assim, o Departamento de Sociologia e 

Antropologia16 da Universidade de Chicago, criada em 1890, tinha muito com o que 

se ocupar e esse apelo da cidade sitiada por dificuldades de toda ordem foi 

prontamente atendido pelos pesquisadores da universidade que nascia. Essa espécie 

de coincidência virá firmar a tradição, não apenas do interacionismo simbólico, mas, 

de outras correntes como, por exemplo, a Etnometodologia, de trabalhar com temas e 

populações antes relegadas – prostitutas, trans-sexuais, crimes inter-raciais, 

populações de rua, músicos de jazz, prisioneiros, membros de gangs, etc.  

Assim, o interacionismo simbólico é, por tradição, interessado em estudar questões 

que, a rigor, não eram objetos privilegiados de interesse científico, mas apenas, 

“casos de polícia” ou, no máximo, objeto de práticas do igualmente nascente serviço 

social. 

“Como seu nome indica, o interacionismo simbólico sublinha a natureza simbólica 

da vida social: os significados sociais devem ser considerados como produzidos pelas 

atividades interacionais dos atores” (Coulon, 2004, p. 14). O que implica que o 

pesquisador que quer compreender um aspecto qualquer da vida de um grupo, 

precisa adotar uma postura metodológica compatível com esse pressuposto e que 

autorize essa análise. Ele só pode ter acesso a aspectos privados da vida das pessoas 

na condição de se dispor a partilhar seu cotidiano, o mundo que ele se propõe a 

estudar. 

Dessa maneira, a compreensão do interacionismo simbólico é antagônica àquela 

defendida, por exemplo, por Durkheim. Esse autor reconhece que o ator é capaz de 

descrever o que acontece à sua volta, mas, essas descrições são muito vagas ou 

ambíguas, o que impede que o pesquisador faça uso científico delas: a subjetividade 

do ator não pode ser acolhida pela ciência. É exatamente dessa subjetividade que se 

alimenta a pesquisa na corrente do interacionismo simbólico. 

                                                
16 Onde igualmente nasce essa vertente da psicologia social. 



 
 
 
 
A relativa autonomia ou valorização do papel dos indivíduos na definição de suas 

próprias vidas é uma das idéias centrais dessa corrente. Diz Blumer (s.d. citado em 

Tedesco, 2003, p. 65) a respeito: 

O termo interacionismo simbólico se refere ao caráter distinto da interação entre 

indivíduos. O peculiar é que seres humanos interpretam as ações recíprocas mais que 

raciocinam cada um ante a ação do outro (...). O comportamento do sujeito não é o 

resultado de coisas tais como as pressões ambientais, os estímulos, os motivos ou 

as atitudes, senão que deriva do modo em que ele interpreta e maneja tais coisas 

na ação que está construindo. O processo de interpretação através do qual os 

sujeitos constroem suas ações não pode ser compreendido olhando só as condições 

antecedentes do processo mesmo (...). Desde o ponto de vista do interacionismo 

simbólico, a organização social é uma estrutura dentro da qual as unidades que 

atuam desenvolvem suas ações (grifos nossos). 

O interacionismo simbólico é crítico em relação tanto às compreensões 

funcionalistas quanto marxistas que apenas compreendem os comportamentos e a 

vida cotidiana como resultado de pressões da sociedade, da economia, do sistema de 

classes ou da ideologia. Assim a criatividade humana é ignorada e “passamos ao 

largo do que realmente se passa na vida cotidiana” e é exatamente esse, para 

Lapassade (1966, p. 11) “o interesse central da etnografia interacionista”. Na 

verdade, o que está em jogo nesse debate é uma crítica contundente aos 

determinismos em seus vários formatos17. Sua proposta, fundada na idéia da 

liberdade humana – as atividades humanas não são jamais totalmente impostas – e de 

negociação – os sentidos atribuídos pelos atores às próprias ações e às dos outros não 

são estabelecidas de uma vez por todas – inaugura uma compreensão construtivista 

da vida em sociedade que irá frutificar na constituição de uma nova Psicologia 

Social. 

Toda experiência humana, portanto, qualquer relação que os seres humanos mantêm 

com os objetos e com outros seres de seu ambiente não será jamais dada a priori, 

                                                
17 Esse seria, segundo Baszanger, (op. cit. p.13) o espírito dos “irregulares da escola de Chicago”: “ir 
em todo lugar, ver tudo, entender cada um”. Desse grupo participaram interacionistas como 
Schatzman e Strauss nomeados assim a partir de Sherlock Holmes e seus “irregulares de Baker street”, 
este grupo se interessava pelo “estudo dos settings naturais, da vida cotidiana, dos mundos cotidianos, 
dos mundos sociais e dos estilos de vida urbanos...”. 
 



 
 
 
 
sendo mediada pela interpretação e, obviamente, um ato de linguagem. Segundo 

Bronckart (1999, p. 34), 

a linguagem humana se apresenta, inicialmente, como uma produção interativa 

associada às atividades sociais, sendo ela o instrumento pelo qual os interactantes, 

intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas às propriedades do meio 

em que a atividade se desenvolve, a linguagem é, portanto, primariamente, uma 

característica da atividade social humana, cuja função maior é de ordem 

comunicativa ou pragmática.  

Para o interacionismo, a linguagem ordena a experiência, pois é composta por 

instrumentos usados pelos indivíduos. É empregada para discriminar, generalizar, 

fazer distinções. Assim, a sociedade é concebida como um tecido de comunicação e, 

consequentemente, definida simbolicamente. (Bazilli, op. cit.), o que faz dá à 

realidade social seu caráter complexo, dinâmico e em contínua transformação. 

Sendo os significados sempre construídos, compartilhados18 e elaborados a partir da 

necessidade de comunicação e cooperação entre os indivíduos eles servem à 

mediação e à regulação das atividades sociais. Por apresentar esse caráter de 

mediação e regulação da atividade humana, a linguagem se desenvolve através de 

negociações que validam os símbolos e signos usados socialmente, estruturando um 

conjunto de representações compartilháveis e comunicáveis (Bronckart, op. cit.). 

Portanto, os significados atribuídos pelas pessoas às ações dos outros e às suas 

próprias não são estabelecidas de uma vez por todas, elas variam de forma 

ininterrupta, são remanejadas constantemente, o que dá às interações e, portanto à 

vida em sociedade, seu caráter de ordem continuamente negociada.  

Resumindo as idéias gerais mais importantes, do interacionismo simbólico 

poderíamos dizer: 1. a idéia de sociedade como resultado de produção coletiva e não 

como uma entidade objetiva pré-existindo e determinando as atividades humanas. A 

sociedade é o produto de um comércio simbólico entre os homens, onde se incluem 

seus conflitos, suas negociações, seu trabalho, as estratégias que desenvolvem para 

                                                
18 Compartilhar, do ponto de vista “interacionista” defendido por G. Mead significa a possibilidade de 
tomar o lugar do outro, o que nos permite predizer, em larga medida, o comportamento dos outros 
indivíduos (Coulon, op. cit. p. 15). 
 



 
 
 
 
viver e se reproduzir, suas relações com o saber, numa posição radicalmente 

antideterminista. 2. As atividades humanas (competências cognitivas, regras, 

categorias, posições e práticas sociais, etc.) se elaboram essencialmente no interior 

de relações intersubjetivas que evoluem no tempo. Assim é preciso estudá-las nos 

processos e as interações de forma naturalista, restituindo-as aos contextos precisos 

onde elas se desenvolvem. 3. Os seres humanos, independente de sua inserção social 

ou lugar ocupado na sociedade são vistos como criativos, reflexivos e ativos e não 

como seres submetidos a forças sociais frente às quais não teriam nenhum controle. 

Não sendo possível reduzir a ação a uma conduta determinada pelo ambiente. 

 

3.2. A PSICOLOGIA E O MÉTODO ETNOGRÁFICO 

É preciso, pois, fingir não saber  
quem se refletirá no fundo do espelho 

 e interrogar esse reflexo ao nível de sua existência. 

Foucault (2000, p. 12) 

O debate epistemológico em torno da superação da dicotomia objetivo/subjetivo, tem 

auxiliado novas formas de pensar o ser humano. Ao invés de concebê-lo como 

entidade abstrata e possuidor de uma natureza que comanda seu desenvolvimento, 

ele tem sido cada vez mais pensado como um sistema aberto, de trocas infinitas com 

o mundo à sua volta, produto e produtor de sua história, sempre compartilhada com 

outros. 

A psicologia tem sido chamada a elaborar novas formas de produzir conhecimento 

sobre o humano, mais articuladas com outros campos do saber e ciosa da 

impossibilidade de gerar um conhecimento neutro, objetivo e generalizável, como 

aquele advogado para as ciências naturais. A participação da psicologia nesse debate, 

pressiona para que ocorram, segundo Jacques e Tittoni (1999, p. 78), 

“transformações importantes no desenho da pesquisa, coleta, análise e interpretação”. 

Ainda há pouca coisa escrita acerca do uso da perspectiva etnográfica em psicologia 

e o fato de ter adotado a etnografia para desenvolver esse trabalho me exige alguma 

reflexão para articular esses dois campos de saber. Falo da etnografia como “campo 



 
 
 
 
de saber”, porque a escolha desta perspectiva não se deu a partir de uma avaliação 

simplesmente metodológica, mas principalmente, pelo que ela inspira como postura 

frente ao objeto de pesquisa. Ou seja, a etnografia “trabalha sobre os contextos, as 

situações, as perspectivas, as culturas, as estratégias, as carreiras, etc.” (Boumard, 

1999, página irregular), eliminando a separação tradicional entre indivíduo e 

ambiente social, substituindo-a pela compreensão de que homens e  sociedade 

desenvolvem-se mutuamente, sob influências recíprocas, mediados por trocas 

simbólicas. 

Surgindo e consolidando-se no âmbito do conhecimento antropológico, a etnografia 

pode se tornar um recurso teórico metodológico importante para a apreensão do 

fenômeno psicológico, se este é entendido como um fato de sociedade e de cultura. 

Segundo Vygotsky (2003), através das trocas e compartilhamentos simbólicos, as 

funções psicológicas são construídas no seio da relação entre os homens, o que 

ratifica a perspectiva de que o histórico-cultural perpassa todas as relações dos 

indivíduos. Para Sato e Souza (2001) a etnografia presta-se ao estudo da 

subjetividade, pois, para estudá-la não basta conhecer o que as pessoas pensam ou 

sentem, mas aquilo que faz sentido para elas, na medida em que costumes e hábitos 

podem situar um comportamento habitual. Além disso, essas autoras pontuam a 

adequação da etnografia para o estudo dos processos subjetivos, já que as expressões 

das pessoas são contextualmente referidas e a etnografia favorece o conhecimento do 

contexto tanto material quanto simbólico, no qual as interações se dinamizam.  

Tendo como premissa básica de que são as pessoas que constróem cotidianamente a 

vida social e que se constituem a si mesmas a partir dessa inserção sócio-cultural, a 

pesquisa etnográfica debruça-se sobre a cultura do diferente para conhecê-la. O 

pesquisador exercita-se em deslocar-se de suas referências para conviver com as 

referências do outro em tentativas de aproximação e inserção, acreditando que cada 

sociedade, cada cultura desenvolve maneiras próprias e particulares de conceber e 

lidar com a vida de todos os dias. 

O afastamento de nossas referências, de nossa cultura, e o deslocamento para dentro 

da cultura a ser estudada, são acompanhados de uma necessária estranheza. É ela 

quem deve auxiliar o emergir de compreensões acerca da realidade estudada e sua 



 
 
 
 
dinâmica peculiar. Todo um esforço de descentramento deverá ser feito pelo 

pesquisador. Com relação a isto, Macedo (2000, p. 57) considera: 

O que é importante ressaltar é que para conhecer como o outro experimenta a vida, 

faz-se necessário o exercício sensivelmente difícil de sairmos de nós mesmos. Há 

que desdobrar-se, revirar-se, suspender preconceitos, criticar a si próprio, abrir-se a 

uma certa violação de habitus sagrados e solidificados. 

Abandonar o conhecido e inserirmo-nos no diferente, na perspectiva do outro, exige, 

como condição básica, a busca pela contextualização. Só de forma situada, indexical, 

o fenômeno estudado pode ser melhor apreendido, pois a contextualização permite 

que o discurso do outro faça sentido (Boumard, 1999). Assim, segundo Macedo (op. 

cit., p. 65), “é preciso levar em conta como o objeto se situa, para assim compreender 

melhor a manifestação relacional das ações, das percepções, dos comportamentos e 

das interações”. 

Associada à noção de contexto, Macedo (op. cit.) nos traz ainda a noção de lugar. 

Este autor situa o lugar como a forma materializada do contexto. O local mesmo 

onde as ações se desenrolam, onde se materializa o cotidiano. Na pesquisa 

etnográfica o lugar assume centralidade, porque é para um espaço específico e não 

familiar que o pesquisador será deslocado, concretamente. 

Cada sociedade produz o seu espaço, determina as formas e o ritmo de sua dinâmica. 

O lugar é o espaço da fala, das trocas alusivas às formas próprias de entendimentos, 

da convivência e da intimidade cúmplice. Portanto, apresenta-se como o âmbito do 

prático-sensível, do real e do concreto. É no lugar que se dão as relações que os 

indivíduos mantêm entre si e com os espaços habitados; é nele que se exprimem 

todos os dias os modos de uso, as condições mais banais, o secundário, o acidental 

(Macedo, op. cit.). 

Entretanto, a mera presença do pesquisador em um dado lugar não configura sua 

inserção e participação no campo a ser estudado. Além de estar num dado lugar onde 

as pessoas que nos interessam vivem ou exercem suas atividades ordinárias, 

precisamos entrar no seus temas privilegiados, na lógica da construção dos seus 

saberes, nas opções particulares do grupo que faz emergir modos de vida, 



 
 
 
 
convivência e trabalho. Porque o lugar é apenas uma parte concreta e territorial de 

um complexo sistema de sentidos interconectados e continuamente transformados 

pelos que nele circulam. 

Mas, então, como a etnografia pode ser definida? Laplantine (2004, p. 15) a descreve 

como: 

Uma atividade decididamente perceptiva, fundada no despertar do olhar e na 

surpresa que provoca a visão, buscando, numa abordagem deliberadamente micro-

sociológica, observar o mais atentamente possível tudo o que encontramos, 

incluindo mesmo, e talvez, sobretudo, os comportamentos aparentemente mais 

anódinos. 

Para esse autor, a etnografia é intrinsecamente uma atividade do olhar. Entretanto, 

olhar não simplesmente como um ato de ver, o que implicaria em perceber apenas o 

que se espera ou o que já é conhecido. Mas transcender o que é perceptível e comum 

aos nossos olhos, para nos darmos conta da diversidade de formas e possibilidades de 

comportamentos, reações, afeições, produções, enfim de cultura, reconhecendo que 

“somos uma cultura entre tantas outras” (Laplantine, op. cit., p. 15). Isso só é 

possível, a partir do que o próprio Laplantine (op. cit., p. 15) denomina de “revolução 

do olhar”, que permite “a expriência da descoberta sensorial da alteridade por meio 

de uma relação humana”, que se dá a partir do estranhamento do não-familiar. 

Segundo Boumard (op. cit., página irregular), “todo o início é desvio, no sentido dum 

desconhecido que se choca com a lógica do instituído”. No momento em que a 

estranheza se esvai, cede lugar a uma aprendizagem do outro. 

O deslocamento para a cultura do outro, portanto, implica não apenas uma inserção 

local, mas um olhar questionador e aberto, que vá além de “uma visão saturada e 

satisfeita” (Laplantine, op. cit., p.17). Além disso, o trabalho do pesquisador 

consiste, numa participação e partilha dos modos de vida, mantendo uma atitude 

científica, mas não neutra, impregnando-se dos sentidos que o grupo atribue a seus 

comportamentos, fenômenos e artefatos sociais, esforçando-se para apreender aquela 

cultura tal como ela é concebida por seus próprios atores. O que significa dizer, mas 

uma vez, que nossa cultura é apenas mais uma possibilidade em meio a tantas outras, 

bem como as significações que são por ela elaboradas. 



 
 
 
 
Acerca disso, Miguélez (2005) sintetiza: 

Las realidades humanas, las de la vida cotidiana – que son las más ricas de contenido 

–, se manifiestan de muchas maneras: a través del comportamiento e interacción con 

otros miembros de su grupo, de gestos, de mímica, del habla y conversación, con el 

tono y timbre de voz, con el estilo lingüístico (simple y llano, irónico, agresivo, etc.) 

y de muchas otras formas. Todo esto necesita una esmerada atención a los finos 

detalles del lenguaje y la interacción para llegar a una adecuada interpretación. Para 

ello, hay que colocarlo y verlo todo en sus contextos específicos, de lugar, presencia 

o no de otras personas, intereses, creencias, valores, actitudes y cultura de la 

persona-actor, que son los que le dan un significado. No basta aplicar sistemas de 

normas o reglas preestablecidas (como lo son muchas tomadas de marcos teóricos): 

lo que es válido para un grupo puede, quizá, no serlo para otro (p. 03). 

O deslocamento para a cultura desse outro, entretanto, não pode ser uma prática 

ligeira, apressada. A pesquisa etnográfica caracteriza-se por um trabalho de campo, a 

observação participante, onde o perquisador permanece por um período 

relativamente longo de interação com a população estudada. Não se faz etnografia 

com vestígios (Sampaio, 2005), a imersão prolongada em campo é condição sine qua 

non para que o empreendimento chegue a bom termo. Além disso, essa observação 

deve ser objeto de um cuidado especial: o registro. A prática do registro é uma 

atividade intrínseca à etnografia. Laplantine (op. cit.) costuma denominá-la, além de 

uma atividade do olhar, como uma “atividade linguística”, pois o etnógrafo precisa 

transformar em escrita tudo aquilo que foi apreendido pelo pesquisador. 

Especificamente nesse ponto, Laplantine (op. cit.) pontua que o registro etnográfico 

não exige uma tarefa de transcrição literal do que se viu, mas sim, uma tarefa de 

construção, que estabelece diversas “relações entre o que é observado e aquele que 

observa, o ouvido que escuta, a boca que pronuncia uma série de nomes e por fim a 

mão que escreve” (p. 30). Essas relações serão, pois, a reordenação do que nos foi 

dado ver, transformado em palavras, sem que o visível se aloje jamais, como afirmou 

Foucault (2002), no que se diz. “Aquilo que olhamos é transformado, interpretado, 

embelecido, distorcido” (Laplantine, op.cit., p. 36) como resultado do simples fato de 

que o pesquisador é um humano que observa humanos. 



 
 
 
 
A descrição etnográfica, todavia, não deve se assemelhar aos alfarrábios. Apesar da 

multiplicidade de detalhes, a descrição deve expressar com clareza o enquadre da 

interpretação, a descrição das estruturas simbólicas a partir das quais as pessoas 

elaboram as significações de sua cultura, as maneiras particulares de comportamento 

e compreensões de mundo, apresentando aquilo que foi visível de forma lisível 

(Laplantine, op. cit.). 

 

3.3. CONSTRUINDO PONTES 

No caso dessa pesquisa que trata do fenômeno da presença de crianças nas ruas, a 

perspectiva do interacionismo simbólico e o uso dos recursos da etnografia foram 

adotados como a base sobre a qual eu pude recolher meus dados e lançar-me na 

difícil tarefa de analisá-los. Poucos trabalhos sobre meu objeto de pesquisa foram 

identificados utilizando a etnografia e nenhum, partindo, ao menos de forma 

explícita, das compreensões do interacionismo simbólico. Devo dizer inclusive que, 

além de ler autores ligados ao que se considerou ser a primeira Escola de Chicago 

(Mead, Strauss, Foot, etc.) precisei conhecer autores como Becker (1963) e Goffman 

(2003), considerados como pertencentes a uma segunda linhagem interacionista 

dessa escola de conhecimento em ciências do homem e da sociedade. O primeiro 

pelo seu trabalho sobre a noção de “carreira” utilizada por Lucchini em seu Sistema 

Criança-Rua e o segundo pela discussão que faz da dramaturgia presente da vida 

cotidiana. Mesmo quase não citados nesse trabalho, essas leituras me auxiliaram a 

elaborar as análises dos dados que coletei entre as crianças que vivem nas ruas do 

bairro Pituba em Salvador. 

O interacionismo me auxiliou na sua defesa veemente de uma autoria da vida em 

sociedade pelas pessoas comuns. Esse ponto foi um dos mais importantes, pois 

confirmou meu afastamento de compreensões vitimizadoras dessas crianças, para vê-

las como co-participantes da vida que levam.  

Outro ponto que considero relevante foi a origem necessariamente mestiça dessa 

corrente teórica que resulta das suas origens dentro de um departamento de 

Sociologia e Antropologia impedindo que a psicologia social que dela resulta se 



 
 
 
 
isolasse num pretenso campo de saber incomunicável com o resto das ciências que se 

ocupam do humano. Além disso, esse ambiente “de nascimento” estimulou a 

emergência de uma psicologia interessada em temas ligados à vida urbana e à adoção 

de um deslocamento do pesquisador para fora dos ambientes protegidos da 

Universidade. Tudo isso, para mim, serviu de exemplo a seguir e de provocação para 

inventar os caminhos para desenvolver meu trabalho. 

