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POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS 

ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE FORTALEZA 

 

Leandro Oliveira Paiva1 
 

RESUMO 

Essa pesquisa2 tem por objetivo compreender e analisar quais as políticas sociais de 
atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua na cidade de Fortaleza. Nesse 
processo, compreender as concepções de infância, adolescência e, a construção histórica da 
população em situação de rua, bem como identificar quais são as intervenções do poder 
público em relação a políticas públicas e projetos sociais que atendam crianças e adolescentes 
em situação de rua na cidade de Fortaleza. Sob essa perspectiva, a pesquisa se embasa em 
dados obtidos a partir da análise documental e bibliográfica, a exemplo cita-se o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Lei de nº 8.069/1990, Código de Menores de 1927 e 1979, a 
Resolução Conjunta nº 1, de 15 de dezembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS, e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CONANDA, que dispõe sobre o atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua e 
especificamente a Lei de nº 11.072/2020, aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza que 
instituiu e criou no âmbito da cidade de Fortaleza, o programa Ponte de Encontro para 
desenvolver abordagem social especializada de crianças e adolescentes em situação de rua. 
Em sendo assim, a análise que se faz em relação aos resultados obtidos a partir dos dados 
apresentados no trabalho em tela, é que as políticas sociais de atendimento em situação de rua 
ainda estão muito distante do esperado, pois os programas sociais existentes não alcançam de 
forma satisfatória crianças e adolescentes em situação de rua, por outro lado, percebe-se que 
em relação a mutação das legislações que tratam dos direitos da criança e do adolescente 
foram fundamentais para a conquista de garantias tão importantes hoje. 
 
Palavras-chave: Infância. Adolescência. Direitos da criança e do adolescente. Políticas 
sociais e públicas. Crianças e adolescentes em situação de rua. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto com o tema “Políticas Sociais de Atendimento às Crianças e aos 

Adolescentes em Situação de Rua na cidade de Fortaleza” busca compreender e analisar as 

políticas públicas sociais de atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, 

sobretudo, procurando compreender as concepções de infância, adolescência, bem como a 

construção histórica da população em situação de rua e quais as intervenções do poder público 

em relação às políticas públicas e projetos sociais existentes que atendam às crianças e aos 

adolescentes em situação vulnerabilidade social. 

Cumpre esclarecer que sobre essa perspectiva, a pesquisa se embasa em dados 

obtidos a partir da análise documental e bibliográfica, a exemplo cita-se o Estatuto da Criança 

e do Adolescente – Lei de nº 8.069/1990, Código de Menores de 1927 e 1979, e 

especificamente a Lei de nº 11.072/2020, aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza que 

instituiu e criou na cidade o programa Ponte de Encontro para desenvolver abordagem social 

especializada de crianças e adolescentes em situação de rua. 

Importante destacar também a Resolução Conjunta nº 1, de 15 de dezembro de 

2016, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o atendimento de 

crianças e adolescentes em situação de rua. 

Desse modo, a presente pesquisa terá como finalidade a análise dos instrumentos 

normatizadores que tratam das políticas sociais de atendimento a crianças e adolescentes em 

situação de rua no âmbito do município de Fortaleza. Nessa ótica se verificará o cumprimento 

do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no que concerne à proteção integral, social, 

bem como quais são as estratégias estabelecidas pelo poder público no atendimento a crianças 

e adolescentes que estejam em situação de rua. 

Entretanto, o que se pretende a partir da construção desse trabalho é verificar se as 

políticas sociais estão de fato contemplando a proteção aos direitos fundamentais de crianças 

e adolescentes em situação de rua, e nesse sentido, é importante ressaltar o art. 5º do ECA, 

como sendo preconizador em relação aos direitos indispensáveis a todas as criança e 

adolescentes, pois o artigo citado anteriormente traz a seguinte indicação em seu caput: 

“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, 1990). Nesse 

passo, é necessário compreender e contextualizar que crianças e adolescentes são sujeitos de 



6 

direitos e como tal, necessitam serem acolhidas pelo poder público por meio de políticas 

capazes de suprir suas necessidades. Nesse contexto, parece que o Estado, em alguns níveis 

não tenha um comprometimento com a política assistencial, principalmente em relação às 

pessoas em situação de rua. Parece que essa postura é decorrente do fato da necessidade de 

serem estabelecidas estratégias capazes de minimizar a situação de vulnerabilidade social a 

qual está submetido esse público. 