Ao longo desses meses de leituras nesse campo fui me dando conta de que a 

etnografia podia ser considerada, como Lapassade (1996) o faz como “interacionista” 

o que me re-assegurou a construir essa articulação e poder defender a utilização da 

estratégia etnográfica no âmbito de uma pesquisa em psicologia. Essa parece ser uma 

importante contribuição para a construção de conhecimentos sobre as pessoas e seus 

universos simbólicos. No caso específico desse estudo, o relato etnográfico se impôs 

como o mais adequado para o alcance dos objetivos delineados. Para que eu me 

apropriasse da dinâmica da vida de crianças com experiência de rua, colocando-as, 

como era o meu propósito original, no centro da cena, precisei conviver com o 

espaço onde elas efetivamente vivem na tentativa de compreender as vicissitudes que 

essa escolha lhes impõe e como, de fato, produzem entendimentos próprios à sua 

condição.  

Para concluir, cito um autor que foi particularmente importante na construção desse 

trabalho: White (2005). Em seu livro Sociedade da Esquina, cuja edição brasileira só 

aparece, infelizmente, 50 anos depois da primeira edição americana, através da 

observação participante, ele estuda, num bairro pobre italiano de Boston (North End) 

que ele chama de Corneville, os gângsters locais e um grupo de rapazes de esquina. 

Lendo os relatórios oficiais a respeito dessa “pobre área degradada” ele diz: “Há algo 

de errado nesse quadro: nele não há seres humanos” (White, op. cit., p. 20). Então ele 

vai defender, que a única maneira de obter conhecimento íntimo e detalhado sobre a 

vida desse bairro e de seus habitantes seria “viver e participar das atividades de sua 

gente”. Para quem faz isso, a área se revela sob uma luz totalmente diferente. 

Prédios, ruas e becos que antes representavam destruição e aglomerado físico passam 

a formar um panorama familiar para os atores da cena cornevilliana (idem). Essa 

leitura faz parte das inspirações deste estudo. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANDANÇAS: O MÉTODO 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A escolha da metodologia para desenvolver uma pesquisa nos exige um delicado 

exercício de reflexão acerca do nosso objeto, já que, a nosso ver, o principal requisito 

para a construção do conhecimento é o respeito pela natureza daquilo que 

pretendemos estudar. Atualmente, esse empreendimento se torna mais problemático, 

pois, sob a perspectiva do assim chamado discurso pós-moderno19, as maneiras de se 

fazer ciência têm passado por uma série de questionamentos epistemológicos.  

A idéia de verdade absoluta e universal e da caracterização da ciência como espaço 

instituído de saberes, contrapõe-se a dificuldade em conceber um método único, 

hegemônico, a ser utilizado em todos os ramos das ciências, sejam elas humanas ou 

naturais. É o tempo da abertura para admitir o surpreendente, os paradoxos, as 

contradições, a inconclusividade do próprio conhecimento, tornando distante o 

cumprimento de “todos aqueles objetivos hierarquicamente colocados como próprios 

                                                
19 A pós-modernidade vem sendo entendida, segundo Bernardes e Hoenisch (2003, p. 97) como “uma 
ruptura não apenas com o que chamamos de modernidade, mas também uma ruptura com várias 
formas tradicionalmente modernas de ver o mundo”, caracterizada pelo “fim das metanarrativas, 
entendendo por isso que os grandes sistemas de explicação do mundo não apresentam mais 
possibilidade de um denominador comum que torne o mundo uno; o fim da crença em essências 
naturais universalizantes ou uma relação objetiva do sujeito com a natureza ou determinismo social 
calcado em uma pretensa origem biológica, evolutiva e causa”. 

 



 
 
 
 
da ciência: descrever, compreender, prever e controlar” (Biasoli-Alves, 1998, p. 

135). 

Ibañez (1997, p. 28) nos lembra que “os parâmetros epistemológicos prevalentes em 

cada época afetam o que deve ser considerado conhecimento válido”. O discurso da 

modernidade dominado por concepções epistemológicas positivistas, ainda faz parte 

do que se produz como conhecimento na contemporaneidade, fazendo com que haja 

certo acanhamento na aceitação de concepções mais largas de ser humano, de 

sociedade, etc. Mas talvez já possamos dizer que, se ainda estamos sob a vigência 

dessas concepções modernas de ciência, é também verdade que o campo da 

investigação pós-crítica em ciências humanas tem se desenvolvido de forma 

consistente.  

Assim, as ciências, especialmente as humanas, enquanto múltiplas tentativas de 

interpretação da realidade, se abrem para discussões e revisões “inauguradas” pela 

contemporaneidade, começando a conceber como possíveis e mesmo desejáveis 

formas alternativas de pesquisa, flexibilizando as exigências de objetividade e 

causalidade, para a compreensão de seus objetos agora pensados como pertencentes a 

redes intrincadas, complexas, transitórias e fregmentárias. O desenvolvimento e 

bricolagens de método fazem parte dessa abertura, o que tem provocado a utilização 

de abordagens qualitativas ou mistas em muitos estudos em psicologia do 

desenvolvimento, que é a área onde atuamos. 

Afinal,  

Cientificidade tem que ser pensada aqui como uma idéia reguladora de alta abstração 

e não como sinônimo de modelos e normas rígidas. Na verdade, o trabalho 

qualitativo caminha sempre em duas direções: numa, elabora suas teorias, seus 

métodos, seus princípios e estabelece seus resultados; noutra, inventa, ratifica seu 

caminho, abandona certas vias e toma direções privilegiadas. Ela compartilha a idéia 

de “devir” no conceito de cientificidade (Minayo e Sanches, 1993, p. 245). 

Fazer pesquisa hoje, portanto, carrega de forma explícita a possibilidade ou até a 

exigência de revisão dos processos de elaboração metodológica dos estudos, 

possibilitando a flexibilização dos instrumentos e desenhos, para dar conta do seu 



 
 
 
 
desenvolvimento ou de idiossincrasias encontradas no campo. Por isso, a abordagem 

qualitativa, foi escolhida para este estudo, pois ela se configura no campo da 

subjetividade e do simbolismo (Minayo e Sanches, op. cit.). Preocupada com a 

utilização dos saberes dos atores, dos raciocínios práticos de que se utilizam para 

atribuir sentido ao seu cotidiano e com a identificação das categorias singulares à 

compreensão da vida e do mundo sócio-histórico e cultural das pessoas, os métodos 

qualitativos, como nos mostra Serapioni (2000), têm a capacidade de fazer emergir 

aspectos novos, de ir ao fundo dos significados e de situar-se na perspectiva do 

sujeito, descobrindo novos nexos. Para Minayo e Sanches (op. cit., p. 244) se 

caracterizada pela realização de “uma aproximação fundamental e de intimidade 

entre sujeito e objeto”.  

Justamente por isso, é que a partir desse ponto esse relato de pesquisa prosseguirá 

sendo elaborado na primeira pessoa do singular. 

 

4.2. TROPEÇOS... 

Para a abordagem qualitativa da pesquisa a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o seu instrumento principal (Bogdan e Biklen, 

1994). Por priorizar a  interpretação, valorizar a indução e assumir que fatos e 

valores encontram-se relacionados, ela foi escolhida para o desenvolvimento desse 

estudo. Eu me sentia mais segura sabendo que poderia realizar mudanças a depender 

do que encontrasse no campo. E foi exatamente o que me aconteceu: depois de vários 

meses de trabalho fui me dando conta de que não estava tendo o retorno necessário 

de dados que me permitissem escrever e concluir meu trabalho de pesquisa. Além 

disso, comecei a perceber que eu não concebia de forma justa a complexidade, não 

só do meu objeto, mas, especialmente, das crianças que foram abordadas para me 

fornecer os dados. 

Depois de diversos percalços, idas e vindas teóricas e conceituais acerca do meu 

tema de investigação entendi, não sem sofrimento, qual era o caminho na direção do 

qual eu precisava me lançar. Sim, digo me lançar, pois, naquele ponto eu me vi 

diante da contingência de avançar numa direção da qual eu nada sabia. Isso implicou 



 
 
 
 
todo um processo de desconstruir o que eu pensava, ou achava que pensava, sobre o 

objeto, as crianças, a teoria e as técnicas de coleta que eu havia escolhido, para 

novamente construir, novas idéias sobre tudo isto. Todo esse movimento e 

redefinição se deu a partir do próprio trabalho de campo, da experiência concreta 

com o cotidiano das crianças e do diálogo diário com minhas impressões sobre tudo 

isso, materializadas pelo meu  diário de campo. 

Mesmo antes de me definir de forma mais consistente pela realização de um estudo 

com essas características, eu tinha a observação participante como proposta de 

inserção e aproximação junto às crianças com experiência de rua. Essa inserção tinha 

como ponto de partida a minha necessidade de manter com elas uma relação mais 

próxima, uma vez que, até então, a compreensão que eu tinha sobre esse universo, 

era apenas teórica. 

A metodologia que eu havia elaborado, ainda na fase de projeto, privilegiava a 

realização de entrevistas e atividades lúdicas, especificamente, o desenho, pois estes 

instrumentos têm servido como ferramentas úteis na coleta de dados em pesquisa 

qualitativa com outras populações de crianças. As entrevistas seriam deflagradas a 

partir do desenho, momento em que eu solicitava à criança que desenhasse algo ou 

uma situação na qual ela estivesse presente. Finalizado o desenho, deveria pedir que 

contasse uma história sobre o desenho e sobre ela mesma. A partir da história 

contada, estava previsto lhes solicitar falarem sobre questões ligadas à vida nas ruas, 

relações familiares, motivações da ida para a rua, o que pensavam sobre a situação 

em que vivem e sobre si mesmos, quais perspectivas de vida e futuro etc. Essas 

questões compunham o roteiro da entrevista. 

Nada foi tão fácil como eu imaginava, pois, além da dificuldade em conseguir que 

permanecessem um tempo comigo20, estranha que eu era naquele momento, os 

                                                
20 Quando eu tentava combinar com alguma criança de sentarmos para o trabalho de coleta de dados, 
quase sempre alegavam que estavam trabalhando ou que não queriam participar. Houve um dia que 
um adolescente só se disponibilizou a sentar comigo quando lhe dei o picolé que havia me pedido. 
Outra situação foi a da droga. Uma adolescente não apareceu na hora em que combinamos, porque 
tinha ido comprar droga e não retornou mais à praça. No outro dia, quando a encontrei novamente, 
estava usando crack, mas, mesmo assim, pediu que eu a esperasse. Assim fiz e realizamos a entrevista. 
Entretanto, esta não pôde ser considerada, porque a adolescente estava completamente dispersa sob o 
efeito da droga. Além disso, não seguiu a lógica proposta pela atividade, pois não quis fazer o desenho 
tendo a entrevista acontecido sem o seu deflagrador. 



 
 
 
 
desenhos não deflagravam a conversa que eu esperava: as crianças se recusavam a 

falar sobre o desenho. Consegui apenas que dissessem o que havia desenhado. Por 

conta disso, as entrevistas eram feitas sem vinculação com o desenho. Obtive 

algumas respostas, mas, a depender do tipo de pergunta e a que se referia, a criança 

permanecia ou em silêncio ou apresentava respostas evasivas, especialmente, quando 

a pergunta se relacionava ao que pensavam sobre elas mesmas e sobre as 

perspectivas de vida e futuro. 

Quando elaborei o procedimento para a coleta de dados, presumi que as crianças 

estariam prontas a responder um roteiro de perguntas, elaboradas a priori, e assim 

estaríamos diante de dados brutos, precisando, apenas de refinamento, lapidação. 

Ledo engano. Este foi o tropeço: preestabelecer um caminho sem considerar as 

idiossincrasias do campo e dos sujeitos da pesquisa. Principalmente em se tratando 

de crianças nas ruas, desconfiadas na aproximação com estranhos. 

Existem discussões acerca da problemática do enquadre metodológico em pesquisas 

com crianças nas ruas, principalmente no que se diz respeito à obtenção de dados, 

pois, seus discursos apresentam grande labilidade. Aptekar (1996) aponta para a 

dificuldade na obtenção de informações que de fato correspondam às suas vidas, por 

apresentarem grande capacidade de contar estórias variadas sobre a família, idade, 

motivações para estarem nas ruas etc. a depender do mapeamento que fazem das 

intenções do interlocutor. 

Isto de fato ocorre, mas, para mim essa não se configurava como uma dificuldade 

especial, porque eu não estava preocupada com a veracidade das falas, das histórias. 

O mais problemático (e nisso, a literatura que revisei em quase nada me ajudou) era 

não ter refletido acerca da complexidade do mundo subjetivo desses meninos e 

meninas e das conseqüências disso na elaboração de conhecimento acerca deles. Eu 

só fui me dando conta dessa dificuldade ao longo da observação participante, que 

angústia após angústia, foi provocando uma verdadeira revolução do meu olhar, que 

teve de se curvar à elaboração de um conhecimento a partir da perspectiva, da 

cultura, da sabedoria do outro.  



 
 
 
 
Quem lê resultados de pesquisas nessa área, não imagina o quão difícil pode ser o 

acesso a essas crianças. Acesso não apenas no sentido de obter uma entrevista ou 

manter uma curta conversa. Mas no sentido de alcançar aquilo que se esconde nas 

dobras da relação pesquisador/pesquisados: o que nos dizem as falas, os gestos, as 

brigas, a convivência com as drogas, os roubos, os malabares no sinal de trânsito, os 

rodos nos pára-brisas, nos formatos das brincadeiras, na apropriação e utilização do 

espaço público em práticas privadas, no sono sem proteção numa cama de papelão, 

nas roupas sujas, nos pés descalços e feridos, nas aproximações e dificuldades com 

os educadores, na decisão de ir e permanecer na rua. 

Assim, a reflexão acerca da inadequação do método e dos objetivos me fez, após um 

processo, algo penoso, optar pelo relato etnográfico. Felizmente eu havia elaborado 

um diário de campo minucioso, ao longo de um ano de convivência com as crianças 

que se reuniam num mesmo bairro da cidade para aí desenvolver suas atividades 

diárias. Esse diário e vários fragmentos de entrevistas, conversas e observações – os 

dados sobre os quais trabalhei na análise – me levaram a re-elaborar meu trabalho e 

me dirigir para a tentativa de descrever a cultura particular daquele grupo de 

crianças. 

 

4.3. CONTEXTO DA PESQUISA: DE SALVADOR AO BAIRRO PITUBA 

4.3.1. Salvador: um pouco de história e contemporaneidade 

Em 1501 ancorava em terras baianas uma expedição portuguesa, liderada por 

Amércio Vespúcio, para fazer o reconhecimento das terras antes visitadas e relatadas 

pela expedição de Cabral, no ano anterior. Ao avistarem uma grande bacia medindo 

por volta de “12 léguas de extensão” (Araújo, 2000, p. 10), batizaram-na de Baía de 

Todos os Santos, pois era 1º de novembro de 1501. 

Descobrindo as qualidades da terra e sua importância estratégica, os portugueses 

lançam-se à iniciativa de escravizar os índios e estabelecer “um porto na rota das 

navegações oceânicas e ponto de trocas integrado na rede de mercados que se 

encadeavam ao emergente capitalismo europeu” (Araújo, op. cit., p. 10). Entretanto, 



 
 
 
 
apesar do estabelecido comércio de trocas de pau-brasil com espanhóis e franceses, 

europeus de diversas regiões frequentavam a baía de Todos os Santos, o que levou a 

coroa portuguesa a preocupar-se em ocupar esta localidade. 

Após a tentativa fracassada de domínio exclusivo das terras com a assinatura da carta 

de doação da capitania da Baía de Todos os Santos a Francisco Pereira Coutinho, o 

Rei D. João III criou um governo geral para o Brasil na Bahia a fim de manter uma 

intervenção organizada sobre as terras do Brasil, regulamentando a construção de 

“uma sociedade e economia capazes de, ao mesmo tempo, integrar-se no império 

marítimo português e expandir-se para o interior das terras americanas” (Araújo, op. 

cit., p. 11). 

Ainda segundo esse autor, os elementos necessários ao estabelecimento dessa 

economia e sociedade diziam respeito a: 

a) uma cidade fortaleza plantada na entrada da baía, sede administrativa, posto 

militar e porto ligado às rotas atlânticas portuguesas; b) uma rede de engenhos 

fortificados implantados em todo o recôncavo da baía, interligados por via aquática à 

cidade; c) um sistema de navegação interior capaz de interligar cada engenho à 

cabeça do sistema; d) a conexão com um sistema de rotas de navegação 

transcontinental, através de um porto bem situado na borda ocidental do Atlântico 

(p. 11) 

Em 29 de março de 1549 desembarca na Bahia o primeiro Governador Geral do 

Brasil, Tomé de Souza. Esta data é também reconhecida como a fundação oficial da 

cidade que viria a ser a capital do estado da Bahia. Além da missão de construir uma 

cidade, Tomé de Souza, deveria empreender a conquista das terras do recôncavo, 

tarefa que desencadeou conflitos nas diversas tentativas de escravização de índios 

para serviram nos engenhos de açúcar. Com a falência desse plano, os nativos foram 

logo depois substituídos pelos negros trazidos da África. O tráfico de escravos para o 

Brasil é iniciado ainda no final do século XVI. A partir desse momento, a cidade 

prosperou por influência econômica das atividades portuárias e da produção de 

açúcar no Recôncavo.  



 
 
 
 
No século XVIII a cidade do São Salvador está no seu apogeu, com a economia 

baseada, especialmente, nos engenhos de açúcar e nas plantações de tabaco (Filho, 

1993). Segundo Araújo (op. cit., p. 12),  

a Cidade do Salvador foi o centro urbano da Bahia de Todos os Santos. Não é à toa 

que se consolidou na memória popular sua denominação como Cidade da Bahia. 

Nela se desenvolveram as atividades administrativas, eclesiásticas e de defesa, a 

construção e reparação de naus para a carreira da Índia, a construção das 

embarcações para a navegação dentro da baía e os serviços de apoio ao porto. Ela foi 

também o grande mercado deste núcleo colonial. Foi o mercado exportador e 

importador, foi o mercado de escravos, foi o mercado dos produtos de boca que 

alimentavam a cidade, as frotas e as populações do próprio recôncavo da Bahia. 

Apesar das relações comerciais, econômicas e sociais estarem consolidadas, em 1763 

Salvador perde o status de capital do Brasil, porém permanece com sua  importância 

política e econômica, contando nessa época com 39 mil habitantes (Filho, op. cit.). 

Em 1808, recebeu a família real portuguesa (em fuga das tropas de Napoleão). 

Durante sua permanência na Bahia, o príncipe regente D. João VI abriu os portos às 

ações amigas e fundou a Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, no Terreiro de Jesus 

(Pelourinho), a primeira faculdade de medicina do Brasil.  

Mesmo frente a diversos conflitos, como a Conspiração dos Alfaiates, com o 

objetivo de instaurar a República Bahiense; a Guerra da Independência, vitoriosa em 

02 de julho de 1823 e outras que emergiram durante a Regência e o Segundo 

Império, como a revolta dos Malês (1835), a Sabinada (1837) e a campanha 

abolicionista (Filho, op. cit.), Salvador prospera e segue seu processo de 

desenvolvimento e urbanização (Filho, op. cit.). 

Mudanças sociais, econômicas e tecnológicas fizeram com que o território ocupado 

pela cidade se reconfigurasse. Filho (op. cit.) apresenta como elementos de 

desenvolvimento e urbanização a instalação de iluminação pública, o serviço 

telegráfico, o transporte coletivo e a primeira estrada de ferro datada da segunda 

metade do século XIX. Araújo (op. cit., p. 06), por sua vez, diz que depois de 1850, a 

cidade  



 
 
 
 

incorporou progressivamente a tecnologia da navegação a vapor e dos caminhos de 

ferro, sendo finalmente desarticulado, a partir dos anos 50 do século vinte, pelo 

advento das tecnologias ligadas ao petróleo. A instalação da indústria de extração e, 

refino e, posteriormente, do complexo petroquímico no Recôncavo da baía, e a 

utilização intensiva do asfalto e do combustível permitiram um outro surto de 

“rodoviarismo” que revolucionou o sistema de transportes, quebrando antigas 

centralidades e reconfigurando o espaço regional baiano. 

A diversificação das atividades produtivas, como a produção de fumo e charutos, 

para além da agroindústria açucareira – que perde sua centralidade, principalmente, 

após a abolição da escravatura, em 1888 – exigiu uma reconfiguração no cenário 

baiano. Implantação de linhas de navegação no interior da baía, integrando-o ao 

porto de Salvador; linhas de transporte ferroviário foram sendo criadas, ligando 

Salvador aos sertões. 

Souza (2000) afirma também que na década de 1950, Salvador é considerada a 

principal referência nordestina no movimento de ampliação do processo de 

industrialização moderno iniciado no centro-sul, com a instalação da CHESF e da 

Petrobrás na Bahia. 

A descoberta de petróleo na região do subúrbio ferroviário inaugurou, portanto, uma 

nova organização da enconomia, agora centralizada no binômio petróleo e automóvel 

(Araújo, op. cit.).  

A partir dessas mudanças, que estabeleceriam as bases para a crescente valorização 

do automóvel, principalmente entre os anos 30 e 50, as diferentes regiões [da cidade] 

passariam a ter um outro formato, a estabelecer outros vínculos e prioridades, 

constituindo não mais um espaço articulado, pensado e desenvolvido em torno da 

sua capital – Salvador – mas um conjunto formado de verdadeiros pedaços (Freitas, 

2000, p. 24).  

Além da exploração e industrialização do petróleo, o turismo se constitue como 

importante fonte de riqueza para a cidade, atividade econômica apoiada na sua 

densidade histórica e cultural e paisagem privilegiada. Na última década, Salvador 

tornou-se um dos principais destinos turísticos nacionais e internacionais. A 

diversidade étnica, cultural e religiosa e seu acervo arquitetônico colonial 



 
 
 
 
siginificativo colocam os visitantes frente ao início da história do Brasil e às 

contradições características de uma cidade que não é apenas mística e alegre. 

Segundo Espinheira (2001), Salvador é uma cidade “dissimulada”, pois nem sempre 

o que se diz dela representa sua realidade cotidiana. A cidade é uma mistura de 

contrários, dicotomias, diferenças, acolhendo opulência e pobreza calcadas em 

relações sociais desiguais refletidas na sua disposição urbana. Esse autor assim se 

refere à heterogeneidade da cidade: 

Salvador se apresentou a nós recusando todos os estereótipos: nem todo mundo é de 

Oxum, nem todos são católicos e muitos dos que o são também não são tão católicos 

assim; nem é para todos a terra da felicidade, só para ficarmos nesses 

encantamentos. A cidade de beira mar, de vista para o mar, tem também os seus 

lugares centrais, suas cumeadas, encostas e baixadas cuja paisagem são casas, casas 

e mais casas, na movimentação morfológica dos sítios, revelando suas fachadas, 

laterais e fundos descarnados, sem reboco e sem cores de enfeite, apenas o vermelho 

pálido dos blocos expostos e as cores opacas da miséria sem maquiagem. Nesta 

cidade interiorizada, escondida e envergonhada, habitam muitos milhares de 

pessoas; outras tantas vêem o mar à distância, mas constituem paisagem miserável 

quando vistas do mar, nas encostas dos morros do Subúrbio Ferroviário, no Bairro 

da Caixa D’Água, ou no perfil da cumeada da Liberdade. O mar, que quase rodeia a 

cidade, é também quase um privilégio, já que não é acessível a todos (p. 01-02). 

Assim, não é possível conceber Salvador como uma cidade que comporta apenas 

riquezas e manifestações culturais diversificadas, mas, sim, como uma cidade que 

convive com problemas sociais de diferentes naturezas e gravidade.   

 

4.3.2. Expansão urbana 

No século XX, a partir, mais especificamente, dos anos 50, as cidades dos países do 

assim considerado Terceiro Mundo cresceram rapidamente, tanto em área, como em 

população. O crescimento acelerado das cidades está atrelado ao processo de 

industrialização e metropolização, fenômenos manifestados nos diversos países 

inseridos na economia de mercado mundial (Souza, op. cit.). 



 
 
 
 
Segundo Correia (2004, página irregular),  

no Brasil, a industrialização, o Estatuto do Trabalhador Rural, a concentração da 

propriedade rural, o difícil acesso a terra, a atração exercida pela cidade sobre a 

população rural entre outras causas contribuíram para um aumento significativo da 

taxa de urbanização. 

Salvador, portanto, também teve grande aumento populacional entre as décadas de 

40 e 90 do século XX (Carvalho, Freitas e Campanário, 2000), sendo atualmente a 

terceira maior capital do país, com aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, 

segundo o censo do IBGE de 2002. 

Quanto à extensão territorial, nos últimos 50 anos, Salvador ampliou seu território 

passando a ocupar uma nova extensão territorial, transformando as antigas funções 

agropecuárias em um modo de vida predominantemente urbano – a Região 

Metropolitana de Salvador (RMS). A RMS, extensão territorial que interage 

diretamente com Salvador, é composta por 10 municípios: Camaçari, Candeias, Dias 

D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Salvador, São Francisco do 

Conde, Simões Filho e Vera Cruz (Carvalho et al., op. cit.). 

Esses municípios abrigam “parques petroquímicos, centros fabris, dormitórios para o 

proletariado, além de áreas verdes, de lazer e de veraneio – áreas para as quais, 

gradativamente, se processa o transbordamento da cidade maior” (Carvalho et al., op. 

cit., p. 36). 

O aumento populacional acelerado, consequência da migração do campo para a 

cidade, exigiu tambem uma rápida expansão urbana. Esse processo de urbanização 

provocou problemas relacionados à infra-estrutura básica da cidade, mais 

especificamente em relação à moradia, uma vez que há um grande déficit de 

habitações para a população trabalhadora que inventa formas nem sempre salubres e 

seguras de moradia. 

Segundo Souza (op. cit., p. 53), o “processo de urbanização intensiva, tendo ocorrido 

em momentos, conjunturas e contextos diferenciados, resultou em formações urbanas 

distintas no que se refere à qualidade do ambiente construído e à distribuição social 

dos investimentos no espaço”.  



 
 
 
 
Os investimentos do Estado para facilitar o acesso à moradia teve, e ainda tem, como 

foco a construção de conjuntos habitacionais, medidas que mesmo tendo contribuído 

para ampliar o parque industrial e imobiliário e criar equipamentos coletivos e de 

infra-estrutura urbana, não conseguiram suprir as demandas básicas de novas 

moradias em quantidade e qualidade suficiente para atender à demanda dos setores 

populares. 

Num panorama de investimentos imobiliários, diversas áreas da cidade começam a 

ser urbanizadas e habitadas, não na forma de conjuntos habitacionais para a 

população pobre, mas, para suprir demandas de uma nova alta classe média exigente 

por segurança, lazer, conforto e infra-estrutura planejada. Dessa forma, alguns 

bairros foram sendo construídos no que começa a ser considerado zonas nobres, ao 

contrário de outras regiões da cidade que se desenvolvem a partir de ações 

improvisadas, sem controle urbanístico, como as favelas e invasões coletivas que 

possuem grandes problemas de infra-estrutura, “edificações precárias, deficiência de 

áreas verdes e abertas, carentes de acessibilidade segura, de equipamentos sociais e 

de conforto coletivo” (Souza, op. cit., p. 53). 

Na composição do espaço urbano atual da cidade de Salvador, portanto, encontra-se 

configurado um ambiente construído de forma segmentada, diferenciada e complexa, 

marcada por contrastes, desigualdades e deficiências urbanas em geral, configurando 

o que Souza (op. cit., p. 58) denomina de condições de habitabilidade. Segundo esta 

autora, condições precárias de habitabilidade,  

associadas aos altos níveis de pobreza presentes na realidade brasileira, acabam por 

intensificar os processos de segregação e exclusão na cidade, que adquirem outras 

dimensões socialmente mais graves, envolvendo o aumento da violência, o 

afastamento dos padrões institucionais estabelecidos, privação na geração de 

oportunidades, enfim, distanciamento da condição de cidadania, incluindo os direitos 

urbanísticos. 

A esse respeito, Correia (op. cit.) vem dizer que a lógica da urbanização 

historicamente consolidada em Salvador tem afetado a qualidade de vida da sua 

população, especialmente no que se refere às condições da infra-estrutura, de 

transportes, de moradia.  



 
 
 
 
Dessa forma a expansão urbana de Salvador caracteriza-se, como as grandes 

metrópoles do país, por antagonismos e desigualdades, comportanto, 

simultaneamente, o progresso de bairros planejados e o desconforto e insegurança 

das  periferias e invasões. O direito à cidade, numa região como Salvador, é profunda 

e historicamente desrespeitado. 

 

4.3.3. Pituba 

A observação participante que originou essa dissertação se desenvolveu entre as 

crianças que vivem e trabalham nas ruas do bairro da Pituba, em Salvador. Esse 

bairro pode ser considerado como um exemplo de planejamento urbano e opção de 

moradia para setores de poder aquisitivo privilegiado, que buscavam segurança, lazer 

e conforto. Sua infra-estrutura planejada torna esse espaço urbano um dos bairros 

mais organizados da cidade. 

Segundo Ragepo (2006, página irregular), a história da Pituba confunde-se com a de 

Salvador, pois o bairro começou a surgir ainda na época das capitanias hereditárias:  

O governo português implantou o sistema de Governo Geral, no qual haveria um 

governante somente submisso ao Rei de Portugal. Em 1774, Manoel da Cunha 

Menezes recebeu esta tarefa. Chegando aqui, além de exercer o seu dever, ele se 

tornou o primeiro proprietário das terras da Pituba que eram, legalmente, da sua 

família. Com a morte do seu pai, Manoel Inácio da Cunha Menezes, conhecido 

como o Visconde do Rio Vermelho, herdou o grande latifúndio e, 

conseqüentemente, a grande Fazenda Pituba. Tempos mais tarde, José Felix da 

Cunha Menezes recebeu, por espólio, a cota correspondente à Fazenda da Pituba, 

porém teve que viajar para o Rio de Janeiro (...) e faleceu um tempo depois. Após a 

sua morte, a viúva, Júlia Navarro de Andrade, e seus filhos venderam as terras da 

Fazenda para um rico comerciante português estabelecido aqui no Brasil. Manoel 

Dias da Silva, o abastado português, se tornou o principal responsável pelo 

desenvolvimento da Pituba, começando com um pedido: solicitou ao experiente 

engenheiro Teodoro Sampaio, em 1917, uma planta para lotear a região. Teodoro 

Sampaio tomou por base a capela da Nossa Senhora da Luz para dar início ao 

loteamento que recebeu, do seu proprietário, o nome de Cidade da Luz. Joventino 



 
 
 
 

Silva, que herdou a área depois da morte do pai Manoel Dias, tomou a frente do 

projeto e (...) deu às ruas do loteamento o nome dos Estados brasileiros. 

O Projeto Pituba – projeto de urbanização da área que compreendia a Fazenda Pituba 

– circunscreve regiões como, Itaigara, Santo Antônio, Pituba Ville, Vela Branca, 

Iguatemi, Avenida ACM, Caminho das Árvores, Avenida Tancredo Neves, Parque 

da Cidade Joventino Silva e a Avenida Juracy Magalhães. 

De acordo com Ragepo (op. cit.), o incentivo dado à moradia no bairro da Pituba 

começou com pessoas que se propuseram a morar numa região de veranistas que se 

estendia pela orla, de Amaralina à Itapuã, bem como com a instalação do Parque 

Júlio César, “condomínio de altos prédios distribuídos em três grandes blocos que, na 

época da sua construção, década de setenta, era destinado a famílias da elite 

soteropolitana” (página irregular). 

Segundo Andrade (2004) a região da Pituba de fato deriva de ações planejadas, como 

a experiência pioneira do loteamento Cidade da Luz, ações privadas estimuladas pelo 

poder público e empreendimentos da Prefeitura Municipal de Salvador. De acordo 

com esses dados, é possível dizer que a Pituba resulta do “escopo de leis que foram 

produzidas a priori de uma ocupação (...) visando a densificação residencial e 

comercial” (p. 01). 

Andrade (op. cit., p. 01) resume os principais objetivos da organização e 

planejamento desse bairro: 

(1) atrair as camadas da população de mais elevado padrão de demanda, atendidas 

pelo mercado formal de habitação; (2) definir uma área da Cidade capaz de absorver, 

por prazo significativo, a demanda habitacional atendida pelo setor formal da 

construção civil; (3) estabelecer novas áreas para a localização de atividades 

econômicas de natureza terciária; (4) induzir a concentração espacial das atividades 

imobiliárias. 

No final do XX, a Pituba passa a ocupar localização central na configuração espacial 

de Salvador, deixando de ser uma área periférica da cidade. Números da catalogação 

das atividades presentes no bairro (Andrade, op. cit.) demonstram grandes 

transformações na região, no sentido de aumento considerável de sua utilização, 



 
 
 
 
entre os anos de 1976 a 2001, comportando, além das áreas residenciais, os mais 

variados tipos de empreendimentos: bancos, clínicas, farmácias, instituições de 

ensino, escritórios, casas lotéricas, hotéis, restaurantes, academias e outros tipos de 

empreendimentos comerciais.  

Andrade (op. cit.) acrescenta que, em 1976, os espaços destinados a atividades 

terciárias e abastecimento local eram bastante restritos se comparados com a 

distribuição atual de uso da área. Vê-se hoje uma maior dispersão de atividades por 

toda a região da Pituba, indo além das áreas, primordialmente, delimitadas como 

específicas de ocupação comercial, o que provoca inúmeros conflitos devido ao 

choque entre o bairro planejado e o vivenciado e que se estabelece a partir da 

dinâmica urbana, social e econômica.  

As principais vias da Pituba são as avenidas Manuel Dias da Silva, Paulo VI e 

Alameda das Espatódeas. Resultado do seu planejamento a organização espacial do 

bairro é caracterizada por inúmeras esquinas, resultado do cruzamento das ruas; 

conta com praças de referência, como o Parque Nossa Senhora da Luz; e inúmeros 

condomínios e parques residenciais; mas, é igualmente possível encontrar em seu 

interior ocupações coletivas do tipo invasão21 e outros parcelamentos informais 

(Andrade, op. cit.).  

Esta organização propõe para o bairro uma dinâmica própria atravessada por 

conflitos que resultam da apropriação de espaços coletivos, equipamentos e de 

circulação por populações (moradores de rua, “crianças de rua”) que procuram o 

bairro como alternativa de vida e busca de oportunidades frente às condições de 

precariedade estrutural, econômica e social de seus locais de origem. Não é 

infreqüente o discurso dos moradores por mais segurança para o bairro, preocupados 

com o que acreditam ser o aumento dos índices de violência (assaltos, seqüestros, 

invasões de prédios por quadrilhas, homicídios, etc) e que resultaria dessa freqüência 

imprópria de pessoas oriundas de bairros pobres da cidade. Esse clamor generalizado 

provocou o fechamento de espaços públicos como ruas tornadas “particulares” e 

vigiadas por seguranças privados, a adoção generalizada de sistemas elétricos e 

eletrônicos de segurança e o abandono das grandes residências, construídas na 

                                                
21 Como é o caso do Movimento dos Sem-Teto, no antigo Clube Português, na orla do bairro. 



 
 
 
 
segunda metade do século XX, por seus moradores, dando a certos locais do bairro 

uma aparência algo decadente.  

 

4.4. O PROJETO AXÉ: A ONG FACILITADORA 

Para ter acesso às crianças fui orientada a entrar em contato com o Projeto Axé, 

ONG que atua na cidade e que desenvolve um trabalho de educação de rua, visando a 

reintegração das crianças às suas famílias quando possível e o seu encaminhamento a 

projetos educativos de formatos variados. Vir a campo com o auxílio de uma 

instituição conhecida das crianças me possibilitou o estabelecimento de um vínculo 

de confiança, sem o qual a pesquisa se tornaria inviável. 

A escolha desta ONG se deu por ela ser reconhecidamente ética e responsável, mas 

principalmente por conceber as crianças com experiência de rua, como sujeitos de 

direitos, capazes de entender as circunstâncias de suas vidas e, reunidas as condições 

necessárias, de elaborar um novo projeto de vida, o que implica em sua saída das 

ruas. 

O Projeto Axé possui 15 anos de existência e apresenta, segundo Reis (2000, p. 20), 

“uma proposta político-pedagógica baseada na cultura, tendo como eixos 

fundamentais a ética e a estética, e é concebida como instrumento de desconstrução e 

confronto do preconceito e da discriminação, na perspectiva da universalidade”. 

A sua proposta pedagógica orienta-se pela concepção do educando enquanto sujeito 

de desejo, de conhecimento e de direito. Dimensões que se complementam e que são 

indissociáveis no plano da prática pedagógica. 

Mas é preciso esclarecer que o Projeto Axé trabalha não apenas com crianças e 

adolescentes que estão nas ruas, mas todos aqueles que vivem sob a perspectiva de 

riscos sociais. Suas atividades desdobram-se entre o letramento, música, dança, artes 

plásticas, moda, costura e educação de rua. As atividades são desenvolvidas em 

unidades específicas, e para o exercício de cada uma delas, o educando precisa estar 

em uma faixa etária específica. Além das atividades de educação e cultura, a 

instituição tem programas transversais e de suporte, que englobam: apoio à família e 



 
 
 
 
à juventude, demanda espontânea (atendimento àqueles que procuram a ONG 

livremente), defesa de direitos, programa de esportes e educação para saúde. 

As crianças e adolescentes, quando integrados à instituição passam por um momento 

de socialização, no qual têm oportunidade de conhecer as atividades e escolher 

participar daquela que mais lhe interessam. 

A educação de rua, por sua vez, não trabalha em uma unidade, mas diretamente na 

rua. Os educadores de rua permanecem em uma área da cidade durante todo o dia, 

desenvolvendo atividades com as crianças e adolescentes que se aproximem. O 

Projeto Axé acredita que o trabalho de rua seja uma forma de enamorar estes jovens, 

despertando-lhes o desejo de ingressar nas atividades da instituição e assim, estarem 

construindo oportunidades de vida.  

A educação de rua conta também com o suporte de um ônibus, o Axé Buzu22, 

adaptado às necessidades do trabalho proposto por este segmento da instituição.       

No Axé Buzu é possível encontrar materiais que viabilizam a realização de 

atividades lúdicas, como livros, papéis coloridos, revistas, tintas, vídeos, aparelho de 

som, televisão, jogos (dama, educativos, xadrez, baralho etc.).  

Em cada dia da semana o ônibus atende bairros específicos da cidade, escolhidos a 

partir da demanda levantada através do mapeamento das áreas com grandes 

incidências de meninos (as) pelas ruas. Os educadores passam o dia inteiro no bairro 

e os meninos (as) aproximam-se do ônibus por livre iniciativa. 

 

4.5. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Os dados que utilizei nessa pesquisa têm sua origem nos escritos de meu diário de 

campo. Este diário foi elaborado em duas visitas semanais, no período de novembro 

de 2004 até dezembro de 2005. Nele registrei, da forma mais minuciosa possível, os 

acontecimentos do dia, bem como inferências, sentimentos e opiniões relativas ao 

que vi e vivi em cada uma das visitas que fiz à rua. 

                                                
22 Buzu: expressão utilizada para referir-se aos ônibus coletivos 



 
 
 
 
A observação participante acontecia com as crianças e adolescentes que estiveram 

presentes nos dias das visitas, acompanhada ou não do Axé Buzu – já que nem 

sempre coincidia com os dias de minha estada na rua –, mas sempre dos educadores 

do Projeto Axé. As crianças e adolescentes que conheci e convivi variavam entre 

curto tempo de permanência na rua até os que estão por um longo período, 

utilizando-a como estratégia de vida e sobrevivência. 

O Projeto Axé atende um público na faixa etária de 05 e 17 anos, mas, as crianças 

que conheci estavam entre os 10 e os 17 anos, sendo que a grande maioria era de 

meninos. 

Além do diário de campo, realizei algumas entrevistas. As entrevistas foram 

realizadas quando uma criança se colocava disponível o que, como já disse 

anteriormente, isso não foi a regra, as crianças alegavam estar ocupadas, trabalhando. 

E mesmo quando aceitavam ser entrevistados, as respostas eram evasivas, 

monossilábicas, o que nem sempre contemplava os objetivos da entrevista. A 

entrevista foi de caráter semi-estruturado e versava sobre questões ligadas à vida nas 

ruas, relações familiares, motivações da ida para a rua, o que pensam sobre a situação 

em que vivem e sobre si mesmos, quais perspectivas de vida e futuro. 

As entrevistas e alguns dos momentos da observação participante foram gravados em 

áudio. Estas gravações foram transcritas e me serviram como fonte de dados 

interessantes, pois contemplavam uma cena completa, com todas as falas e 

expressões características por elas utilizadas no domínio rua. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 VIDA NAS RUAS: ITINERÂNCIAS 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

A tarefa mais difícil na realização de uma pesquisa de cunho etnográfico é 

exatamente a de descrever aquilo que propomos como objeto do estudo. E para que a 

descrição seja próxima daquilo que escolhemos observar é preciso partilharmos a 

cultura dos grupos que nos interessam. No meu caso, a cultura de crianças que vivem 

na e da rua. Por mais difícil que tenha sido esse deslocamento, ele foi acompanhado 

pelo estranhamento necessário que gradualmente transformou-se em compreensões 

acerca da “nova” realidade sob observação e de sua dinâmica peculiar. 

Essas compreensões formam a base das análises que ora apresento e resultam de um 

esforço crítico acerca de definições e estudos sobre “meninos de rua”, mais 

especificamente acerca de como o imaginário social as constrói enquanto categoria 

dispersa no espaço urbano. Meu objetivo, portanto, foi o de conhecer o fenômeno da 

presença de crianças nas ruas a partir de uma visão sistêmica e multidimensional, 

trazendo a criança para o centro da cena, por entendê-la como protagonista de sua 

vida, tendo papel decisivo na adoção da rua como contexto para seu 

desenvolvimento. Nesse movimento, pretendi me afastar de antigos preconceitos a 

 



 
 
 
 
respeito do tema que desconsideram a dinâmica e processualidade intrínsecos a essa 

experiência. 