Portanto, o aparato estrutural e institucional do Estado parece ser carecedor de 

políticas sociais eficazes, logo as ações requerem a disponibilidade eminente de mudanças no 

contexto social de cada um desses indivíduos. Nesse sentido, cabe mencionar que: “[...] a 

assistência social manteve-se, ao longo da história, como uma ação pública desprovida de 

reconhecimento legal como direito, mas associado institucionalmente e financeiramente à 

previdência social” (BOSCHETTI, 2009, p. 391). 

Apesar do descompasso existente em relação ao acolhimento de políticas 

assistenciais em relação à pessoa em situação de rua, cumpre ressaltar que houve um avanço 

significativo, pois por meio do Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, da Presidência 

da República. Esse Decreto adota como princípios levantados pelo seu art. 5º, além da 

igualdade e da equidade à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e 

comunitária, a valorização e o respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e 

universalizado e o respeito às condições sociais e diferenças (BRASIL, 2009). 

Sobre políticas públicas, entende-se como sendo ações ou decisões de governos 

com intuito de melhorar problemas sociais existentes. De acordo com Kauchakje (2007), são 

instrumentos de ação do governo a serem desenvolvidos em programas, projetos e serviços 

que são do interesse da sociedade. As políticas podem ser consideradas o esboço dos direitos 

garantidos em lei. Bucci (2007) entende que as políticas públicas funcionam como um 

instrumento de planejamento, racionalização e participação popular. Já para Schmidt (2008), 

as políticas públicas não são setores ou departamentos com vida própria, elas resultam da 

compreensão e dos processos políticos não fragmentados, que envolvem as questões de 

interesse da sociedade. Em se tratando de crianças e adolescentes em situação de rua, as 

políticas públicas não podem ser isoladas ou descentralizadas dos objetivos comuns políticos 

e sociais. 

 



7 

2 METODOLOGIA 

 
Possíveis estratégias a serem adotados em projetos de pesquisas. Os agentes 

envolvidos durante a pesquisa, seja documentos ou interlocutores, devem ser tratados, 

pensados e vistos dentro da lógica ética das fontes. 

Débora Diniz (2007) traz esse debate quando discute como os princípios éticos já 

alicerçados em pesquisas podem se servir como modelos, ou incorporados, nas pesquisas de 

ciências humanas. Ainda temos muito que discutir sobre essas questões, no entanto se faz 

necessário cada pesquisador e pesquisadora avaliar suas metodologias de pesquisas e seus 

trabalhos. 

Seguindo as orientações do Código de Ética do Antropólogo e da Antropóloga, 

criado entre os anos de 1986/1988 e alterado em 2011/2012, teremos acesso às fontes, 

respeitando e preservando informações originais, seguindo o direito de autoria e proteção 

contra o plágio, divulgação e publicação do resultado do meu trabalho. Ofereceremos 

informações objetivas, não omitiremos informações relevantes, dialogando com autores e 

autoras importantes para a prática cientifica. 

Repudiando qualquer possibilidade de plágios, podemos traçar algumas 

estratégias como: construir meus próprios pensamentos e frases após leituras de textos, caso 

use transcrição de textos na íntegra, devemos fazer as referências completas segundo as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, identificando as fontes 

originais. As citações diretas ou indiretas precisam ser identificadas, fazendo as referências 

das obras citadas. 

Porquanto, a natureza do tema delimitado nesta pesquisa se enquadra como sendo 

pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental. Nesse sentido Minayo et al. (2007, p. 63), na 

pesquisa qualitativa, “[...] a interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados é 

essencial”, assim, a pesquisa está embasada na análise de legislações que tratam diretamente 

da política social de proteção crianças e adolescentes em situação de rua. 

Nesse sentido, Menezes et al. (2019, p. 32), “Uma das possibilidades de 

classificar os tipos de uma pesquisa é observar os seus objetivos [...]”, tendo em vista essa 

vertente como critério, a presente pesquisa se propõe a utilizar o método exploratório com 

intuito de analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei de nº 8.069/1990, Código de 

Menores de 1927 e 1979, e especificamente a Lei de nº 11.072/2020, aprovada pela Câmara 

Municipal de Fortaleza, que instituiu e criou no âmbito da cidade de Fortaleza, o programa 

Ponte de Encontro para desenvolver abordagem social especializada de crianças e 



8 

adolescentes em situação de rua, bem como a Resolução Conjunta nº 1, de 15 de dezembro de 

2016, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o atendimento de 

criança e adolescentes em situação de rua. 

Conforme, Gonçalves (2003, p. 65 apud MENEZES et al., 2019, p. 34), a 

pesquisa exploratória: 

é aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com 
objetivo de fornecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um 
determinado fenômeno que é pouco explorado. Esse tipo de pesquisa também é 
denominada “pesquisa de base”, pois oferece dados elementares que dão suporte 
para a realização de estudos mais aprofundados sobre o tema. 

 
Deste modo, observando o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei de nº 

8.069/1990, e a Lei de nº 11.072/2020, aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza, 

considerando que a base deste estudo é sobre as políticas sociais de atendimento às crianças e 

aos adolescentes em situação de rua na cidade de Fortaleza. Portanto esta pesquisa é 

exploratória devido às atribuições e sua necessidade de buscar embasamentos teóricos e 

metodológicos que possam subsidiar as ações do Programa Ponte de Encontro quanto política 

pública de garantia de direitos da criança e do adolescente. 

Para melhor compreensão da pesquisa aqui desenvolvida, o trabalho foi dividido a 

partir das releituras do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei de nº 8.069/1990, da Lei de 

nº 11.072/2020, aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza que instituiu e criou no âmbito 

da cidade de Fortaleza, o programa Ponte de Encontro como política pública, e da Resolução 

Conjunta nº 1, de 15 de dezembro de 2016 – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA, e de revisões bibliográficas. 

Em relação ao referencial teórico o presente trabalho procurou fazer uma 

abordagem que fizesse uma compilação sobre os elementos que ensejam a situação de 

vulnerabilidade vivenciada pelas pessoas em situação de rua. 

Nesse sentido, a situação de miséria e pobreza fazem parte de fenômenos recentes. 

E assim durante toda a história da humanidade, se radicalizou a exclusão, se criando dessa 

forma vítimas da violência social. No perfil atual do mundo globalizado, essa situação se 

torna mais acentuada e grave, pois não apenas aqueles indivíduos sem tetos, deficientes 

físicos ou mentais, dependentes químicos, ou desempregados compõe a população de rua. São 

os diversos atores sociais que fazem parte desse contexto de vulnerabilidade social e por 

reproduzirem na rua uma forma de “buscar uma alternativa de sobrevivência” a partir de 
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ajudas advindas de outros agentes que ficam sensibilizados e acabam por contribuírem por 

meios diversos. 

Dessa forma, a rua se torna um universo que contempla varias trajetórias de vida 

das mais variadas possíveis, alguns encontram nela uma forma de se abrigar; outros se 

beneficiam de outros elementos que são encontrados na rua, como por exemplo objetos de 

descartes sociais em ciclo de economia pessoal. 

No entanto, há uma certa dificuldade de se definir quem se enquadra dentro do 

perfil de situação de rua, quais são suas características que podem ser mais destacadas dentro 

desse grupo e quais seriam os limites para se ter a caracterização. De acordo com Silva (2019, 

p. 123), a “característica que mais se destaca nessa população é sua heterogeneidade, porque 

tem ‘origens, interesses, vínculos sociais e perfis socioeconômicos diversificados’”. 

Silva (2019, p. 127) identifica a existência de três características comuns dentre 

elas, destaca as seguintes: 

a primeira é a pobreza, fazendo referência à pobreza absoluta, mas ponderando a 
pobreza relativa, que seria a “ideia de comparação situacional do indivíduo em 
termo de posição que ocupa na sociedade em relação aos seus semelhantes; a 
segunda seria atrelada aos vínculos familiares interrompidos ou fragilizados; e a 
terceira, mais significativa para a autora, é a inexistência de moradia convencional 
regular, a utilização da rua como espaço de moradia e sustento. 
 

Sobre as crianças e adolescentes em situação de rua, 

o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) divide as crianças em dois 
grupos: crianças na rua e crianças de rua. A primeira considera as que vivem com a 
sua família, que podem ter habitação ou mesmo viver na rua, em terrenos baldios, 
prédios abandonados etc., mas passam muito do seu tempo a deambular ou a 
trabalhar na rua, voltando para as suas famílias ao fim do dia. As crianças de rua são 
aquelas que permanecem em maior tempo na rua, com pouco ou quase nenhum 
contato com a família. (NEIVA-SILVA; KOLLER, 2002). 
 