Hoje, relendo meu diário de campo, me dou conta das exigências requeridas pela 

construção e elaboração do conhecimento particular acerca do meu objeto. Antes eu 

me perguntava como aquelas crianças poderiam viver em condições tão incertas, 

precárias e difíceis. Depois de compartilhar e adquirir uma certa intimidade com o 

seu cotidiano, entendi a impertinência de meu questionamento, na medida em que ele 

resultava da sobreposição de minhas próprias referências aos sentidos disponíveis no 

ambiente que eu observava e que resultava das itinerâncias de cada uma delas ao 

longo de suas história de vida. 

O aprendizado na rua e o diálogo com o meu diário de campo me possibilitaram 

encontrar o caminho para realizar essa análise. O que não significa que a tarefa de 

apreender os dados sob a ótica apropriada não seja árdua, principalmente, porque 

integro aquilo que observo, como afirma Laplantine (2000, p. 170): “aquilo que o 

pesquisador vive em sua relação com os interlocutores (o que reprime ou sublima, o 

que detesta ou gosta), é parte integrante de sua pesquisa”. Assim, a análise que 

apresento é fruto de uma percepção pessoal que resulta da atenção aos fatos 

impregnados dos sentidos que o grupo atribue à sua própria condição, 

comportamentos e modo de vida. 

Ao longo da pesquisa fui construindo a compreensão de que existem saberes próprios 

aos grupos de “meninos de ruas”, difíceis de serem apreendidos se não abandonamos 

nossas referências de origem para nos inserirmos em sua cultura, buscando entendê-

las a partir de sua perspectiva própria, particular. Penso ser esse trabalho de análise 

uma tentativa de reafirmar que a contextualização permite que o discurso do outro 

faça sentido e, igualmente, como uma oportunidade de apresentar uma outra face da 

pesquisa em psicologia que se debruça sobre esse tema.  

Ao pensar em uma organização temática para a análise do material levantado, 

preocupei-me com a possibilidade de, com a criação de tópicos, estar também 

reforçando o perfil cristalizado dos “meninos de rua”. No processo de análise, fui 

levantando pontos importantes para mostrar como as crianças vivem e atribuem 



 
 
 
 
sentidos à sua vida e história, mas que não necessariamente são sentidos estáticos e 

imutáveis e, além disso, não pretendem o esgotamento do assunto. Na verdade, são 

fragmentos, flashes de compreensão acerca de uma realidade complexa, organizados 

e discutidos separadamente, em tópicos, em função de facilitar a leitura, mas que se 

encontram inter-relacionados por serem dimensões de um mesmo sistema. 

Além disso, é preciso compreender que no continuum entre a saída de casa, as idas e 

vindas até a permanência ou não na rua, existem fatores e situações intermediários, 

que, necessariamente, se interrelacionam, são interdependentes e que não 

compreendem os aspectos sociais (macro) ou individuais (micro) separadamente. 

Antes, é sua interlocução (micro/macro) que é considerada – fatores biológicos, 

como idade e sexo; ligados à família, como composição, organização, força e 

qualidade dos laços, situação econômica; fatores ligados à rua; ligados ao espaço 

urbano e os fatores macroscópicos, como a situação política, econômica e social do 

país (Lucchini, 2003) –, o que torna o fenômeno dos “meninos de rua” ainda mais 

exigente. 

Para elaborar essa análise lancei mão de recortes do diário de campo para ilustrar 

minhas reflexões. Eventualmente, algumas passagens já utilizadas foram repetidas, 

por possibilitarem mais de uma alternativa de compreensão ou mais de um tema 

selecionado para análise. Isso revela a imbricação dos assuntos propostos para 

discussão e, por vezes, a impossibilidade de separá-los de forma estanque. A vida nas 

ruas será aqui apresentada como fruto de diversos deslocamentos, não apenas 

geográficos, mas antes de tudo como mudanças e sobreposições de contextos, 

relações, sentidos, percepções pessoais e intrapessoais. Eis aqui, itinerâncias. 

 

5.2. O CONTEXTO RUA 

A rua nos põe diante de um contexto de ambiguidades. Para a maioria das pessoas 

ela é apenas um lugar de passagem (Menezes e Brasil, 1998); nos bairros pobres a 

rua é onde as crianças brincam e os vizinhos se encontram; nos centros, exibem o 

dinamismo das pessoas em atividade, da ida ao trabalho, da economia informal 

(Moura, 1999). No entanto, a rua também é compreendida como 



 
 
 
 

o espaço do ócio, do comportamento visto como imoral, o espaço do crime, o espaço 

onde se reproduzem formas de sobrevivência tidas como verdadeiramente marginais, 

onde as misérias sociais estão em permanente e contundente exposição. É, enfim, o 

espaço no qual a ordem estabelecida tem de lidar com sua própria vulnerabilidade: o 

ambiente das ruas – onde se reproduzem códigos e modelos diversos de 

comportamento – torna-se ameaçador (Moura, op. cit., p. 87). 

Assim, identificadas com o perigo, este autor afirma que as vias públicas urbanas 

além de apresentarem a iminência do atropelamento (o que as fazem perigosas), 

também favorecem a “aprendizagem e a prática da mendicância, vadiagem, 

prostituição, delinquência e criminalidade” (p. 85), sendo, portanto, interditadas às 

crianças, pois as ruas constituem fator de “risco à moralidade” (p. 85) e “eficaz 

escola do vício” (p. 88). Essa face da rua está ligada à presença de personagens que 

povoam as estatísticas policiais, dentre elas, as próprias crianças, que configuram um 

verdadeiro impasse no sentido de que exibem comportamentos dissonantes aos 

socialmente aceitos e resistem aos trabalhos filantrópicos e ao aprimoramento do 

controle social, denunciando as contradições sociais em cada esquina. 

Sendo assim, o contexto rua é uma das dimensões mais importantes da discussão 

acerca da presença de crianças nas ruas das cidades, pois indo além das limitações 

descritas por Moura (op. cit.), que entende as ruas como vinculadas ao ócio, vício, 

delinquência, criminalidade, procuraremos compreender a rua como um espaço onde 

uma faixa da população estabelece outro tipo de relação com ela, utilizando-a como 

espaço de vida, sobrevivência e de formação de vínculos. Além disso, a rua é, para as 

crianças, um ambiente no qual se desdobram as mais diversas atividades (lucrativas, 

lazer, trabalho, infrações, busca de alimentos etc.) e possibilidades de vida, 

abragendo um espaço peculiar para a vivência de um jeito de ser característco dos 

“meninos de rua”.  

Descrever e analisar o contexto rua é apresentar os aspectos que permitem que esse 

espaço seja apropriado pelas crianças e a relação entre as características dos espaços 

freqüentados por elas e sua funcionalidade para o grupo, bem como as possibilidades 

que a rua permite como condições de sobrevivência, segurança e de realização de 

atividades da vida diária.  



 
 
 
 
No início do trabalho de observação participante, eu acompanhava a itinerância do 

Axé Buzu, que a cada dia da semana atende bairros específicos da cidade, escolhidos 

a partir da demanda levantada através do mapeamento das áreas com grandes 

incidências de crianças. Quando o ônibus foi encaminhado para reforma, permaneci, 

em um breve espaço de tempo, no bairro Itapuã. Por volta do final de maio, início de 

junho de 2005, fui remanejada (à pedido da gerência da educação de rua do Projeto 

Axé, em função de algumas alterações no quadro de educadores) para a área da 

Pituba com  a justificativa de que seria melhor para minha pesquisa.  

Até a minha transferência para a Pituba eu ainda não tinha me dado conta das 

especificidades de cada uma das áreas que visitei. Nesse sentido, minha fixação 

nesse bairro foi fundamental para a pesquisa. Ao conhecer mais de perto dois bairros 

diferentes, percebi que cada um deles apresenta peculiaridades, características 

próprias, que até a ida para a Pituba eu não havia me dado conta. E que essas 

peculiaridades se relacionavam com o tipo de movimentação e apropriação do espaço 

experimentados pelas crianças. 

Já nos primeiros contatos com as crianças que freqüentam a Pituba essas diferenças 

foram se tornando cada vez mais claras. E que diferenças eram essas? Especialmente 

o aspecto físico das crianças e os modos como se utilizavam da rua. Em Itapuã as 

crianças não eram tão sujas, mal trapilhas, descalças e feridas. Eram crianças que 

vinham de casa com “guias”23 a serem vendidas para, no final da tarde, retornarem 

para casa. Muitos vinham da escola e outros só estavam por ali, porque sabiam que 

os educadores do Projeto Axé estavam na praça, o que para eles era uma vantagem 

no sentido de poder estar desenvolvendo atividades ou brincando na companhia de 

alguém. Apesar de poucos, também havia aqueles que tinham dormido na rua 

durante alguns dias e outros que começavam a ser seduzidos por essa possibilidade. 

Porém eu ainda não conseguia entender a importância dessas diferenças e o que elas 

queriam dizer. 

Na Pituba, as crianças aparecem muito sujas, com roupas também muito sujas, por 

vezes rasgadas e sempre folgadas; andam descalças, apresentam feridas pelo corpo; 

                                                
23 Termo utilizado aqui na Bahia para referir-se aos produtos com os quais vendedores ambulantes 
trabalham. 



 
 
 
 
algumas apresentam cabelos grandes e mal tratados. Além de a aparência física ser 

fator marcante, essas crianças são mais espertas, autônomas, mais rebeldes, 

decididas, livres. Nenhuma das que conheci frequenta a escola ou volta para casa no 

mesmo dia. Quase todas afirmam não voltar para casa a mais ou menos três meses. 

Mantêm relação mais constante e direta com policiais, seja por infrações ou mesmo 

pela convivência no local. A droga é cotidiana e intensa. 

Em uma das tardes na Pituba, fomos para uma das esquinas onde crianças e 

adolescentes costumam dormir, comer e fazer malabares. Lá estavam dois rapazes 

dormindo sobre um colchão sujo. Logo depois apareceu Andréa24 (adolescente de 17 

anos, de aparência bastante suja, descabelada, sem um dos dentes da frente). Sua 

beleza me chamou atenção, apesar do corpo maltratado. Ela deitou no chão, em 

nossa frente e cobriu-se com um lençol. Contou-nos do atropelamento que tinha 

sofrido há alguns dias e queixava-se de dor onde tinha ficado ferida com a queda. 

Perguntamos como tinha sido e ela disse: “eu tava muito doida”. No tempo em que 

permanecemos nessa esquina conversando com os meninos, um deles ficou fazendo 

malabares no sinal. Quando os carros paravam frente ao sinal vermelho da 

sinaleira, ele ia para frente, dava um beijo no capu do carro, em sinal de 

cumprimento, e começava o malabares. Fazia um pouco em cada carro e beijava-os 

antes de começar. Terminando, pedia dinheiro aos motoristas25. 

A Pituba acomoda “tipos” de crianças que eu percebo como relacionados ao 

imaginário social acerca dos "meninos de rua". Como veremos no tópico seguinte 

(Apresentação de si), parece haver certa especificidade na configuração dos modos 

de ser e de viver daqueles que se apresentam como “meninos de rua”, que é 

atualizado progressivamente. Isso não quer dizer que as crianças de Itapuã não 

representem igualmente o fenômeno da presença de crianças nas ruas, pois elas estão 

em uma fase diferente das crianças da Pituba com relação aos status de “menino de 

rua”. 

                                                
24 Todos os nomes apresentados na discussão são fictícios. Foram trocados a fim de mantermos o 
anonimato das crianças. 
25 Os trechos retirados do diário de campo serão apresentados em fonte Times New Roman, tamanho 
12, em itálico. 



 
 
 
 
Mas o que a Pituba tem que possibilita a emergência desses modos de ser e de viver 

para essas crianças? Ao contar a um pouco da história de Salvador, sua expansão 

urbana até o surgimento do bairro Pituba, faço uma descrição de como o bairro foi 

especificamente planejado para as classes média e alta, possuindo uma configuração 

que comporta os mais variados tipos de empreendimentos comerciais, parques 

residenciais, além de sua disposição espacial que é composta por esquinas, sinaleiras, 

cruzamentos, lojas, “barões”, igreja, praças, a praia.  

Após o período de permanência na Pituba devido à observação participante, posso 

afirmar que esta disposição do bairro possibilita o exercício de um jeito de ser 

característico dos “meninos de rua”: a igreja e os “barões” favorecem a mendicância, 

pois ajudam muitas das crianças que se aproximam com um discurso estratégico26 

para conseguir comida, roupas, dinheiro ou qualquer outro tipo de ajuda. Os 

“barões”, além de “fregueses” (ou seja, aquele que ajuda com freqüência 

determinada criança), também se configuram como alvo de furtos. As lojas, por sua 

vez, permitem a aglomeração dos “barões” e o estacionamento de carros, os quais 

eles irão “tomar conta” e ganhar um “trocado”. A quantidade de sinaleiras e 

cruzamentos é a principal característica do bairro que facilita a permanência das 

crianças, uma vez que muitas delas realizam atividades de malabares e do rodo27. As 

esquinas permitem o encontro, as trocas de objetos variados28, o descanso29. A praia, 

além de ser utilizada para higiene pessoal também é frequentada como espaço lúdico. 

A observação rigorosa das relações entre as atividades das crianças e as 

características do bairro permite compreender que para ser “criança de rua” não se 

pode frequentar qualquer área da cidade. Os bairros e as ruas precisam ter 

características que possibilitem a realização de tarefas e atividades ligadas à vida 

cotidiana. Bairros como Itapuã parecem funcionar como espaço de “ensaios” para a 

carreira de “menino de rua”, mas a atualização deste status, como Lucchini (2003) 

                                                
26 Voltaremos a falar dos tipos de discursos que apresentam, que diferem de acordo com o público, 
com o tipo de interesse, no tópico Apresentação de si. 
27 Atividade desenvolvida nas sinaleiras enquanto o sinal está fechado. Consiste em jogar água com 
sabão (ou não) no pára-brisa dos carros, ensaboá-lo e em seguida retirar a espuma com um rodo.  
28 A troca de roupas, por exemplo, é constante entre eles. Sempre revesam o que vestem e fazem isso a 
qualquer hora. 
29 É comum encontrarmos próximos às esquinas alguns meninos sentados conversando ou mesmo 
dormindo debaixo de uma sombra. 



 
 
 
 
apresenta, é reforçado pela escolha de determinada área, que possibilita a apropriação 

do espaço.  

Outro aspecto importante da especificidade dos bairros é o tipo de apropriação e 

funcionalidade que ele possibilita às crianças como forma de utilização e realização 

das atividades cotidianas dos “meninos de rua”.  

É interessante perceber que cada espaço adquire uma funcionalidade própria, 

atribuída pela criança, a partir das suas necessidades. Os espaços públicos (praias, 

ruas, esquinas, praças, etc.) e seus equipamentos são utilizados de diferentes formas, 

servindo para a realização de atividades privadas. Este trecho do diário de campo 

revela essa apropriação: Quando cheguei na praça o rapaz (terceirizado pela 

prefeitura) que faz a manutenção diária estava limpando e lavando a praça. 

Aproveitando a água, um adolescente (que não consegui ver quem era) estava 

tomando banho. Quando o vi, estava todo ensaboado e se enxaguava com a 

mangueira que o jardineiro utilizava para lavar a praça. O próprio jardineiro é que 

segurava a mangueira para que o rapaz pudesse tomar banho. Quando terminou, vi 

que o adolescente saiu do cercado (grade) da praça, tirou a bermuda que vestia, 

ficou de cueca e vestiu uma bermuda seca. Tudo isso na praça e na rua, espaço 

público.  

A apropriação da rua, entretanto, não se dá apenas pela questão prática e material que 

configura a utilização concreta do espaço. O mundo da rua passa a pertencer às 

crianças quando elas se apropriam simbolicamente de um território, que deixa de ser 

um lugar qualquer (Menezes e Brasil, 1998), atribuindo-lhe um significado 

particular. 

A apropriação material e simbólica da rua faz parte das estratégias de sobrevivência 

das crianças, em especial, das estratégias psicológicas de sobrevivência, que, 

segundo Menezes e Brasil (op. cit.), não se restringem ao aspecto material, de 

necessidades a serem satisfeitas, mas se referem à manutenção e conquista da rua e, 

principalmente, à capacidade da criança de permanecer na rua.  

Assim, essas estratégias se apresentam de variadas formas, que vão desde à 

“masculinização” das meninas (como será discutido no tópico Apresentação de si) 



 
 
 
 
até as formas de relacionamento e envolvimento que as crianças mantêm entre si e 

com outros atores sociais que fazem parte de sua dinâmica de vida.  

Cada um, de forma particular, apropria-se do espaço da rua desenvolvendo 

habilidades de utilização, mantuenção e permanência. Por outro lado, a rua tem 

cultura e valores próprios que vão sendo apreendidos e produzidos em função das 

atividades e usos dos espaços urbanos, especificamente através das estratégias de 

sobrevivência, adquiridas, segundo Campos, Del Prette e Del Prette (2000, p. 519), 

“nas experiências cotidianas com as demandas e necessidades impostas pela 

realidade circundante, por meio dos vários processos de aprendizagem e 

desenvolvimento”. 

Esta necessidade ficou claramente expressa na fala de uma das crianças: “... eu 

peguei a manha da rua, fiquei conhecendo as liberdade da rua, fiquei conhecendo os 

pivete da rua... pouquinho em pouquinho... aí depois fui conhecendo eles, aprendi a 

linguagem da rua...”. Afinal, como aponta Strauss (1999, p. 40), “qualquer grupo de 

pessoas que permanece por algum tempo num lugar desenvolve uma ‘linguagem 

especial’, um dialeto ou jargão, que representa sua maneira de identificar aqueles 

objetos importantes para a ação do grupo”. O desenvolvimento dessa linguagem 

especial recolhe informações de variadas dimensões da vida cotidiana, inclusive 

aquelas que não fazem parte de um dado status sócio-econômico, por exemplo. Foi o 

caso de Andrezinho, garoto de classe média que deixou sua casa para viver nas ruas: 

Em um momento da conversa, Adriano e Andrezinho falavam sobre alguém que 

estava com um facão e Andrezinho chamou esse facão de Espada de Grayskull 

(aquela do He-Man). Adriano não sabia o que era. Quando Joana se aproximou, 

Andrezinho falou sobre uma pessoa que queria encontrá-la para bater e falou do 

Ray ban (marca de óculos escuros) que ela tinha recebido, referindo-se ao murro 

perto do olho. Mais uma vez Adriano não sabia o que era. Por nunca ter tido acesso 

a esse tipo de conteúdo, Adriano, não conseguia compreender a analogia feita por 

Andrezinho e este, por sua vez, transformou produtos de consumo em linguagem.  

Segundo Alves et al. (2002), o cotidiano da rua exige o desenvolvimento da 

sabedoria de rua, que envolve a aprendizagem da sobrevivência neste espaço, pela 



 
 
 
 
aquisição e utilização de repertórios comportamentais e de linguagem específicos 

para cada situação em contato social.  

Além das possibilidades de utilização, das formas de apropriação e da sabedoria de 

rua, ficou claro pra mim que, por sua amplitude e fluidez de espaços, a rua apresenta 

também outras características que são importantes e precisam ser destacadas na 

análise do fenômeno da presença de crianças nas ruas. Ela (a rua) favorece a 

transgressão, como o uso e o tráfico de drogas, práticas de roubo e de violências 

diversas. 

No primeiro dia em que fui para a Pituba, um menino se aproximou de mim e puxou 

conversa, pois havia me conhecido no dia da reinauguração do Axé Buzu. Dentre 

outras coisas, relatou um assalto que tinha acabado de realizar no Shopping Itaigara: 

Foi em casa, tomou um banho, vestiu uma roupa legal (para não parecer moleque), 

ficou dando umas voltas no shopping e entrou na loja do celular. Puxou conversa 

com a vendedora, até que esta começou a mostrar-lhe os celulares. Nesse tempo 

outras pessoas chegaram na loja e a atenção da vendedora dispersou. Então, foi no 

detector de metais (e de mercadorias), achou o lugar que desmontaria o alarme e 

quebrou com os dentes. Depois disso, voltou ao balcão, disfarçou, colocou o celular 

no bolso e saiu da loja. Saindo do shopping, trocou de blusa, tirou a sandália, 

colocou um boné e foi para o Axé Buzu.  

A literatura traz a idéia de atratividade e ludicidade da rua. Autores (Alves et al., 

op. cit.; Rizzini, 2003) afirmam que a convivência em grupo com crianças e 

adolescentes e as oportunidades de lazer que os centros urbanos oferecem são 

importantes fatores de atração que muitas vezes afastam crianças e jovens de seus 

espaços nas favelas e periferias. Pude perceber isso em conversa com um menino na 

área da Pituba. Perguntei-lhe porque escolhera este bairro para tentar ganhar 

dinheiro. Ele olhou pra mim e disse: “olha à sua volta... lá onde eu moro não tem 

isso”. O trecho do diário de campo que cito abaixo também exemplifica a atração 

provocada pela rua.  