Gomes (2011), indica que 

o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente — CONANDA — e 
a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente — 
SNPDCA, por meio de parceria com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável — 
IDEST, em pesquisa censitária em 2011, indicaram que 23.973 crianças e 
adolescentes viviam em situação de rua. Dessas, 59,1% dormem na casa de sua 
família (pais, parentes ou amigos) e trabalham na rua; 23,2% dormem em locais de 
rua (calçadas, viadutos, praças, rodoviárias etc.); 2,9% dormem temporariamente em 
instituições de acolhimento, e 14,8% circulam entre esses espaços. 
 

De acordo com Neiva-Silva e Koller (2002; p. 102) classificam os adolescentes 

em situação de rua em cinco aspectos principais: “a vinculação com a família, atividade 

exercida, aparência pessoal, local em que se encontra o adolescente e ausência de um adulto 

responsável por ele”. Aduz, também Silva (2005, p. 114), descreve a situação de rua como 

“uma ausência generalizada, fundamentada na relação entre as noções de infância e de rua”. 
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Desse modo, autora anteriormente citada, entende que a rua é uma instituição “aberta” 

reservada à infância e à adolescência pobre. Destaca-se, que de acordo com entendimento 

anteriormente citado, entende-se que a rua traz consigo uma condição de vulnerabilidade 

social desigual, no caso específico de crianças e adolescentes. 

Porquanto, Malvasi (2018) indica que 

a vulnerabilidade está associada a determinados aspectos negativos, como exemplo: 
a falta de garantia dos direitos e oportunidades nas áreas de educação, saúde e 
proteção social, o envolvimento com drogas e com situações de violência (doméstica 
e comunitária), a situação de rua, o trabalho infantil, dentre outras. 
 

Portanto, o momento da saída da criança de casa reflete como sendo um processo 

no qual estariam inseridas etapas de identificação e valorização externa, posto que a criança 

não irá para rua rapidamente, há casos que essa mudança ocorre de uma forma progressiva e 

isto estará ligada à vivencia dessa criança que vai obtendo na rua. 

Compartilhando com entendimento anteriormente citado, Menezes e Brasil (1998) 

indica que 

a saída da criança de casa é um processo de etapas de identificação e valorização 
externa. A criança não passa a viver na rua de um dia para o outro. Na maioria dos 
casos, este processo é progressivo e está ligado ao aprendizado que a criança vai 
fazendo da rua. No princípio, ela faz idas e vindas de casa para a rua e vice-versa. 
 

Conforme Ariès (1981), 

as famílias das crianças em situação de rua encontram-se nas áreas periféricas dos 
centros urbanos, têm, em sua grande maioria, vários filhos, rompimentos ou 
ausências paternas, vivem, na maioria das vezes, em condições precárias de 
subsistência. 
 

Porquanto cabe aduzir que a vida de crianças e adolescentes vivendo em situação 

de rua é constituído de uma realidade completamente incerta, carrega consigo a tênue 

inconstância do momento, e severo peso dos rompimentos familiares e a projeção do futuro 

algo completamente incerto. 

Para Menezes e Brasil (1998), “as relações estabelecidas na rua são também 

estratégias de continência e proteção, que permitem a sobrevivência psíquica e social da 

criança”. Já para Rizzini (2003, p. 39), “em meio à turbulência que caracteriza o seu dia à dia 

(sic) um misto de medo e coragem, força e fragilidade, ensinam lições importantes. Que viver 

e sonhar, apesar de tudo valem apena (sic). Sonha com um dia que terão aquilo que lhes mais 

faltou, afeto e segurança”. 

Destaca-se, que as condições suportadas por crianças e adolescentes em situação 

de rua, remete não apenas só a uma vivência de risco pessoal, mas se enquadra em série de 

violações, negligências de direitos tanto de caráter individual como coletivos e difusos, uma 
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vez que as crianças e adolescentes compõe o futuro de uma sociedade e depositar nelas a 

esperança de uma sociedade mais igualitária e justa é do interesse de todos. 

Diante do exposto, para que haja uma efetivação mais eficaz em relação à garantia 

dos direitos humanos para crianças e adolescentes é necessário que o sistema de garantia de 

direitos esteja interligado com toda a rede de proteção, conforme expresso no Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) e demais atos normativos que garante a 

promoção direitos. 

 

3 LEVANTAMENTO, ANÁLISE E RESULTADO 

 

No ordenamento jurídico brasileiro e, principalmente, a partir do Código Civil de 

1916, a criança e o adolescente já era considerada detentora de direitos e deveres, pois assim 

preconizava em seu artigo 4º. Além do mais, até o nascituro teria seus direitos resguardados. 

Historicamente, foi com advento da Constituição federal de 1988, exatamente em seu artigo 

227, e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), que determinados direitos 

começaram a ser garantidos. Podemos exemplificar como: o direito à vida, à saúde, à 

liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer. Porquanto, desde então as crianças e adolescentes passaram a 

serem considerados sujeitos de direitos à proteção integral, destaca-se que para que haja a 

devida efetivação destes direitos é importante se observar a construção de relações novas, a 

partir das relações afetivas, de proteção e de socialização. 

E compartilhando com o aduzido anteriormente, é relevante mencionar a 

importância que se tem dos direitos humanos para a proteção integral da criança e do 

adolescente, uma vez que seus direitos necessitam ser respeitados sobre a ótica do princípio 

do melhor interesse da criança. E ainda sobre direitos humanos, é necessário citar a 

Convenção sobre os Direitos da Criança que representa dentro do perfil atual um dos seis 

instrumentos mais importantes reconhecidos internacionalmente. 

Vale ressaltar que a recém criada Liga das Nações, reunida em Genebra em 1924, 

incorporou a primeira Declaração dos Direitos da Criança, resultante do trabalho do Comitê 

de Proteção da Infância. Acerca da declaração anteriormente mencionada, destaca-se que foi o 

primeiro documento internacional sobre os direitos da criança. Esse documento tinha como 

finalidade a proteção e motivar os Estados-membro a criarem dispositivos a fim de garantir a 

proteção. 
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De acordo com Maria Luiza Marcílio, foram apenas quatro os itens estabelecidos 

na Declaração de 1924: 

1. a criança tem o direito de se desenvolver de maneira normal, material e 
espiritualmente; 2. a criança que tem fome deve ser alimentada; a criança doente 
deve ser tratada; a criança retardada deve ser encorajada; o órfão e o abandonado 
devem ser abrigados e protegidos; 3. a criança deve ser preparada para ganhar sua 
vida e deve ser protegida contra todo tipo de exploração; 4. a criança deve ser 
educada dentro do sentimento de que suas melhores qualidades devem ser postas a 
serviço de seus irmãos. (MARCÍLIO, texto online) 
 

Contudo, em 1959, os direitos inerentes à infância ganharam uma abrangência 

maior, a partir da Declaração Universal dos Direitos da Criança, proclamada pelas Nações 

Unidas. Nessa declaração, a ONU reafirma a importância de se garantir a universalidade, a 

objetividade e a igualdade nas questões relativas aos direitos da criança. Desse modo, a 

criança passa a ser ineditamente considerada prioridade absoluta e sujeito de direitos em 

sentido amplo. A Declaração também enfatiza a importância de se intensificar esforços 

nacionais para a promoção do respeito aos direitos da criança à sobrevivência, proteção, 

desenvolvimento e participação, além de se combater, ativamente, o abuso e a exploração de 

crianças. (MARCÍLIO, texto on line) 

Com base nesse Congresso, ocorreu em 1969 a Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos (conhecido como Pacto de San José da Costa Rica), em que se estabeleceu 

o conceito de proteção integral, definindo no artigo 19, que “Toda criança tem o direito de 

proteção que a sua condição de menor requer, por parte da família, da sociedade e do Estado”. 

(COSTA, 2004, p. 1). 

Em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em 

1966 foram promulgados os pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos e o dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em ambos é possível identificar a atenção dada aos 

direitos da criança e adolescentes. No Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

merece atenção ao art. 10, se vejamos o que aduz: 

medidas especiais de proteção e de assistência devem ser tomadas em benefício de 
todas as crianças e adolescentes, sem discriminação alguma derivada de razões de 
paternidade ou outras. Crianças e adolescentes devem ser protegidos contra a 
exploração econômica e social. O seu emprego em trabalhos de natureza a 
comprometer com sua moralidade ou a sua saúde, capazes de por em perigo a sua 
vida, ou de prejudicar o seu desenvolvimento normal deve ser sujeito à sanção da 
lei. Os Estados devem também fixar os limites de idade abaixo dos quais o emprego 
de mão de obra infantil será interdito e sujeito às sanções da lei. (ONU, 2001, p. 39). 
 

Quanto ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos, destaca-se especialmente o art. 24, 

que estabelece: 

1. Qualquer criança, sem nenhuma discriminação de raça, cor, sexo, língua, religião, 
origem nacional ou social, propriedade ou nascimento, tem direito, da parte de sua 
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família, da sociedade e do Estado, às medidas de proteção que exija a sua condição 
de menor. 2. Toda e qualquer criança deve ser registrada imediatamente após o 
nascimento e ter um nome. 3. Toda e qualquer criança tem o direito de adquirir uma 
nacionalidade. (ONU, 2001, p. 61-62). 
 