Em um dos dias em Itapuã, conheci um menino que devia ter uns 09 anos, no 

máximo. Chegara na praça zangado, porque alguém tinha contado para a mãe dele 



 
 
 
 
algo que lhe rendeu broncas. Parecia triste, cabisbaixo. Um outro garoto entregou-

lhe um pacote de balas de gengibre que seria a “guia” do dia. Quando começamos a 

brincadeira (que foi “cacique”) ele se soltou, ficou mais descontraído: falava alto, 

mexia com os outros e até atrapalhava a brincadeira. Quando terminamos, as 

crianças se dispersaram, saíram e ele permaneceu conosco. Sentou numa cadeira 

perto de onde estávamos e começou a cochilar, até que dormiu. Um tempo depois, 

aparece um rapaz mexendo com ele, fazendo cócegas na orelha com uma folha de 

capim. Esse rapaz era seu padastro e o estava chamando para voltar pra casa. O 

menino acordou como se tivesse tomado um susto e imediatamente começou a 

arrumar os saquinhos com as balas, alegando que ainda as venderia, por isso não ia 

para casa. Em conversa com o padrasto, entendemos (eu e os educadores) qual tinha 

sido o motivo que tinha deixado o menino triste: ele tinha passado a noite na rua e 

alguém o vira fumando com outros meninos. Alguém havia contado para sua mãe. O 

padrasto insistiu para que fosse para casa com ele, mas o menino se recusou, 

continuou preparando a guia e saiu caminhando sozinho. 

A atratividade da rua também está relacionada à imagem de liberdade que o espaço 

da rua proporciona, configurando-se como oportunidade das crianças estarem na 

companhia dos amigos, divertindo-se, namorando, “aprontando”, usando drogas, sem 

o controle ou supervisão, especialmente nos centros urbanos que são mais livres e 

amplos (Rizzini, op. cit.): Andréa  disse que permanece na rua porque gosta, porque 

já se acostumou e se sente mais à vontade. 

Apesar de não ter presenciado atos de violência durante a observação participante, 

tive constatações indiretas de sua presença nas ruas e no cotidiano das crianças. 

Exemplo disso, foi quando encontrei Felipe e não o reconheci imediatamente porque 

estava com o rosto completamente inchado e ferido em algumas partes (testa, boca), 

evidência de violência física sofrida por ele, como se tivesse apanhado de alguém. 

Algumas crianças apresentam marcas de queimaduras pelo corpo. Numa delas 

chegando mesmo a impossibilitar o movimento de um dos braços. Além disso 

presenciei, juntamente com uma das crianças, uma conversa entre adultos: 

Três adultos que frequentam as imediações da praça e ali trabalham como 

flanelinha ou guardador de carros se aproximaram de onde eu, um educador e 



 
 
 
 
Pedro (umas das crianças que frequentam a praça da Pituba) estávamos 

conversando. Um dos adultos disse para o educador que estava com um negócio 

(não lembro o nome que usou) bem grande (mostrou com as mãos o tamanho). O 

educador não deu conversa até que o rapaz levantou a perna da bermuda 

discretamente e mostrou, com sorriso de satisfação, a faca que estava presa à sua 

perna. O educador disse-lhe que tivesse cuidado: “isso dá detenção, viu”. O rapaz 

não se importou e apenas pediu ao outro que estava ao seu lado que ficasse calado... 

Outro rapaz se aproximou (também adulto, considerado pelas outras pessoas que 

frequentam/moram na praça, como matador). O que estava com a faca, novamente 

levantou a bermuda para mostrar ao que acabava de chegar, que respondeu 

levantando para sair: “Porra, e é novinha, mas bom mesmo é quando tá 

enferrujada!”. 

Como já me referi antes, o uso da droga é constante e intenso entre as crianças que 

frenquentam as ruas. Constantemente, ouvi comentários, relatos e mesmo presencei a 

utilização de drogas entre as crianças: Marco disse que já cheirou cocaína, disse que 

não vicia, que só não tomou “pico na veia” porque não gosta. Falou de um gringo 

que lhe dera um comprimido parecendo sonrisal que colocava em baixo da língua e 

ficava louco, anestesiado.  

Em outra ocasião, eu e o educador, procurando Andréa, uma das meninas da Pituba, 

passamos por vários lugares prováveis de encontrá-la, mas não achamos. Até que o 

educador falou da possibilidade dela estar, junto com outros, no tubo (tubo de 

canalização de esgoto, desativado, que fica na beira da praia. Utilizam-no para uso 

de drogas, para dormir e para atividades sexuais.). Ele (o educador) desceu para a 

praia e pediu que eu esperasse. Assim que chegou no tubo, pediu que eu fosse ver. 

Lá estavam 04 crianças (dentre eles Andréa) e um adulto (morador de lá da Pituba), 

preparando os cachimbos para fumar crack. 

Enfim, o contexto rua é atravessado por diferentes sentidos. Transcendendo a 

imagem de perigo e espaço de aprendizagem da delinquência, criminalidade e do 

vício, apresentadas por Moura (1999), as crianças que estão nas rua atribuem a este 

espaço uma imagem de liberdade e autonomia, possuidora de atrativos lúdicos, 

rentáveis e utilitários os mais variados. As possibilidades de movimentação e 



 
 
 
 
ausência de limites determinados fazem da vida nas ruas uma estrutura particular 

para essas crianças, constituindo-se enquanto uma rede de relações importantes para 

seu desenvolvimento e por isso “a rua deve ser compreendida, não só como espaço 

físico concreto, mas também como contexto onde são estabelecidas e desenvolvidas 

as principais relações de socialização da criança e do adolescente que nela vivem, de 

forma parcial ou integral” (Neiva-Silva e Koller, 2002, p. 222). Desta forma, então, é 

possível pensar a rua como um ambiente de desenvolvimento, espaço de 

aprendizagem e construção de saberes, específicos e funcionais para esse mundo. 

 

5.2.1. Relações com diferentes atores sociais na rua  

O contexto rua também possibilita que a criança se relacione com diversos atores 

sociais. Ao longo do período em que observei esse grupo de crianças percebi que a 

interação com figuras adultas é freqüente. Diferentes atores sociais (policiais, 

transeuntes, comerciantes, moradores de rua etc.) e instituições (delegacias, casas de 

acolhimento, conselho tutelar, juizado de menores etc.) desenvolvem interações e 

relações com elas e penso que isso deve ser levado em consideração pois esses 

contatos, mesmo os mais casuais, influenciam a dinâmica de suas vidas nas ruas.  

A figura do policial parece ser merecedora de destaque. A literatura aponta para a 

complicada relação com policiais, em função de grupos de extermínio especializados 

no assassinato de crianças. Sudbrack (2004, p. 28) fala que esses assassinatos 

resultam de “uma articulação entre os grupos de extermínio, da omissão e da falta de 

defesa de crianças e adolescentes, pelo Estado, assim como da indiferença da maioria 

da sociedade civil em relação ao problema”. O autor ainda afirma que  

os grupos de extermínio são compostos, principalmente, por policiais militares que 

aproveitam o tempo livre, fora do trabalho, cometendo tais crimes para melhorar 

seus salários que são muito baixos. Também há, nos mesmos, policiais civis, ex-

policiais e agentes de segurança privada (p. 29).  

Geralmente, as crianças conhecem os policiais e eles também sabem quem é cada 

uma delas, especialmente, as que já se envolveram em algum tipo de infração ou 



 
 
 
 
delito. Entretanto a experiência no campo revelou que a relação entre esses pares - 

policiais e crianças - nem sempre representa uma ameça à sua integridade ou um 

desrespeito à legislação específica voltada para a criança e o adolescente. Em muitas 

circunstâncias, a relação com esses adultos é considerada pelas crianças como mais 

segura e previsível que com adultos desconhecidos: Chegaram contando que 

Cláudio tinha sido pego porque tinha roubado uma corrente. Ele chamou os outros, 

“vamo lá, vamo cair pra cima”. Artur e Gustavo se levantaram e foram até o ponto 

de ônibus do outro lado da praça onde Cláudio tinha sido pego (...) Percebi várias 

pessoas na rua olhando para o ponto de ônibus, paradas no meio da rua, em frente à 

igreja, na própria praça. De repente, vi Gustavo correndo, à toda velocidade, no 

sentido do Clube Português, me aproximei da grade da praça e Marco já estava de 

volta. Vinha reclamando, porque quem levou Cláudio não tinha sido um policial, 

mas um homem comum em um táxi. Disse que se fosse ele, não iria de jeito nenhum, 

que podiam bater nele, mas que não ia. Se fosse pra levar tinha que ser um policial 

numa viatura, afinal, quem ia saber pra onde aquele homem ia levar Cláudio? O que 

será que iam fazer com ele? Entendi a preferência em ser levado por um policial, 

pois assim já sabia o que aconteceria, pra onde seria levado. Sua fala evidenciava 

também que ele conhecia os policiais. 

Estrangeiros, turistas e prostitutas também fazem parte desse ambiente relacional e, 

geralmente, aparecem quando as crianças falam a respeito do uso de drogas: Marco 

disse que já cheirou cocaína e disse que não vicia. Disse que só não tomou “pico na 

veia” porque não gosta. Falou de um gringo que lhe dera um comprimido parecendo 

sonrisal que colocava em baixo da língua e ficava louco, anestesiado. Marco e 

Anderson falaram da “massa”30 de ontem à noite que só estava fazendo efeito 

naquela manhã. Disse que estavam com umas mulheres – quando perguntei quem 

eram, um olhou para o outro, sorriu e não respondeu – “muito doidas”. Depois de 

um tempo Marco disse que as mulheres com quem fumavam a “massa” eram as 

prostitutas que ficam por ali de noite.  

Alguns atores sociais estabelecem uma espécie de vínculo com as crianças, 

influenciando na organização de suas atividades diárias, bem como no 

                                                
30 Crack 



 
 
 
 
estabelecimento de fontes de apoio às suas necessidades:  Aproveitando a água, uma 

criança estava tomando banho. Quando o vi, estava todo ensaboado e se enxaguava 

com a mangueira que o jardineiro utilizava para lavar a praça. O próprio jardineiro 

é que segurava a mangueira para que o menino pudesse tomar banho. Na esquina 

onde eu a educadora estávamos, aparecem descendo a rua Luiza, Marlene e Ana e 

Lia nos ombros de dois rapazes. Todos cheios de sacolas nas mãos com roupas e 

sapatos. Luiza brincava que tinha se tornado madame (estava bem arrumada e de 

saltos) e que estavam escutando a palavra de Deus. Voltavam de uma igreja Batista 

que, de tempos em tempos, reúne pessoas pobres para doar-lhes roupas, sapatos, 

alimentação. Daniel e Rodrigo continuaram a confeccionar o prato, disputando os 

papeizinhos, até que uma senhora que distribui sopa na praça apareceu e Rodrigo 

saiu correndo para buscar seu copo de sopa. Carlos disse que Cláudio estava lhe 

chamando para pegarem uma comida certa que um “barão” pagaria pra eles. 

A relação com comerciantes nem sempre é tranquila. As crianças geralmente se 

juntam em frente a lanchonetes, mercadinhos, restaurantes, pizzarias para conseguir 

o que comer. Muitas vezes os responsáveis pelo estabelcimento comercial expulsam-

nas, quando não, demonstram insatisfação pela presença das crianças, pois elas 

atrapalham o serviço e importunam os clientes com pedidos de esmola. Além de 

presenciar esse fato constantemente pela cidade de uma forma geral, na observação 

participante tive oportunidade de conhecer a proprietária de um 

mercadinho/lanchonete que reclamava muito da insistente presença das crianças, da 

falta de educação deles, dos xingamentos e por serem mal agradecidas. Ela já sabia 

que éramos do Projeto Axé e por isso, sempre que aparecíamos, fazia algum tipo de 

comentário sobre as crianças. Em uma dia, enquanto caminhávamos para a quadra, 

os meninos entraram na lanchonete (porque o educador parou para comprar um 

café) e pediram balas à senhora. Impaciente, ela deu as balas, mas pediu que 

saíssem logo dali. 

Outro tipo de relação que as crianças estabelecem nas ruas é com os ditos “barões”. 

Além das ajudas com comida, trocados por terem olhado seus carros, os “barões” 

também se utilizam do “menino de rua” para angariar vantagens: Depois de me 

relatar o roubo, disse que aquele celular tinha destino certo, pois uma menina (filha 

de um “barão”) ali da Pituba, que sempre pede para que ele compre maconha pra 



 
 
 
 
ela (e depois os dois fumam juntos), pediu que “arranjasse” um celular pra ela que 

quando o pai dela chegasse que o pagaria; ela iria lhe dar R$ 300,00. 

Além dessas relações, as crianças interagem corriqueiramente com instituições que 

fazem parte da rede que deveria favorecer sua proteção. É muito comum se ter 

notícias de que uma ou outra criança tenha sido encaminhada ao CAM (Centro de 

Acolhimento ao Menor) ou ao juízado de menores: Cheguei na praça e a educadora 

estava sozinha, esperando o educador que tinha saído com Igor, menino que tinha 

saído do CAM há alguns dias e, segundo ela, estava demonstrando bastante 

interesse nas atividades. Em outro trecho da avenida Manoel Dias, encontramos 

Marco. Estava sem camisa, me pareceu um pouquinho mais gordo. Há poucos dias 

estava com uma perna engessada, quebrada na fuga de um roubo; ele também esteve 

preso. “Eu não gosto da rua por causa dos cara do juizado, eu não gosto, eu não 

gosto de ir pro juizado”.  

As crianças também se movimentam entre a rua e as casas de acolhimento Dom 

Timóteo e Oxum31, o que nem sempre parece ser agradável para elas: A educadora 

disse que a ADRA32 estava procurando por Gustavo hoje e ele disse que queriam 

levá-lo para Timóteo, mas que não queria ir de novo:“Timóteo é ruim”, disse que 

prefere ficar na rua.  

Também se relacionam constantemente com organizações não governamentais, como 

o Projeto Axé, a ADRA, entre outras: Gustavo perguntou por um ex-educando que se 

tornou educador. Perguntei se ele já tinha sido do Axé e ele disse que sim. O 

educador perguntou porque saiu e ele disse que “não tava dando mais valor”. O 

educador perguntou se era ele que não estava dando mais valor ao Axé e a 

educadora completou logo em seguida de que não era valor, mas o vale; não estava 

mais dando vale. Inicialmente ele confirmou, mas, logo depois,voltou a dizer que o 

Axé não estava valorizando as situações de encontro pois, “só ficar sentado 

conversando não pode isso não, tem que fazer alguma atividade, num é ficar sentado 

                                                
31 Casas de acolhimento masculina e feminina, respectivamente, mantidas pela Prefeitura Municipal 
de Salvador. 
32 Organização não governamental presente em diversos países do mundo e atua com programas de 
desenvolvimento social. 
 



 
 
 
 
conversando, tem que fazer atividade”. Depois Gustavo disse que o Axé tinha 

abandonado a escola, a Escola Barbosa Romeu que ele estudava. A educadora 

explicou de que não foi abandono, mas uma quebra de contrato com a prefeitura.  

Em uma tarde, na Pituba, três crianças “novas” se aproximaram de nós e o 

educador logo puxou conversa e começou a falar do Projeto Axé, perguntando sobre 

o interesse deles em participar. Os meninos escutavam, mas pareciam não muito 

interessados na conversa. Trocavam apenas algumas palavras e conversavam entre 

si sobre outros assuntos. Entretanto, quando o educador mostrou uma foto do tempo 

em que ele vivia na rua33, os três se aproximaram, olharam atentamente a foto e 

escutaram o que dizia o educador a respeito da história de cada um dos que 

apareciam na imagem: uns haviam morrido, outros estavam trabalhando e outros 

permanecem no tráfico até hoje. 

Antes de começar a atividade, o educador falou sobre o Axé Buzu, o que tem no 

ônibus e o que poderão fazer nele, informando-os que o Buzu vai à Pituba uma vez 

na semana etc. Os meninos não pareciam muito interessados, pois conversavam 

entre si, olhavam para os lados e no meio da fala do educador, um deles pergunta a 

outro educador: “Vai ter bola amanhã, tio?”. E este diz que pode ser e combina com 

eles de encontrá-los amanhã às 13:30 ali na praça. Continuam a conversar sobre 

esportes com o educador que sugere volei, basquete, frescobol. Os meninos se 

entusiasmam. 

A fala da crianças com relação às atividades da ong ou quando falam sobre a escola 

permite entender que existem expectativas e que algo nesses espaços é  significativo. 

A quebra de um contrato com a escola pode significar mais do que uma mera evasão 

mas o rompimento de vínculos estabelecidos com adultos vistos como base de apoio, 

segurança, proteção e afetividade. A criação do vínculo é fundamental para 

minimizar as consequências deletérias de uma vida errante e instável – uma vez que 

as crianças vivem diversos deslocamentos entre a família, escola, instituições 

fechadas, programas de assistência e rua (Lucchini, 1996a).  

 

                                                
33 O educador com quem eu trabalhava foi um “menino de rua”. 



 
 
 
 
5.3. APRESENTAÇÃO DE SI: DILEMAS IDENTITÁRIOS E DESAFIOS 

A letra da conhecida canção Pivete, de Chico Buarque e Francis Hime, traduz com 

fidelidade o que povoa o imaginário social acerca dos “meninos de rua”; nela os 

autores dão contornos à sua imagem e especificam suas características, modos de ser 

e de viver. Em alguma medida, essa letra de música se constitui como uma espécide 

de identidade34 para essa população de crianças, ou melhor, a letra expressa o que as 

pessoas pensam que elas são, como sentem e se comportam. 

A tendência para definir expectativas frente a grupos de pessoas é fato corriqueiro da 

vida em sociedade. Atribui-se a esses grupos – definidos a partir de uma determinada 

característica ou condição – um jeito de ser e espera-se que essa expectativa se 

realize, o que pressupõe que as pessoas são seres sempre idênticos a si mesmos e 

portadores de características permanentes e estáveis. É mais ou menos assim que, no 

cotidiano, é compreendida a palavra “identidade”. O que com freqüência é 

negligenciado é que as expectativas acabam por fazer parte das pautas de 

comportamento usuais das pessoas a quem se atribui o pertencimento a um dado 

grupo. No caso do tema desse trabalho, definidas as características para a categoria 

“meninos de rua”, essa imagem se cristaliza em favor de uma suposta identidade 

homogênea para essas crianças, o que provoca o abandono do caráter processual e 

dinâmico característico de seres em desenvolvimento. 

Daí a expectativa generalizada de que alguém deve agir de acordo com suas 

predicações e, conseqüentemente, ser tratado como tal. De certa forma, re-

atualizamos, através de rituais sociais, uma identidade pressuposta, que assim é vista 

como algo dado (...) com isso, retira-se o caráter de historicidade da mesma, 

aproximando-a mais da noção de um mito que prescreve as condutas corretas, re-

produzindo o social (Ciampa, 1990, p. 163). 

                                                
34 Uso o termo “identidade” inspirada em Strauss (1999), que o utiliza levando em conta seu caráter 
ambíguo e difuso e sem discutir, como outros autores, a legitimidade do uso. O termo nos serve, como 
para esse autor, “para organizar materiais e pensamentos” (p.29) acerca de “avaliações decisivas feitas 
de nós mesmos – por nós mesmos ou pelos outros” (idem). Assim, ele irá aparecer no texto referindo 
às formas de representarmos e nos apresentarmos ao mundo, sem a preocupação de discutir essa 
ambiguidade reconhecida. Baseio-me também na forma como a Psicologia social vem entendendo a 
identidade: “representa e engendra sentimentos que o indivíduo desenvolve a respeito de si e que é 
construída socialmente, a partir de seus dados pessoais, sua história de vida e seus atributos 
(conferidos por si mesmo e pelas outras pessoas), acompanhando o movimento deste no mundo 
social” (Pedro, 2005, p. 110-11). 



 
 
 
 
Para Goffman (2003), ao mesmo tempo em que a representação de papéis, consciente 

ou inconscientemente, constitui a concepção que formamos sobre nós mesmos, 

“tornando-se uma segunda natureza e parte integral de nossa personalidade” (p. 27), 

também nos transformamos naquilo que o contexto exige que sejamos e cumprimos 

os atributos impostos de acordo com o grupo social do qual fazemos parte. 

As observações que fiz desse grupo de crianças me permite afirmar que muitos dos 

seus comportamentos podem ser compreendidos a partir dessa ótica, ou seja, do que 

é esperado que elas façam enquanto “meninos de rua”, cumprindo as expectativas 

que a sociedade tem a seu respeito. Desta forma, elas acabam por participar da 

manutenção da situação em que vivem, fragilizando a possibilidade de assumirem 

outros papéis – o de estudantes, se permanecessem na escola ou o de filhos se não se 

ausentassem de casa, por exemplo. 