Apesar do caráter inovador advindo a partir das declarações anteriormente 

mencionadas, foi a partir da Convenção de 1989 que o direito personalíssimo da criança foi 

suscitado, nesse passo o professor Bruno Stancioli, aduz: 

Historicamente, as duas declarações internacionais, dedicadas aos direitos da criança 
(de 1924, promulgada pela Liga das Nações, e de 1959, promulgada pelas Nações 
Unidas), adotaram um paradigma bem diverso deste da Convenção de 1989. 
Naquelas, as preocupações básicas eram o cuidado e a proteção das crianças. A 
atual, por outro lado, vai além, buscando “a noção de direitos da personalidade do 
menor, fundado na autonomia, [em consonância com] um conceito que inclui 
direitos civis similares aos dos ‘adultos’, como liberdades de expressão, religião, 
associação, assembleia e direito à privacidade”. (STANCIOLI, 1999, texto on line). 
 

Conforme Shecaira (2008), a Convenção é o tratado de direitos humanos que teve 

a mais rápida e ampla aceitação da história e que, por seu caráter de norma internacional. Ela 

obrigou os Estados a observarem suas disposições e assegurarem a sua aplicação a toda 

criança sujeita a sua jurisdição, promovendo as ações necessárias para garantir sua proteção e 

adaptarem sua legislação. Ademais, por ser pautada no conceito do interesse superior da 

criança, engloba todo o elenco dos direitos humanos e reconhece à criança direitos civis, 

políticos, sociais, econômicos e culturais. Nesse contexto, assume um papel ativo, 

transformando-se num verdadeiro sujeito de direitos. (SHECAIRA, 2008, p. 52-53). 

Destaca-se, por oportuno, que conforme aponta Costa (2004), as Regras de 

Beijing, as Diretrizes de Riad e as Regras de Tóquio formam o que se convencionou 

denominar de Doutrina das Nações Unidas para a Proteção Integral à Infância. Essa doutrina 

de proteção integral representa uma mudança de paradigma sobre a infância e a juventude, 

porque passa a considerar todas as crianças e adolescentes, sem fazer qualquer distinção, 

como sujeitos de direitos à proteção integral. Em razão disso, impõe-se o respeito aos 

diferentes direitos humanos que toda pessoa possui, independentemente de sua idade, além 

daqueles direitos especiais que correspondem aos da pessoa em formação e desenvolvimento. 

(COSTA, 2004, p. 5). 

Em relação aos avanços construídos a partir da criação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente é necessário destacar a importância da criação dos conselhos de direitos e 

tutelares, como forma de se implementar políticas de erradicação do trabalho infantil, 

enfretamento da violência sexual, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 

SINASE e o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Ainda, é importante 
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destacar que uma das maiores conquistas do século passado, foi sem dúvida, a consolidação 

de uma concepção de criança como “sujeito político”, “sujeito de direitos”, pois a partir das 

concepções descritas anteriormente as crianças adquiriram um status próprio de cidadãos. 

Frisa-se que durante os anos de 1850 a 1970 foi constituído um modelo de 

proteção jurídico-social, e como tal o Estado especializou em um conjunto de órgãos e 

políticas para cuidar do bem-estar das crianças e adolescentes, com a criação da Política e do 

Sistema de Bem-Estar do Menor (Funabem e Febens), os juizados de menores, estabeleceu 

critérios para a educação das crianças e adolescentes. 

A partir da promulgação da Constituição federal de 1988, foi estabelecido um 

novo marco na legislação voltada para crianças e adolescentes no Brasil, já em 13 de julho de 

1990, foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente, na qual a concepção de criança 

“sujeitos de direitos” não foi possível senão pela ruptura conceitual com as categorias 

“menor”, com suas adjetivações “carente,” “abandonado”, “infrator”, e a ressocialização dos 

chamados menores e crianças pobres nas categorias infância e adolescência. 