A aparência física é uma qualidade distintiva fundamental que exprime como as 

crianças nas ruas assumem o lugar de “meninos de rua”. As crianças estão sempre 

muito sujas, com roupas também muito sujas, por vezes rasgadas e sempre maiores 

do que o tamanho que usariam, o que denuncia a doação de roupas; quase sempre 

andam descalças, apresentam feridas pelo corpo e os cabelos grandes e mal tratados: 

Alan estava muito sujo, mas era muito bonito, seus olhos eram grandes e os cílios 

compridos. Tinha feridas nos pés, dedos e tornozelos. Segundo ele, feridas recentes, 

de menos de três dias. Carlos estava deitado na calçada da praça; me chamou 

atenção sua magreza e como vestia uma camisa muito larga e grande, a magreza 

ficava ainda mais evidente. João parecia bastante descuidado; estava sujo, boca e 

unhas sujas e com uma ferida grande na parte interna do calcanhar.  

A aparência maltrapilha parece fazer parte também de uma estratégia para provocar 

comiseração ou medo nas pessoas. Mas, é possível ver situações em que a criança 

alterna sua apresentação. A exibição maltrapilha pode ser abandonada quando é 

conveniente aparecer como um menino de classe média: Foi em casa, tomou um 

banho, vestiu uma roupa legal (para não parecer moleque), ficou dando umas voltas 

no shopping e entrou na loja do celular. Puxou conversa com a vendedora, até que 

esta começou a mostrar-lhe os celulares. Nesse tempo outras pessoas chegaram na 

loja e a atenção da vendedora dispersou. Então, foi no detector de metais (e de 



 
 
 
 
mercadorias), achou o lugar que desmontaria o alarme e quebrou com os dentes. 

Depois disso, voltou ao balcão, disfarçou, colocou o celular no bolso e saiu da loja. 

Saindo do shopping, trocou de blusa, tirou a sandália, colocou um boné e foi para o 

Axé Buzu. 

A problemática da apresentação de si e o que se interpõe à sua constituição 

caracterizam-se como uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que o contexto 

social prescreve o acesso às oportunidades e condições de vida e pressupõe 

características e modos de ser e de viver, as pessoas conformam-se a essas 

prescrições e parecem não buscar assumir outras formas de vida. Elas acabam 

representando o único papel que a sociedade lhe propõe. No caso desta pesquisa, os 

padrões representacionais acerca dos “meninos de rua” implicam em atribuição de 

um papel específico, circunscrito para eles. Postas à margem do acesso a melhores 

condições vida, destituídas de oportunidades de viverem de outra maneira, senão 

aquela que está de acordo com as pressuposições acerca dos “meninos de rua”, as 

crianças parecem assim se conformar, apesar das tentativas de se contraporem a estas 

pressuposição, de não serem “meninos de rua”, como descrito no relato acima e 

como veremos mais adiante. 

Contrapondo-se à idéia de permanência que emerge da atribuição de características a 

um dado grupo, como os “meninos de rua”, a construção da maneira como cada 

pessoa se representa e apresenta-se aos outros é construída na interação entre a 

pessoa e seu contexto. Essas formas ou a identidade são, segundo Pedro (2005, p. 

111), “um processar contínuo da definição de si mesmo, das representações deste e 

de seu estar no mundo. É, portanto, movimento e dialética”. Assim, é do contexto 

histórico e social que emergem as possibilidades e impossibilidades, os modos e 

alternativas de vida (Ciampa, op. cit.), de representação de um si mesmo, de 

posicionamentos no mundo. 

Strauss (op. cit., p. 43) afirma que a vida inova e se renova, pois “os valores não são 

eternos. As expectativas nem sempre podem ser satisfeitas. As coisas mudam; e nós 

também mudamos” e completa ainda, “se as expectativas fossem satisfeitas sempre – 

se as situações e os eventos presentes fossem exatamente como as experiências 

passadas os antecipam – então a ação seria totalmente ritualística e as concepções, 



 
 
 
 
eternamente estáticas” (p. 44). Os significados e as representações que compõem a 

maneira que definimos a nós mesmos, portanto, é um constante vir a ser que 

incorpora e contextualiza-se no ambiente social, o qual desencadeia seu processo 

contínuo de construção e re-elaboração. 

Uma vez que essas formas de representação e apresentação são elaboradas na 

dinâmica relacional entre ser humano e sociedade e se os significados são localizados 

no tempo histórico e possuem memória, se estão contextualizados em determinado 

contexto sócio-cultural, esses significados são fluidos. Podem ser transformados, 

recriados. Segundo Rossetti-Ferreira (2004), a concepção ou significado atribuído a 

si mesmo poderá ser apreendido e transformado, a partir das múltiplas e complexas 

experiências pessoais, em contextos variados. Mas se, ao longo do tempo, eles 

perduram (em função de sua institucionalização, cristalização), se o contexto sócio-

cultural reafirma, através mesmo das pesquisas acadêmicas35 e nas formas de gestão 

dos fenômenos sociais, normatiza-se tais significados, eliminando as possibilidades 

de transformação de assumir modos alternativos de “si mesmo”. 

Além de agirmos em correspondência àquilo que acreditamos ser esperado pelo 

outro, de acordo com nossa posição na relação, nós também tentamos dar impressões 

de realidade acerca de nós mesmos e esperamos que as pessoas acreditem e 

correspondam a tal percepção. Goffman (2003) utiliza a metáfora da ação teatral para 

discutir a forma como as pessoas se apresentam aos grupos sociais. Segundo o autor, 

todas as pessoas, nas diversas situações sociais, ao apresentar-se aos outros, tenta 

guiar e dominar as impressões que possoam ter delas, tal como um ator que 

representa um personagem diante do público:  

quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita de seus 

observadores que levem a sério a impressão sustentada perante a eles. Pede-lhes para 

acreditarem que o personagem que vêem no momento possui os atributos que 

aparenta possuir, que o papel que representa terá as consequências implicitamente 

pretendidas por ele e que, de um modo geral, as coisas são o que parecem ser (p. 25). 

                                                
35 As pesquisas acadêmicas sobre/com crianças nas ruas geralmente descrevem quem seriam essas 
crianças, apontando-lhes características para identificá-las, sem a devida problematização e discussão 
sobre a pertinência dessas caracterizações. 



 
 
 
 
A variabilidade do discurso das crianças é uma forma de entendermos essa busca 

de credibilidade no papel assumido, como tentativa de angariar vantagens, a 

depender do público-alvo. Aptekar (1996) reforça essa afirmação quando discute os 

problemas metodológicos que envolvem as pesquisas com crianças nas ruas, uma vez 

que seus discursos variam de acordo com quem está ouvindo e com a necessidade do 

momento. Segundo este autor, “apresentar informações sobre si próprios é parte de 

suas habilidades de sobrevivência que, assim como para outros artistas nômades, 

baseia-se em suas habilidades em manipular sua audiência” (p. 158): Primeiro dia de 

observação participante. Encontrei uma criança que aparentava ter por volta de 09 

ou 10 anos. Estava com a mão enfaixada. Perguntei-lhe o que havia acontecido com 

ele, com sua mão. Desenrolando a atadura, disse que não tinha acontecido nada, 

enrolava a mão para pedir dinheiro no sinal, alegando estar ferido para causar 

compaixão nas pessoas. 

Outra forma importante de apresentação de si pode ser considerada uma estratégia de 

sobrevivência: é a masculinização das meninas. Considerei, por todo um turno de 

observação, uma menina de rua como se fosse um menino. Ela não se aproximou de 

mim, não falou comigo e, ainda que eu tentasse entrar em contato, não me dirigia o 

olhar. Apenas percebi que era uma menina quando ouvi os educadores chamá-la 

pelo nome e ela respondeu. Ela tem aproximadamente 13 anos (mas, aparenta ter 

menos idade, pois é magra e baixinha) e se veste exatamente como um menino: 

bermudão de surfista, camiseta regata, descalça e um boné para trás 

Além da questão da aparência, Paula não parece ser uma criança de acesso fácil. 

Falava pouco, mesmo quando lhe era perguntado alguma coisa, sempre insatisfeita, 

reclamava de quase tudo e não se interessou por quase nenhuma atividade proposta. 

Ela se aproximava dos educadores e falava com eles, nunca comigo. No dia 

seguinte, logo que cheguei, ela sorriu pra mim, se interessou em saber quem eu era, 

porque eu não portava um crachá como os educadores. Depois me chamou para 

brincar e quis me acompanhar para qualquer lugar que eu fosse. Quando eu disse 

que ia embora, pediu que não fosse. Quando sai, ficou acenando pra mim por um 

longo tempo. 



 
 
 
 
Paula se defende contra os riscos a que está exposta na rua, espaço primordialmente 

masculino, utilizando-se do recurso de parecer um menino. Com essa apresentação 

busca a aceitação de sua presença no grupo pela indiferenciação das atividades 

desenvolvidas pelos meninos.  

Esse recurso ainda funciona como uma defesa contra abusos aos quais estão expostas 

prioritariamente as meninas. A esse respeito, Gomes (1994, p. 166) pontua: 

a violência contra as meninas que vivem nas ruas, de modo geral, revela que os atos 

violentos ligados à sexualidade são vistos mais nitidamente num primeiro plano, 

entretanto, a menina que vive nas ruas sofre múltiplas opressões dentro deste sistema 

social desigual. Por ser mulher, tem muitos de seus direitos negados; por não ser 

ainda adulta, tem seus direitos minimizados; e por viver nas ruas, encontra-se no 

limite da exclusão social. 

Ao que Alberto (1999) acrescenta:  

além dos locais escusos, as meninas também ocupam locais habitados na maioria por 

homens, de modo que o local de trabalho da menina – a rua – em espaço público dá 

uma visibilidade negativa ao trabalho dela: por ser menina, é vista como vulgar (p. 

06). 

Não conhecendo o adulto que lhe dirige a palavra ou convida para alguma atividade, 

ela se coloca na defensiva numa atitude clara de estranhamento, que desaparece 

quando sua “inspeção” é finalizada, como aconteceu comigo. Mas preciso pontuar 

que a condição feminina na rua, não foi ainda objeto de preocupação especial da 

pesquisa, continuando a ser pouco compreendida. 

Além da aparência física, outros fatores são marcantes para o posicionamento da 

criança como “menino de rua”. As formas de tratamento é uma delas. Geralmente, as 

crianças tratam-se por meio de apelidos que individualizam cada um deles e parecem 

ter sua origem não apenas em características físicas, mas se reportar a situações e 

eventos ligados ao universo rua. “Cheira-cola” e “pivete” são exemplos de apelidos 

que, mais uma vez, podem demonstrar a identificação com a categoria “menino de 

rua”.  



 
 
 
 
Do ponto de vista de um perfil genérico de comportamento, as crianças com as quais 

convivi estão longe de um dos layouts mais generalizados a respeito delas: aquele 

que, por confundir criança abandonada com criança com experiência de rua, as 

representa como submissas e tristes. Em geral, as percebi como espertas, autônomas, 

rebeldes, decididas, livres, o que é sustentado pela opinião de Lucchini (1996, p. 

236): “a iniciação na vida da rua dá-lhes mais confiança e mais autonomia”. Alex 

pegou um livro na estante dizendo que aquela era sua história. O livro chamava-se 

“O pulo do gato”. E assim ele se definia, dizendo que tinha suas saídas nas horas 

que precisava (“dô meus pulos!”) e que por isso era esperto. Reconhecendo que 

levam uma vida em condições difíceis, sabem da necessidade da esperteza: “ó paí, 

tia, até o mudo nessa vida!” [Disse Carlos referindo-se à vida que levam nas ruas]. 

Felipe chamava Marco para providenciarem o que comer. Marco pedia que 

esperassse pois já tinha seus esquemas. Felipe falava o tempo todo “vamo, vamo, 

deixa de conversa, vamo trabalhá”; em conversa com a educadora, ouvi ele dizendo 

“trabalho suado...” e sorriu. Carlos me disse que queria sair “dessa vida, porque 

um dia a casa cai”. 

A vida na rua tem um tempo: o tempo presente. Pensar o futuro parece difícil para 

essas crianças. Quando questionadas acerca do que esperam estar fazendo daqui há 

cinco anos, sempre iniciam a resposta com a expressão “se daqui até lá eu tiver 

vivo...” ou de uma dúvida (“não sei, só Deus...”.) ou de um silêncio. Não parece ser 

possível planejar um futuro. A convivência com a morte, com lembranças de amigos 

que já morreram36 e com a iminência de sua própria morte parece ser uma das poucas 

certezas: “Você nem sabe se tá vivo de noite!”. 

Além de imediata, a vida é errante, por mais que haja um bairro de referência onde 

passam a maior parte dos dias. Estão sempre “por aí, dando um rolé... sem lugar 

certo”, buscando locais onde sabem que encontrarão abrigo, alimento, droga, 

companhia: Ele tem ido à Pituba esses dias, mas costuma permanecer no Iguatemi, 

inclusive dorme por lá, mesmo ficando durante o dia  na Pituba. Também freqüenta 

a Piedade. Conhece vários meninos que são atendidos pelos educadores de lá.  

                                                
36 Em conversa conosco, eu e os educadores, as crianças sempre lembravam de outras, conhecidas 
delas, que morreram em assaltos, tiroteios ou foram vítimas da própria polícia. 



 
 
 
 
Muitas vezes evadem do lugar, do bairro, por um outro motivo, distinto da vontade 

de dar “um rolé”, como por exemplo, a sazonalidade. No verão, época em que a 

cidade abriga muitos turistas, as crianças deslocam-se para os bairros Pelourinho e 

Barra, onde conseguem mais dinheiro, especialmente entre turistas estrangeiros, para 

os quais algumas delas se dispõem como guias. A época de turismo também favorece 

ações de “recolhimento” por parte do Estado, a fim de que as crianças não estejam à 

mostra nas ruas, causando medo e denunciando as “imperfeições” da cidade. A ronda 

do Juizado de Menores também favorece a saída do bairro. Quando o Juizado faz 

uma ronda, as crianças que conseguem se esconder e não serem apanhadas saem da 

área, dos lugares costumeiros, por alguns dias para fugir e despistar os agentes. 

Outro fator importante que provoca a dispersão das crianças nos bairros é a 

recuperação de locais de encontros e/ou dormida, por proprietários: Encontrei os 

educadores sentados, sozinhos, sem nenhum menino, esperando um deles chegar, 

pois fariam uma visita à casa. Como não apareceu, ficamos conversando. 

Contaram-me de que o local onde eles dormiam havia sido fechado com madeiras 

pelos donos (fui ver o local e de fato estava fechado. Era uma ex-igreja evangélica) 

e por isso haviam se dispersado, provavelmente em busca de locais para dormir. 

Saímos caminhado pelos lugares possíveis de encontrá-los (invasão dos sem-teto, 

“túnel” – bueiro inutilizado onde cheiram cola e fumam crack e maconha – , praia, 

proximidades da igreja da praça) e nem vestígios deles.  

Uma vez criada a categoria “meninos de rua”, as características que a definem 

parecem ser fixas e específicas: aparência física peculiar, apropriação de determinado 

espaço, ambiente, etc. Entretanto, por mais que as crianças estejam assumindo esse 

perfil, as formas de se apresentarem e se representarem estão atreladas a dilemas que 

demonstram ambiguidades e contradições, que se processam concomitantemente às 

características que nos parecem fixas. As crianças que estão nas ruas assumem o 

papel de “meninos de rua”, mas este assumir não se dá de forma estática e repetitiva. 

Estamos todos em constante movimento de transformação daquilo que somos, 

processando continuamente as definições acerca de nós mesmos, das representações 

que permeiam essas definições, bem como nosso “estar” no mundo. Justamente por 

isso, que apesar das crianças representarem um papel específico, apesar da “pressão” 

social de reafirmarem o papel de “meninos de rua”, estão sempre presentes à 



 
 
 
 
construção da identidade dilemas, percepções contraditórias de si mesmas, muitas 

vezes mutuamente excludentes. Esses dilemas e contradições podem ser entendidas 

como tentativas de não serem “meninos de rua”. 

Conseguir dinheiro seja pela mendicância ou através de práticas delituosas não se 

relaciona diretamente com a satisfação de necessidades imediatas, ligadas à 

sobrevivência como, por exemplo, a alimentação. O confronto diário com as vitrines 

das lojas (Lucchini, 1996, p. 236) promovem novas necessidades e acirra o desejo de 

participar da sociedade de consumo e responder aos apelos da mídia. A prática do 

roubo é muitas vezes motivada pela compra de ítens de consumo: Com esse dinheiro 

disse que ia tomar um banho, cortar o cabelo, colocar uma roupa legal e ia dar um 

“rolé” no shopping, comprar umas roupas, uma kenner (sandália) de R$ 35,00 pra 

substituir a que lhe roubaram na noite anterior.  

Ostentar a posse de objetos e poder, mesmo que eventualmente, apresentar uma 

aparência “comum”, faz parte do seu cotidiano: “o cara que tem mais roupa aqui sou 

eu!”. Disse que ia para a benção do Pelourinho hoje vestido um casaco da 

Sandipaper (marca de roupa), o relógio no braço (roubado no dia anterior), uma 

bermuda legal e uma kenner. Falava expressando orgulho de poder vestir-se dessa 

forma. Poder comprar roupas “legais” e acessórios integra um sentimento de elas 

também participarem da sociedade, como outras pessoas, mas também parece ser 

uma espécie de contraposição à imagem do “menino de rua” que, geralmente, veste 

roupas doadas, que não as individualiza e apenas confirma seu estatuto de não 

pertencimento. Elas estão, o tempo todo jogando uma espécie de jogo entre o desejo 

de pertença e o estatuto de não fazer parte. 

Um outro dilema corrente entre elas refere-se ao sentimento de serem crianças ou 

não. Na literatura que consultei a questão é discutida. Alguns autores falam de 

“infância abortada” (Siqueira, 1996) outros de privação e exclusão da infância 

(Afonso, 2005), que resulta da busca, nas ruas, de possibilidades de sobrevivência, o 

que destituiria a criança de sua infância. A criança vive esse dilema muitas vezes 

demonstrando não saber ao certo se se consideram ou não como crianças. Ao mesmo 

tempo que expressam que sim: Enquanto assistiam ao jogo dos rapazes (adultos) 

diziam “esse baba não é pra criança não”; em outros momentos avaliam que uma 



 
 
 
 
atividade é infantil demais para elas: Depois de eleito o filme do Mickey, um dos 

meninos gritou: “é filme de criança!”. Pude também perceber que uma criança pode 

tratar a outra como “criança” para quem certas atividades estão vetadas: Felipe disse 

que não devolveria (brigavam pela posse de um cachimbo para o uso de crack): “vou 

dar o cachimbo pra esse pivete, tia?! Olha seu tamanho, fumando crack! Perdeu, 

parceiro!”. 

Ser ou não ser criança relaciona-se intimamente com a questão do trabalho que 

sempre aparece no discurso das crianças como consequência lógica da fase adulta: 

“cresço, arrumo meu trabalho e pronto”. Quando conversávamos sobre o que 

gostariam de fazer da vida ao ficarem mais velhos, a resposta era a mesma para 

todos: “[vou estar] trabalhando” como se, nesse momento de suas vidas, o trabalho 

não tivesse um lugar. Mas o espaço ocupado pelo trabalho é facilmente identificável 

quando elas descrevem algumas de suas atividades: Perto da praça, conversavam 

entre si se iriam trabalhar. Quando chegamos, despediram-se de mim dizendo que 

trabalhariam até as sete da noite, pois, a partir das cinco era uma hora boa de 

ganhar dinheiro. Era comum escutá-las dizer em vários momentos do dia: “vamo, 

vamo, deixa de conversa, vamo trabalhar”. É importante pontuar que “trabalho” tem 

uma acepção vasta incluindo não apenas a limpeza de parabrisas ou as apresentações 

de malabares e medicância, mas a toda atividade realizada para conseguir dinheiro. 

Entre as crianças que observei reina o que chamo de “moral ambígua”. Elas têm 

claramente consciência de que praticam atos condenáveis ou ilegais, mas, ainda 

assim continuam a agir dessa forma, postergando para a vida adulta a adoção de um 

padrão de vida diferente do atual: Sou pecador ando fazendo coisa errada, fumando 

e isso aí não pode... ficar fumando droga, ficar xingando o pessoal, ficar brigando, 

tem que ficar obedecendo a mãe, não dormir na rua, num pode... num pode fazer 

nada (...) fumo cigarro, tóco na lata (fumar carck, que precisa ser derretido em 

algum metal, para posteriormente inalar a fumaça), fumo maconha”. Apesar de 

considerar sua atitude inapropriada, esse menino está convencido que não pode 

mudar pois “a pessoa se arrepende só quando é de maior”. A maioridade traz 

consigo o caráter da imputabilidade, da responsabilidade pelos atos, da condenção e 

isso pode servir como reforço para, quem sabe, mudança de vida. Parece claro para 

elas que a proteção assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - 



 
 
 
 
lhes permite viver em liberdade, com direitos assegurados, independente de suas 

ações estarem de acordo ou não com os valores sociais de conduta estabelecido para 

uma criança. Assim, enquanto não se tornam adultas, elas se permitem viver sob a 

ótica dessa moral ambígua. 

Mas, ao mesmo tempo, dão mostras de compreender e respeitar convenções sociais 

ordinárias: Na quadra ao lado, estavam uns cinco gringos jogando basquete. De vez 

em quando a bola que os meninos brincavam de frescoball caía lá e Carlos pedia 

que pegassem a bola, falando tudo embolado, como se falasse inglês. Fazia uma 

mistura de palavras soltas em inglês e outras em português com sotaque. Quando a 

bola caiu mais uma vez no lado dos gringos, o próprio Carlos foi buscar dizendo que 

senão ia “atrapalhar a paciência deles”. Carlos me chamou pra jogar frescoball. 

Ficamos jogando enquanto ele elaborava as regras do jogo. Quando a bola caiu 

fora do alambrado da quadra, ele pediu pra um casal que estava sentado próximo, 

que pegasse a bola. Na segunda vez que caiu, ele pediu que eu esperasse pra não 

atrapalhar o casal novamente. Cláudio, Carlos e Igor brincavam com a bola de 

basquete dos gringos, que descansavam. Jogaram até os gringos levantarem para ir 

embora. Quando os meninos perceberam que os gringos já iam, pararam o jogo e 

devolveram a bola e cumprimentaram os rapazem, batendo nas mãos abertas e 

depois fechadas, um por um. Os gringos sorriram e retribuiram o cumprimento. 

Estamos acostumados a pensar que crianças que vivem nas ruas carecem de auto-

estima. Não é infreqüente que os projetos sociais que se dedicam a trabalhar entre 

elas tenham como um dos seus objetivos “o resgate da auto-estima”, expressão que, 

por excesso de utilização ou uso mecânico acaba por perder seu sentido. O dito 

“resgate” nos faz pensar em algo que foi perdido ou que talvez nunca se tenha tido. 

Não foi extamente isso que pude observar. Quando apresentei a esperteza como uma 

das suas características, isso pode ser compreendido como fazendo parte de uma 

estima de si, pois as crianças demonstram grande confiança em seu próprio 

desempenho. Ao se considerarem espertas demonstram que acreditam em suas 

capacidades para dar contra dos problemas que surgem no cotidiano, “dar seus 

pulos”, e enfrentar situações adversas. 



 
 
 
 
Mas, o que eu identifiquei como auto-estima também é expressa na forma de 

qualidades pessoais ou pela capacidade de atrair pessoas: Todo ano Marco vai para o 

Pelourinho por causa dos turistas. Contou de umas gringas que conheceu no 

carnaval, que lhe deu para segurar a pochete cheia de dinheiro dizendo que 

confiavam nele. Falou da gringa que se apaixonou por ele e disse para sua mãe que 

ele era um rapaz negro, inteligente, de confiança, legal. 

As qualidades pessoais também apareceram quando contavam, empolgados, sua 

atuação num jogo de futebol: “Três cheira-cola contra uns barãozinho cheio de 

saúde e mesmo assim, furamo a rede [fizeram gol] mais de vinte vez!”. 

Um cuidado especial com a própria aparência aparece na fala de um menino:  

quando viu minha tatuagem, Carlos disse que também tem vontande de fazer uma. 

Mostrou-me os braços, apontando onde faria, mas disse que ainda não tinha feito, 

porque quando fosse arranjar trabalho não era bom. Segundo ele, quem usa 

tatuagem é confundido com moleque. 

Finalmente, uma outra característica que faz parte da maneira de apresentação das 

crianças é o que estou chamando de desafio. O desafio faz parte do seu cotidiano e 

pode ser identificado com facilidade por exemplo quando, respondendo aos apelos 

do consumo, motiva ações para satisfazê-los como o roubo, na prática, uma forma da 

criança desafiar a lógica que a exclui. O desafio está presente igualmente quando a 

criança contraria sua própria invisibilidade. Comparecendo no cotidiano da cidade 

ela confirma sua existência, na sua recusa em permanecer na obscuridade dos bairros 

periféricos de sua origem.  

E a rua em si é ela mesma uma oportunidade para outros desafios: sem esperar pelo 

acesso padrão aos ônibus preferem o risco da “ponga” e, para elas nada de atravessar 

na faixa, esperando pelo sinal fechado, num claro desafio à vida: Enquanto corriam, 

fiquei observando o que faziam de dentro do Axé Buzu. Corriam em direção ao 

Clube Português. Passavam entre os carros não esperando que a pista estivesse 

livre. Fazendo isso obrigavam os carros a parar no meio da rua para que 

passassem. Pareciam não ter medo. Enquanto os carros e ônibus passavam na rua 

gritavam alguma coisa, xingavam alguém ou faziam de conta que iam se jogar. 



 
 
 
 
Quando fomos atravessar, Marcelo parou na beira da rua e fez sinal para o carro 

parar e falava  com “autoridade”, que era para o motorista  esperar ele passar.  

Enfim, a soma dos fragmentos da apresentação que as crianças elaboram de si 

mesmas apresentada aqui não pretende esgotar o que perpassa a maneira pela qual as 

crianças que estão nas ruas se percebem como pessoas. Entendemos que longe de 

serem constituídas de uma vez por todas, as formas como nos percebemos, e nos 

apresentamos aos outros na vida em sociedade estão em um processo contínuo de 

criação e transformação. As ambigüidades e os dilemas vividos pelas crianças 

expressam essa processualidade e dinâmica. Mesmo se pertencem a uma categoria, a 

de serem “meninos de rua”, e cumprirem, de certa forma, as expectativas que se 

esperam delas, sua identidade é um caleidoscópio, um conjunto de imagens em 

constante mutação. Strauss (1999) afirma, entretanto, que é inevitável a atribuição de 

características para os grupos, de outro modo não existiriam grupos diferentes. Esse 

autor afirma ainda que definir ou determinar uma coisa é marcar suas fronteiras. Ao 

se atribuir características específicas aos “meninos de rua”, prescrevendo-lhes um 

modo de ser, destitui-se as crianças da possibilidade de viverem de outra maneira,  de 

assumirem outros papéis, principalmente, porque o que se pressupõe, além de dar 

limites que geralmente impedem o desenvolvimento social, engendra práticas. É 

ainda Strauss (op. cit., p. 41) quem afirma que, “a nomeação de um objeto37 fornece 

uma diretriz para a ação, como se o objeto fosse anunciar francamente: ‘você está 

dizendo que sou isso, então aja comigo da maneira correta’”. Isso quer dizer que a 

delimitação da categoria “meninos de rua”, os cristaliza em modos de 

comportamento esperados, cooptando reações igualmente esperadas nas pessoas: elas 

são excluídas, abandonadas, despertam medo, não obedecem a adultos ou a 

instituições, drogam-se, exercem precocemente o sexo, etc.  

Mas deixemos que o objeto abandone por um momento seu caráter e logo torna 

aparente que, sejo o que for que ele tenha sido, ele não é mais. Existe, inclusive a 

possibilidade de que nunca tenha sido o que pensamos que fosse. Então, o que ele é, 

como fazer para avaliá-lo, defini-lo, agir como relação a ele e para que propósitos; e 

o que somos nós, nós mesmos, com respeito a ele? (Strauss, op. cit., p. 44). 

                                                
37 Sempre que um ato ou pessoa está sendo julgado ele é um objeto (Strauss, 1999). 



 
 
 
 
Este questionamento foi fundamental para essa tentativa de compreender o modo de 

funcionamento e a cultura desse grupo de crianças, pois tentei evitar adotar as 

representações corriqueiras, monolíticas correntes quando se aborda esse tema, atenta 

aos desdobramentos de suas múltiplas possibilidades de estar no mundo e apresentar-

se a ele.     

Para desenvolver essa apresentação dos “meninos de rua” precisei pensar em 

transformação, mudança e transcendência, num exercício de me despojar de 

pressuposições, buscando suas singularidades.  

 

5.4. A CARREIRA DA CRIANÇA DE RUA 

Adotar a idéia defendida por Lucchini (2000, 2003)  de “carreira de rua” implica em 

abandonar a idéia de atribuir características fixas aos grupos de crianças que estão 

nas ruas. Como foi exposto na discussão sobre as tentativas de conceituação dessas 

crianças, as pesquisas têm apresentado tipos e características distintivas para 

descrevê-las. Essas definições acabam por não levar em consideração a diversidade 

de fatores, causalidades e mecanismos que fazem parte desse universo complexo que 

não se reduz nem se esgota com facilidade. Essa idéia de “carreira de rua” traz-nos a 

noção da variabilidade de dimensões que constituem o fenômeno de crianças que 

vivem e/ou sobrevivem nas ruas. 

Quando Lucchini (2003) trabalha com a idéia de uma trajetória que configura a 

carreira de rua, ele aponta para o fato de que essa “não pode ser definida unicamente 

a partir de critérios tais como a presença na rua e a ausência de relações com 

membros de sua família” (p. 46). Mas a partir de uma heterogeneidade de fatores que 

se interrelacionam e resultam em histórias particulares, diferentes, descaracterizando 

o pressuposto de que as crianças que estão nas ruas apresentam, todas, grande 

unidade e coerência entre si. 

Segundo o autor, a criança não se torna “menino de rua” no primeiro momento que 

ela sai de casa, mas a atualização desse status depende das circunstâncias que 

provocaram a saída de casa, dos rituais específicos da história de cada uma e à 



 
 
 
 
proporção que a criança se apropria, simbólica e materialmente, do espaço e da 

cultura da rua. Assim, tornar-se “menino de rua” significa desenvolver uma carreira, 

que se constitue de forma gradual e evolutiva, formando uma trajetória particular. 

“Essa trajetória (...) é um elemento constituinte da heterogeneidade psicossociológica 

que caracteriza as crianças de rua” (Lucchini, op. cit., p. 46).  

Justamente por isso é muito difícil compreender porque somente algumas entre as 

que vivem em condições de vida semelhantes, saem de casa:  

É muito simples invocar a miséria, a violência, a promiscuidade, a instabilidade das 

relações familiares e possíveis conflitos entre os pais, a ausência de adultos 

responsáveis, a forte mobilidade espacial do grupo familiar, o trabalho precoce da 

criança na rua e no setor informal, a falta de diferenciação funcional do espaço 

construído típico de numerosas favelas, a expulsão escolar e etc. para justificar a 

partida da criança. Considerado de maneira isolada, um fator, mesmo importante, 

não explica nada (Lucchini, op. cit., p. 51). 

A vivência na rua permitiu-me ter clareza dessa heterogeneidade e complexidade. 

Quando conheci as diferentes histórias de cada uma das crianças, percebi a 

impossibilidade de generalizações e, principalmente, de redução dos motivos da 

saída de casa aos fatores macrossociais ou ligados às relações familiares, apenas. A 

forma como cada crinça entende suas condições, seus desejos e, consequentemente, 

suas expectativas, permeiam a decisão de ir para a rua. Segundo Stoecklin (2003, p. 

88),  

o sujeito, embora privado de várias oportunidades, ainda faz escolhas e adota 

estratégias associadas a elementos pessoais e sociais. Não há somente um 

determinismo macro social empurrando indivíduos por um determinado caminho, 

mas complexas interdependências entre o indivíduo e o ambiente social, oferecendo 

margens de manobra mais ou menos amplas.  

Justamente por isso é que muitas vezes a saída de casa pode ser uma escolha racional 

e lógica, pois a crianças irão buscar segurança, proteção e afetividade que não 

encontram na família e/ou comunidade (Rizzini, 2003). Assim, a saída de casa é uma 

escolha da criança que vislumbra encontrar na rua aquilo que sua família e 

comunidade não conseguem lhe oferecer. Isso significa dizer que a ida para a rua 



 
 
 
 
“caracteriza, em muitos casos, uma reconfiguração das possibilidades da criança 

onde ela busca ampliar seu horizonte de vida” (Rizzini, op. cit., p. 184), sendo uma 

busca de alternativa às condições que a sociedade lhe impôs, por ser pobre. 

Ouvi discursos aparentemente coerentes e que ratificam o que as pesquisas elencam 

como motivos que fomentam a decisão das crianças de partirem para a rua. Desde 

motivos supostamente banais: Joel disse estar juntando dinheiro para o São João, 

pois quer comprar vinho. Até os mais comumente conhecidos: “...porque não gosto 

de ficar dentro de casa não, que é muito apertada minha casa”. “Quando meu tio 

me escarrera, que ele me bate... prefiro ficar em casa, só que ele fica me batendo... 

aí eu não gosto de ficar toda hora sendo apanhado... aí eu venho pra cá”. “Minha 

irmã fica tezando minha mente. Não gosto de ver minha mãe sofrendo, aí venho pra 

rua”. Fred diz ter saído de casa porque era espancado pelo pai. Alex mora na rua, 

pois sua mãe faleceu porque era portadora do HIV.  

Mas também existem histórias inesperadas como a de Andrezinho: Ele não era uma 

criança pobre, morava com a tia na Pituba, estudava em escola particular e de vez 

em quando passava por ali de carro. Como usava drogas, fugia de casa algumas 

vezes para usá-las. Até que roubou alguns pertences de sua tia e foi para rua, onde 

permanece há mais ou menos 6 meses. Por mais que a presença de crianças de classe 

média nas ruas seja exceção, a história dessa criança nos fala de uma implicação 

pessoal relacionada com a maneira que ela compreende sua vida e expectativas. 

Afinal, “as crianças não somente se adaptam à situação; elas ativamente tentam 

superar suas dificuldades ao unirem-se a um outro mundo, o da rua, ao criarem o seu 

prórpio universo, sua rua” (Stoecklin, op. cit. p. 97). É difícil imaginar o que faria 

uma criança de classe média deixar o conforto de sua casa, para viver nas ruas e 

porque ele nunca foi resgatado pela família que, supostamente teria muito mais 

recursos para acessar as instituições competentes e trazê-lo de volta para casa. 

Reduzir sua escolha ao consumo de drogas não parece igualmente dar conta de toda a 

lógica de sua escolha. 

A heterogeneidade do fenômeno da presença de crianças nas ruas também é 

caracterizado pelo aspecto gradativo da atualização do status de “menino de rua”. 

Uma criança não se torna “menino de rua” de uma hora para outra, no primeiro 



 
 
 
 
momento que sai de casa e experimenta a rua. Existem diferenças notórias entre as 

crianças que estão na rua a mais tempo e aquelas que ainda estão apenas seduzidas 

pela possibilidade de inserir-se nesse espaço. Fui percebendo essa atualização através 

de suas diferentes expressões: 

Mário parecia tímido, só falava quando perguntávamos alguma coisa. Estava limpo, 

calçado, arrumado. Disse que não faltava nenhum dia na escola. Mora com sua 

mãe, um tio e uma tia. O tio faz bico e é quem leva dinheiro para casa. Mas o 

dinheiro falta e quando isso acontece, Mário vai para rua tentar pedir dinheiro. 

Walter mora com a bisavó. Ela manda ele para rua para vender “queimado”. Não 

tem frequentado a escola. Segundo a bisavó, cria confusões na comunidade onde 

mora e parece estar jurado de morte. 

A atualização do status de “meninos de rua” vai alcançando contornos mais definidos 

a partir da aprendizagem do jeito próprio de viver na rua, da cultura desse espaço, o 

que é preciso ser feito para fazer parte desse contexto: 

“... eu peguei a manha da rua, fiquei conhecendo as liberdade da rua, fiquei 

conhecendo os pivete da rua... pouquinho em pouquinho... aí depois fui conhecendo 

eles, aprendi a linguagem da rua...” 

Em conversa com o padrasto, entendemos (eu e os educadores) qual tinha sido o 

motivo que tinha deixado o menino triste: ele tinha passado a noite na rua e alguém 

o vira fumando com outros meninos. Alguém havia contado para sua mãe. O 

padrasto insistiu para que fosse para casa com ele, mas o menino se recusou, 

continuou preparando a guia e saiu caminhando sozinho. 

Na volta para a praça, fui perguntado se gostavam de ficar na rua e disseram que 

sim e o que mais gostam é de brincar. Perguntei sobre o malabares, com quem 

aprendiam e me disseram que aprendem sozinhos, uns ensinam os outros. Joel disse 

que estava aprendendo agora um outro truque, outra forma de trabalhar com o 

malabares. 

Hoje conheci um outro grupo de crianças, do bairro Arenoso, que nunca tinham 

aparecido na Pituba, pelo menos desde minha chegada. Ainda não sei dizer porque 



 
 
 
 
senti uma grande diferença entre eles e outros meninos que são frequentadores 

assíduos da Pituba e que nasceram e vêm crescendo na rua: “eu nasci aqui na 

Pituba, tia!”. Apesar de estarem na mesma faixa etária, os que estiveram presente 

hoje pareciam mais doces, amigos, abertos, receptivos, cooperativos e pareciam ter 

pouca experiência de rua. Enquanto que os outros parecem ser mais resolvidos, 

independentes, arredios, mais autônomos. Não sei se utilizo a palavra certa, mas os 

novatos me pareceram mais infantis, mais crianças. 

A experiência da observação participante, me permitiu desenvolver a compreensão 

de que é preciso, antes de tudo, recusar explicações simplistas e reducionistas, não 

sendo possível pensar em termo de unidirecionalidade ou adotar uma perspectiva 

linear de causa e efeito na tentativa de abordar esse fenômeno. A presença de 

crianças nas ruas exige pensamento articulado e aberto para apropriação das 

diferentes dimensões que são necessariamente interligadas, interdependentes, e que 

compõem um sistema complexo, dinâmico e diverso. 

Hoje percebo a impertinência da pergunta angustiada que eu me fazia repetidas vezes 

sobre como era possível a adesão de uma criança a uma vida em condições tão 

difíceis. Ao longo desse ano de convivência fui entendendo que não é possível 

encontrar uma resposta única e satisfatória que se adeque a todas as crianças. As 

histórias são particulares, idiossincráticas, carregadas de sutilezas e contradições que 

cada uma delas crianças carrega consigo e que pode nos auxiliar a compreender suas 

escolhas e decisões. São muitas as dimensões relacionadas, formando um arranjo de 

elementos interligados que opera como um todo, como um sistema. Assim, o 

contexto da rua; as formas de apresentação de si mesmas; as relações com os 

diversos atores e instituições sociais; as relações familiares, todas estas dimensões 

fazem parte, juntas, da configuração da carreira de rua de cada uma das crianças  e 

devem ser entendidas como aspectos de um mesmo universo.  

 

 

 



 
 
 
 
5.5. RELAÇÕES E VÍNCULOS FAMILARES 

Navegando na internet em busca de leituras sobre as crianças nas ruas, encontrei uma 

entrevista38 que trazia, em meio a outras questões, a seguinte afirmação a respeito da 

pergunta quem são os “meninos de rua”: “São milhões de crianças que vivem 

situações difíceis de abandono e carência social absoluta, nas ruas das principais 

cidades do Brasil, desprovidas de qualquer vínculo familiar”. Como vimos na 

revisão dos estudos nessa área, essa relação entre crianças nas ruas e abandono ou 

ausência de relação familiar é persistente. Todas as crianças que conheci durante a 

observação, sem exceção, têm alguma referência familiar e quase sempre uma casa 

para onde voltar. A criança, quando sai de casa, não significa necessariamente que 

ela faz uma ruptura com sua família, ela modifica os vínculos anteriores e constrói 

com ela relações de outra natureza. Antes de apresentar dados acerca desse ponto 

penso ser interessante refletir um pouco acerca de que “família” é essa de que 

estamos falando. 

Recorrendo aos dicionários, encontrei diferentes definições algumas delas mais 

tradicionais e que trazem consigo a noção de estruturação e organização: “1. Grupo 

de pessoas ligadas entre si por laços de casamento ou de parentesco. 2. Pai, mãe e 

filhos. 3. Grupo de parentes mais ou menos próximos. 4. Conjunto de ancestrais ou 

os descendentes de um indivíduo; linhagem. 5. Filhos, prole” (Larousse, 1992, p. 

495); assim como definições mais abertas: “1. Grupo de pessoas vivendo sob o 

mesmo teto” (Houaiss, 2001), que comportariam variações de estrutura e 

organização, se não fosse a continuação “especialmente, o pai, a mãe e os filhos”. 

Houaiss (op. cit.) também apresenta a concepção tradicional de família: “2. Grupo de 

pessoas que têm uma ancestralidade comum ou que provêm de um mesmo tronco. 3. 

Pessoas ligadas entre si pelo casamento e pela filiação ou, excepcionalmente, 

adoção”. Esta última definição demonstra de forma ainda mais clara como o ideal de 

família formada por pai, mãe e filhos (legítimos) prevalece e quando assim não for, 

deve ser considerada como uma excepcionalidade. Com relação a isto, Carvalho e 

Almeida (2003, p. 111) falam que “nas sociedades contemporâneas ocidentais, o 

                                                
38 A entrevistada pertence ao Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua do Ceará. 
Disponível em: www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=4854.  



 
 
 
 
modelo arquétipo é a família conjugal tradicional, constituída pelo casal e seus filhos 

não emancipados, e que residem em um domicílio independente”. 