Porquanto, cumpre mencionar que em relação aos direitos da criança e do 

adolescente, muito embora tenha chegado ao Brasil tardiamente do que em relação a outros 

países ocidentais, sua nomenclatura estrutural fez com que a legislação fosse elaborada de 

acordo com a normativa internacional. Nesse passo, cabe ressaltar que o processo que ensejou 

na promulgação da Constituição de 1988 e na elaboração do ECA, ambos ocorreram de forma 

simultaneamente; outro dado importante a ser mencionado é que graças ao movimento 

brasileiro em favor dos direitos da criança e do adolescente, o Brasil passou a ser um dos 

primeiros países signatários e retificadores da Convenção Internacional e um dos primeiros a 

possuir uma legislação adequada a ela, sem necessidades de adaptações. 

Diante de todo o exposto, entende-se que a consolidação do projeto cidadão-

criança-adolescente é muito mais do que implementá-lo. A mera ideia de que a lei instituída 

no Brasil não é colocada em prática, não passa de um desvirtuamento de preceitos, pois os 

problemas decorrentes do não cumprimento do ECA, devem ser tratados como omissos, que 

violam o cumprimento da lei, passíveis de responsabilização e nesse sentido o próprio ECA se 

encarrega de responsabilizar quem descumpri-lo. Por conseguinte, é interessante observar a 

cidadania como sendo um processo dinâmico, de algum tempo para cá, a sociedade obteve 

conquistas importantes como a proteção aos direitos da criança e do adolescente, logo o ECA 

representa um importante instrumento de radicalização da democracia. 
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3.1 A NORMATIZAÇÃO DO CONCEITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

É com base na identificação dos conceitos e significados de criança e adolescente 

que se constrói as leis e normas. Em sendo assim para buscar a compreensão das concepções 

de criança e adolescente imbuídos nas normas, é imprescindível o conhecimento de alguns 

aspectos históricos que se entrelaçam para normatizações inerentes a esses sujeitos. 

De acordo com Leite (2009) foi necessária uma atenção regulamentar para as 

crianças, após as duas Guerras Mundiais, por essa razão a Europa se viu diante de um grande 

número de crianças e adolescentes órfãos, e desprotegidos. Desse modo, ocorreu então a 

necessidade de se garantir os direitos às populações vulneráveis. E neste cenário ganharam 

atenção os direitos sociais econômicos e culturais já na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948). 

No Brasil, o conceito de criança foi marcado por situações que envolvem 

vulnerabilidades, consonante é apresentado por Priore (2000) quando debate as condições de 

vida das crianças europeias trazidas para o Brasil no século XVI, e também quando discute 

sobre o cotidiano das crianças livres ou escravas no Brasil Colônia e Império (PRIORE, 

2000). A partir do advento da modernidade, essa vulnerabilidade teve continuidade, no caso 

de crianças operárias da cidade de São Paulo recém-industrializada (MOURA, 2000) ou das 

crianças trabalhadoras do nosso país (RIZZINI, 2000; ABREU, 2000). 

Ainda no Brasil é perceptível, que a história da criança e do adolescente 

principalmente negra e pobre, ou em situação de rua, economicamente acompanhadas por 

varias desigualdades sociais, exclusões e dominação. Essas máculas que perpassam ao longo 

dos tempos e se estendem até o contexto atual, como bem aduz Pinheiro (2000, p. 30) “a 

desigualdade social assume, entre nós, múltiplas expressões, quer se refiram à distribuição de 

terra, de renda, do conhecimento, do saber e, mesmo, ao exercício da própria cidadania”. 

Instigados por essa vulnerabilidade, as crianças e adolescentes foram conceituados 

em termos jurídicos como “menor”, fato este que provavelmente possa tentar revelar a 

condição de desproteção em relação ao adulto. Cumpre mencionar que o termo “menor” foi 

primeiramente utilizado para designar uma determinada faixa etária que veio associado a 

partir do Código de Menores de 1927, no qual as crianças pobres, tinham uma certa conotação 

pejorativa. Em virtude do Código de Menores classificar as crianças e adolescentes através do 

aspecto cronológico, a sociedade também conceituou como sendo aquelas crianças e 

adolescentes pobres, ligadas em sua maioria a famílias pobres, em outro passo, as crianças 
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foram caracterizadas como “menores” em situação de risco social e por essa razão são 

passíveis de se tornarem marginais. 

Nesse sentido, Frota (2007, p. 153) aduz que o “menor” foi entregue à alçada do 

Estado, que tratou de cuidar dele, submetendo-o a tratamentos e cuidados massificantes, 

cruéis e preconceituosos. Por entender o “menor” como uma situação de perigo social e 

individual, o primeiro Código de Menores, datado de 1927, acabou por construir uma 

categoria de crianças menos humanas, menos crianças do que as outras crianças, quase uma 

ameaça à sociedade (FROTA, 2007, p. 153). 