Apesar desse arquétipo de família, sabemos da variedade de configurações que 

podem ser encontradas sob o rótulo “família”, podendo-se afirmar que “o tradicional 

modelo (do pai provedor, mãe dona-de-casa e filhos) está realmente em decadência” 

(Rizzini, op. cit., p. 156). Por isso, a tentativa de definir família não é um exercício 

fácil. Diante da pluralidade de formas em que se desdobra é, no mínimo, arriscado, 

falar de uma estrutura única e fechada. Principalmente, porque, adotando o perfil 

tradicional de família, podemos cair na armadilha do preconceito e categorizar os 

arranjos que não se enquadram nesse padrão como “família desestruturada” o que, 

infelizmente, não é incomum. Não cabe mais falarmos de desestruturação, mas de 

reestruturação: 

 Aumento da proporção de domicílios formados por ‘não-famílias’, não apenas entre 

os idosos (viúvos), mas também entre os jovens que expressariam novo 

‘individualismo’; a redução dos tamanhos das famílias; a fragilização dos laços 

matrimoniais, com o crescimento das separações e dos divórcios; incremento da 

proporção de casais maduros sem filhos; a multiplicação de arranjos que fogem ao 

padrão da típica família nuclear, sobretudo de famílias com apenas um dos pais, e 

em especial das chefiadas por mulheres sem cônjuge (Carvalho e Almeida, op. cit., 

p.110). 

Ao longo do trabalho de observação participante, pude conhecer algumas formas de 

configuração familiar, expressas no discurso das próprias crianças: “Moro como 

minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu padrasto, minha prima”. Moram na casa 

15 pessoas, entre elas, um tio-avô, a avó, tios e tias, irmãos. Marco diz que hoje 

mora com sua mãe, duas irmãs e o padrasto. 

Por tudo isso, como reafirma Trad e Bastos (1998, p. 431), “não se pode adotar uma 

definição de família como universalmente válida, ignorando a especificidade e 

diversidade de contextos culturais”. Schenker e Minayo (2003) confirmam essa 

posição quando dizem que a família é “uma instituição privada, passível, neste 

mundo pós-moderno, de vários tipos de arranjo”. Ou seja, é necessário que ao 

conceber o construto família, levemos em consideração a multiplicidade de 



 
 
 
 
possibilidades e que a diferença ou distância em relação a um “tipo ideal” não pode 

ser considerada de forma valorativa.  

Conforme nos aponta Rizzini (op. cit., p. 156), “o reconhecimento de novos arranjos 

familiares não aponta para o que muitos consideram o ‘fim da família’, pois esta 

enquanto uma construção social e simbólica continua sendo um valor estruturador da 

vida social”. Dentre a diversidade de contextos favorecedores de desenvolvimento, a 

família é um ambiente consensualmente importante para a promoção deste 

desenvolvimento. Segundo Carvalho e Almeida (op. cit.), a família é mediadora da 

relação indivíduo e sociedade, operando como espaço de produção e transmissão de 

pautas e práticas culturais, sendo também uma organização responsável pela 

existência cotidiana de seus integrantes, através da produção, reunião e distribuição 

de recursos para a satisfação de suas necessidades básicas. 

Concebendo a família como um mundo de relações a partir das quais a pessoa 

constitui-se como sujeito, Szymanski (op. cit.) afirma que a família tem sua cultura 

própria e que tal cultura é impregnada de valores, mitos, hábitos, pressupostos, 

formas de sentir e interpretar o mundo, definindo diferentes formas de trocas 

intersubjetivas e, consequentemente, as tendências na constituição de subjetividade. 

Apesar de ser um local privilegiado para o compartilhamento de afinidades e 

afeições nem sempre a família consegue dar conta da criação de vínculos estáveis e 

de atitude positiva com relação a seus membros. Justamente por isso é que considero 

importante discutir as relações que as crianças que vão para as ruas estabelecem com 

seus familiares. Diferentes aspectos e dimensões compõem os motivos que levam as 

crianças para as ruas, porém, os tipos de vínculos construídos entre as crianças e seus 

familiares parecem funcionar como reforçador para a saída de casa, pois a ida para a 

rua é motivada pela “contraposição de valores e normas nos campos de ação da vida 

da criança” (Rizzini, op. cit., p. 180) Com isso, reforça-se a tese de que é a própria 

criança que abandona o convívio familiar, quando os laços e vínculos estão 

esvaziados, em busca de referenciais que lhe sirvam como fonte de apoio e 

segurança. 



 
 
 
 
“O que será que acontece nas famílias para que as crianças não queiram permanecer 

nesses espaços?” (Rizzini, op. cit., p. 157). Ou, “O que está por trás da desistência da 

família?” (p. 169). O que, além do espaço físico, faz Artur dizer “minha casa é 

apertada... não dá pra mim não”. Sem pretensão de responder às perguntas de 

Rizzini nem dar conta do conteúdo subjacente na afirmação de Artur, tenho como 

propósito levantar possibilidades de reflexão acerca das relações familiares 

construídas entre a criança que vai para as ruas e seus próximos e como estas 

relações podem fazer parte dessa desistência da família. 

Garimpando o diário de campo em busca de fragmentos sobre as relações familiares, 

identifiquei diversas passagens importantes para a compreensão de como a família 

tem papel significativo para as crianças e como suas relações com ela participam da 

decisão de saída de casa para a rua. 

A mãe dizia que toda a família do pai dele tinha se envolvido com delinqüência. Por 

causa disso, o pai morreu e também morreram tios e primos. Como ele estava 

seguindo a mesma característica da família do pai ele era amaldiçoado: antes pedia 

a “guia” pra vender, voltava com dinheiro e entregava para a mãe, mas depois de 

um tempo, Joel começou a levar coisas de casa quando ia pra rua e não trazia mais 

de volta. Ele saia de casa com uma roupa nova e voltava com uma roupa velha. A 

mãe diz precisar esconder a bolsa pra que ele não roubasse. Enquanto falava, a mãe 

repetiu várias vezes que o filho era amaldiçoado, por vezes, apontando e segurando 

o braço do menino. A mãe chegou a ir no juízado de menores “entregar” o filho, 

pois disse não agüentar mais. 

Como ja discuti em páginas anteriores a forma como nos percebemos e nos 

apresentamos aos outros também se constitui a partir de como as pessoas à nossa 

volta pressupunham que nós sejamos, a partir das expectativas que elaboram acerca 

de nós. Ao considerar a criança como amaldiçoada e como resultado de uma 

linhagem familiar de delinqüência, a mãe acredita que o filho não “tenha jeito” pois 

segue a mesma tradição da família paterna. O vínculo construído por essa mãe é 

permeado pela crença na maldição que recaiu sobre seu filho e, certamente, interfere 

significativamente na relação que tem com ele. 



 
 
 
 
Outro ponto importante para ser discutido é quando os próprios pais levam seus 

filhos para a rua para que eles peçam esmolas e fiquem nos sinais. Não podemos 

dizer que levar os filhos para a rua seja sinônimo de enfraquecimento de vínculo, 

falta de afetividade ou proteção. Entretanto, como a família é também um espaço 

para construção de práticas e rotinas, elaboração de significados culturais e padrões 

de interação que se tornam singulares para cada família e para cada membro, levar as 

crianças para a rua tanto pode incitar a saída de casa, independente, por parte da 

criança, mas com certeza as impede de viver outras oportunidades, como seguir sua 

escolaridade normalmente. 

Fomos para a Albani porque durante a manhã, o educador viu João naquela região. 

João é o pai de duas crianças que ele leva para o sinal. O educador já conversou 

com ele algumas vezes e esse pai disse que colocaria as crianças na escola, não 

levaria mais para a rua e coisas do tipo. Passou um tempo sumido. Os educadores 

procuraram saber dele e a notícia que tiveram foi a de que João tinha ido para o 

interior com os filhos. Essa semana ele voltou e estava no sinal novamente. Nos 

aproximamos do local onde estavam e ficamos observando de longe. O educador 

ficou mais de perto. Ele nos viu e nos cumprimentou. Depois que nos viu, começou a 

arrumar suas coisas, a trocar de roupa (dele e dos meninos). Passou um rapaz numa 

moto e parou para falar com ele. O educador mais uma vez se aproximou pra saber 

o que o rapaz estava fazendo e viu que João trocava o dinheiro miúdo 

(provavelmente conseguido durante o dia) por notas maiores. Logo após isso, foram 

embora. 

Marlene e Marisa são irmãs. Todos os dias estão nas imediações da praça, tomando 

conta dos carros que estacionam por ali. A mãe delas de vez em quando aparece e 

fica conversando concosco. Sempre expressa preocupação com as filhas e com as 

netas, pois queria que fossem criadas em casa para não aprenderem as “coisas da 

rua”. Contou-nos que também morou na rua durante muitos anos, mas que hoje não 

quer mais essa vida, gastou muito com drogas e por isso está “acabada”. Cada uma 

delas tem uma filha, por volta de 03 e 04 anos de idade, e todos os dias essas duas 

crianças ficam pela praça. Várias pessoas já as conhecem e servem de cuidadores, 

desde o jardineiro da praça, educadores do Projeto Axé, até os transeuntes mais 

frenquentes, que costumam descansar nos bancos da praça no horário de almoço. 



 
 
 
 
Luiza é moradora de rua. Segundo ela, é a quarta geração de rua de sua família. 

Tem 06 filhos e todos nasceram na Pituba. Hoje moram com a avó, mãe de um ex-

marido assassinado. Pedro é um dos filhos e quase diariamente está na rua, pois 

segundo ele, gosta de ficar com a mãe. Enquanto Luiza toma conta de carros, ele 

fica na sinaleira ou brincando na praça com outros meninos. Apesar dos outros 

filhos morarem com a avó, nos finais de semana, Luiza é sempre vista com mais de 

um filho, sentada nas calçadas das esquinas, próximo às sinaleira, pedindo. 

Um ponto importante a considerar diz respeito aos significados que as crianças 

atribuem a seus pais. É comum, elas se referirem com respeito às figuras materna e 

paterna: Felipe disse que levaria flores para sua mãe e antes disso, disse que 

tatuaria o nome dela em japonês em seu braço. “Minha irmã fica tezando minha 

mente. Não gosto de ver minha mãe sofrendo, aí venho pra rua”. Felipe ficava 

instigando Carlos a brigar com ele. Ele desceu do ônibus e ficava chamando Carlos 

para bater. Este não descia, mas começou a xingar a mãe de Felipe de “galinha”, 

“chupa pica”, “vagabunda”. A feição de Felipe mudou completamente, parecendo 

sentir raiva de verdade e foi pra cima de Carlos. Daniel falou mal do pai de Rodrigo 

e este não gostou. Disse que não gostava que dissessem nada sobre o pai dele (...) Lá 

estavam sua mãe, quatro irmãos e o rapaz de quem chama de pai – nesse momento 

entendi que aquele rapaz não era o pai biológico, mas tratava as crianças e Rodrigo 

com carinho. Talvez por isso que não goste que falem de seu pai.  

Além do respeito, há também uma tendência de defesa dos pais: Ele me contou que 

sua mãe tinha sido presa, pois foi acusada de participar de um assassinato, no qual 

diz que ela só foi acusada porque era amiga da mulher que de fato matou. Que sua 

irmã nascera no presídio e que por isso, foi encaminhada para um abrigo, onde 

morou um tempo. Hoje mora com sua mãe (que depois de ficar presa durante 10 

anos, está fora da prisão, mas ainda tem que voltar para dormir), suas duas irmãs e 

seu padrasto, de quem parece gostar muito. Caracteriza-o de gente fina, sério, não 

gosta de beber, batalha fazendo bicos, etc. 

Essa defesa também é expressa, ainda que de forma indireta, na identificação com os 

pais. Mesmo que estes tenham sido condenados por suas escolhas: A avó, baiana de 

acarajé, reclamava do neto, pois ele a tinha feito passar vergonha junto a um 



 
 
 
 
cliente. Esse cliente, em bate-papo com os netos dela, perguntou o que queriam ser 

quando crescer e esse neto respondeu que queria ser ladrão, assim como seu pai 

(nessa hora o tio dele olhou e pegou em seu braço dizendo: “ser ladrão não é boa 

coisa não, rapaz”). O cliente foi perguntar se ela não dava educação aos netos. A 

avó disse que não entendia porque isso acontecia, porque dava conselhos, 

conversava e não adiantava nada. 

A relação com os irmãos também deve ser considerada quando falamos das relações 

familiares. Além de ter conhecido pares de irmãos, na rua, que geralmente ficavam 

juntos, a fala de alguns transmitia afeição e cuidado para com os irmãos que estavam 

em casa: “É bom ficar em casa porque tem a televisão pra mim ficar assistindo 

desenho todo dia, tem meus irmão pra eu ficar me divertindo mais eles lá no morro, 

na rua... tá brincando de bola”. O educador esculpia um lápis para Pedro. Quando 

terminou, Pedro recebeu e disse que ia dar o lápis a seu irmão que vai para a 

escola. 

Para Artur “minha casa é apertada... não dá pra mim não. Dá pra meu irmão. É 

mais menor e fica dentro”. O aperto, além de físico, material pode estar igualmente 

relacionado a dificuldades de manutenção de todas as crianças o que auxilia a busca 

de soluções, de uma vida diferente daquela que ele vive. Lembrando da figura de 

Artur, recordo-me de um garoto pequeno e magro; a depender da idade do irmão, 

provavelmente, ele não seria muito maior. Sair de casa, foi para Artur, segundo seu 

relato, também uma forma de dar uma chance para que seu irmão permaneça e não 

precise sair de casa.  

O que vimos entre as crianças da Pituba não foi nem descaso, nem desvinculação da 

família. Encontrei, em seus relatos, expressões de respeito e valoração dessa família 

ou mesmo de um adulto que, se não está alcançável, também não se encontra fora de 

sua órbita afetiva. E quando falam do seu futuro fora da rua, referem-se ao trabalho e 

a construção de uma família. 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aparentemente, esse lugar é simples; constitui-se de pura reciprocidade: olhamos 

um quadro de onde um pintor, por sua vez, nos contempla. Nada mais que um face-

a-face, olhos que se surpreendem, olhares retos que, em cruzamento, se superpõem. 

E, no entanto, essa tênue linha de visibilidade envolve, em troca, toda uma rede 

complexa de incertezas, de trocas e de evasivas (Foucault, 2002, p. 05). 

Nesta fala, escolhida como epígrafe para a finalização desse relato, Foucault analisa 

o quadro Las Meninas de Diego Velásquez (1599-1660) para tratar da articulação 

entre as palavras e as coisas. Para mim, esse pequeno trecho dessa grande obra traduz 

o que estou convencida que acontece quando o assunto são as crianças que vivem 

suas vidas nas ruas. Para certo tipo de olhar, talvez ligeiro, compreendê-las parece 

tarefa fácil, nada além um face-a-face. Mas, a convivência que a imersão nesse 

universo possibilita substitui as certezas, as afirmações, os julgamentos, as avaliações 

e a desejada transparência, lançando em seu lugar, dúvidas, incertezas, evasivas. 

Durante a elaboração desse trabalho, percebi, nas pesquisas e artigos que revisei, a 

predominância de um tipo de conhecimento que privilegia a definição, as tipologias, 

as atividades das crianças e alguns aspectos de seu desenvolvimento e competências. 

Mas, devo igualmente dizer, que mudanças nessa compreensão já são perceptíveis, 

tanto em publicações brasileiras quanto nas internacionais que consultei. É possível 

encontrar trabalhos que deixam clara a intenção de questionar e desconstruir o lugar 

ocupado pela criança nas pesquisas realizadas sobre elas, os estigmas que cercam o 

 



 
 
 
 
tema e o olhar contaminado pelos preconceitos que impedem que ela seja 

considerada como sujeito de plenos direitos. 

Mesmo que, como pontua Rizzini (2003, p. 275), seja “fundamental não subestimar o 

que já se sabe e levar em consideração toda experiência acumulada” acredito ser 

necessário pressionar o conhecimento que já foi produzido nesse campo. Foi 

exatamente fazendo essa crítica que hoje se pode afirmar que novos caminhos tanto 

teóricos quanto metodológicos estão se abrindo para a pesquisa. O tema das crianças 

que seguem seu desenvolvimento sem o amparo de ao menos um adulto protetor, ao 

mesmo tempo em que é socialmente relevante, é também recalcitrante a abordagens 

inapropriadas. Esse é um dos resultados a que cheguei com meu estudo, não sem 

dificuldades. 

Além disso, o que me parece merecer atenção especial é que uma parcela 

significativa desses estudos está voltada ou foram propostos para apoiar algum tipo 

de intervenção junto a essa população de crianças. Se eles partem de, por exemplo, 

uma compreensão de que esses meninos e meninas são vítimas indefesas da 

desigualdade e da exclusão, as ações propostas obedecerão, sem dúvida, a essa 

lógica. Talvez aí esteja, ao menos um dos motivos para que tantos projetos 

governamentais ou não, dêem excessiva atenção à preparação para o trabalho sem se 

questionar porque as oficinas que propõem são quase invariavelmente ligadas a 

profissões exercidas pelos extratos da sociedade que se encontram em maior 

desvantagem: eletricista, padeiro, garçon, manicure, corte e costura... Não têm 

direito, os “meninos de rua” de sonhar com um outro futuro? O trabalho braçal, 

repetitivo, talvez as cure da delinqüência e da criminalidade, o que denuncia um 

propósito corretivo por parte de instituições e da própria política pública. Entretanto, 

é possível apresentar mesmo profissões comuns como as citada acima sob a ótica da 

cultura que a cerca, da história que a produziu, acrescentando sentido às propostas 

educacionais que são pensadas para essas populações. 

Ações prescritivas, intervenções inconsistentes, despreparo dos adultos39, que dela se 

ocupam compõem um cenário difícil e nada promissor se ainda acrescentarmos a 

                                                
39 É importante lembrar que não existe formação universitária especializada para educadores sociais 
no Brasil. 



 
 
 
 
perseguição policial de que são vítimas e o aparato jurídico e institucional 

insuficiente para dar conta de uma efetiva proteção em rede. 

O que aprendi com as reflexões que esse trabalho de pesquisa me obrigou a fazer foi 

que as generalizações são inconvenientes e em nada auxiliam a mover, um mínimo 

que seja, o que meu olhar considera ser a vida difícil que levam essas crianças. Mas 

não se pode esquecer que foi tentando mudar a vida que levavam em suas 

comunidades de origem que elas iniciaram sua “carreira de rua”. Se a mudança que 

promoveram era ilusória, nem por isso pode ser desconsiderada enquanto ação 

guiada por um desejo. E se a “solução” que encontraram é, de certa forma, 

semelhante, as histórias vividas até chegarem a ter a rua como casa são 

idiossincráticas e individualizadas bem como as relações que mantêm com suas 

famílias, com as outras crianças, com os adultos, com a vida. 

Cada criança constrói uma história própria e peculiar e nem sempre vinculada ao 

abandono ou a uma família em dificuldades. A singularidade de cada história que 

escutei confirma a heterogeneidade psicossociológica da qual fala Lucchini (2000, 

2003) e que deveria nos impedir de afirmar a existência de uma única modalidade de 

partida e permanência nas ruas, uma única condição de vida, uma única forma de 

entender e se apropriar da rua por parte das crianças. Segundo ele as características 

próprias do ambiente da criança, como condições familiares, natureza das redes de 

apoio, etc. 

não explicam porque somente certas crianças deixam regularmente o domicílio 

familiar e empreendem o circuito entre os diferentes campos. Efetivamente, os 

fatores que filtram a influência do ambiente são de natureza pessoal e dizem respeito 

à identidade da criança, assim como seus recursos sócio cognitivos e emocionais. 

Não é o episódio relatado pela criança (punição, conflito com um membro do grupo, 

violência do padrasto, pobreza, etc.) que explica a lógica das partidas e do circuito 

entre os diferentes campos (Luchinni, 2003, p. 65-66). 

A compreensão da vida nas ruas, portanto, não se resume unicamente ao que é 

visível, parece coerente e obedece à lógica instituída da causa e efeito. Reconhecer 

que a criança assume papel decisivo na adoção dessa alternativa de vida faz parte, a 

meu ver, da busca de formas alternativas e inovadoras de encaminhar essa questão 



 
 
 
 
comum no cotidiano urbano em países pobres, mas, infelizmente, não apenas neles. 

É trazendo a criança para o centro da cena, entendo-a como protagonista de sua vida 

e dona de um discurso próprio que a pesquisa pode avançar e contribuir de forma 

ativa para auxiliar essas populações de crianças. Nesse sentido, vejo a importância da 

psicologia se inserir no debate acerca do estatuto epistemológico da criança, tomando 

nele posição como sugere Montandon (2001, p. 47) 

o modo de abordar a infância não está associado à idéia de seguir uma visão de 

desenvolvimento a criança, centrada no seu amadurecimento e em sua integração 

progressiva, mas à de adotar uma visão fenomenológica que se interesse pela 

experiência das crianças, por seu papel de atores. 

Essa forma de ver as coisas significa um salto qualitativo na compreensão da 

infância, no que propõe apreender a criança não como um vir a ser, mas como sujeito 

pleno que se realiza e atualiza no presente. Dessa forma é que estudar a criança a 

partir da cultura e dos saberes que ela constrói na interação com seus pares e com os 

adultos parece ser uma via para o desenvolvimento do campo psicológico.  

Esse trabalho privilegiou esses saberes e foi completamente construído a partir da 

experiência direta com as crianças nas ruas. Crianças brasileiras, baianas de 

Salvador, que buscam, à sua maneira, visibilidade, reconhecimento e participação na 

vida social. 
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