A partir de 1990, com a elaboração e aprovação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), o termo “menor” foi finalmente retirado das normativas, porém 

permanecendo na cultura imposta pela sociedade. Em sendo assim, o ECA alterou a definição 

sobre crianças e adolescentes, considerando-os com necessidades específicas, provenientes de 

seu desenvolvimento peculiar, com direitos construídos social e historicamente, passando a 

reconhecer todas as crianças e adolescentes como sendo sujeitos de direitos. E compartilhando 

com a compreensão apresentada anteriormente e sob uma perspectiva histórica, Pinheiro 

assevera: 

[...] quatro representações sociais mais recorrentes sobre a criança e o adolescente: 
objeto de proteção social; objeto de controle e de disciplinamento; objeto de 
repressão social; e sujeitos de direitos. Cada uma delas emerge em cenário sócio 
histórico específico, respectivamente: Brasil-Colônia; início do Brasil-República; 
meados do século XX; e décadas de 70 e 80 do mesmo século. À medida que vão 
emergindo e se consolidando, verifica-se a coexistência de duas ou mais delas, 
marcada pelo embate simbólico (PINHEIRO, 2004, p. 345). 

 
Ressalta-se que o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

(MNMMR) se destacou como sendo um dos movimentos sociais que ensejou para conquista 

de reconhecimento legal dos seus direitos. Ademais, esse movimento foi insistente nas lutas 

pela conquista de uma lei que garantisse os direitos inerentes à criança e ao adolescente em 

toda extensão do Brasil. Outro dado importante a ser mencionado é, que a respeito do 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que era constituído por uma rede de 

educadores sociais, colaboravam a favor das crianças e adolescentes que também contavam 

com uma rede de programas que defendiam direitos e deveres. 

Contudo, o entendimento histórico em relação ao conceito de criança e 

adolescente é de suma relevância, pois ajuda ampliar a compreensão a respeito dos elementos 

normatizadores, destacando o conceito de infância e adolescência e principalmente a 

formação do sujeito e esse conceito pode vir a partir das relações sociais vividas. 

Nesse sentido aponta Melo: 
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seria, então, ingênuo acreditar que a mera existência de novos diplomas legais 
afirmando a condição de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos fosse 
capaz de impactar de imediato toda uma cultura estruturada em torno do que seja 
“criança” e sua relação com o Direito e as instituições que dela se ocupam. Bobbio 

 já apontava o quanto pensar os fundamentos de direitos não terá qual quer 
importância histórica se não for acompanhado pelo estudo das condições, dos meios 
e das situações nas quais este ou aquele direito pode ser realizado. Esta referência a 
historicidade dos direitos implica ver a História como aquilo em referência a que se 
adquire hoje a possibilidade do direito. (MELO, 2011, p. 11). 
 

Inobstante, as questões culturais, econômicas e históricas se perpassam a partir da 

normatização do conceito de criança e adolescente e a qual se deve atentar-se para o processo 

de formação desse sujeito, de como essa criança e adolescente se constitui, e isto é bom que se 

diga que influencia bastante a elaboração de leis. Em outro passo, entende-se que o 

desenvolvimento do ser humano passa por uma ordem que envolvem questões cronológicas, 

que se normatiza pelo emprego de etapas compreendidas em torno do desenvolvimento físico 

e cronológico, compartilhando desse entendimento, expressa Ventura: 

para orientar e gerir políticas, a sociedade brasileira tem buscado orientação na 
fixação de ciclos de vida, que indiquem estágios de desenvolvimento humano e 
estabeleçam necessidades e características especificas e comuns aos segmentos da 
população. A adoção do critério cronológico, vem sendo considerado um meio 
eficiente para a elaboração de estratégias e políticas públicas de desenvolvimento 
coletivo. (VENTURA, 2005). 
 

A despeito do aspecto cronológico, é também utilizado como parâmetro para a 

normatização, e desse modo a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em novembro de 1989, “criança são todas as pessoas 

menores de dezoito anos de idade”. 

Sobre essa ótica, o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) traz a 

seguinte definição em relação a criança e adolescente: “criança é considerada a pessoa até os 

doze anos incompletos, enquanto entre os doze e dezoito anos, encontra-se a adolescência. 

 

3.2 OS PERCURSOS DOS CÓDIGOS DE MENORES DE 1927, 1979; O ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O ESTATUTO DA JUVENTUDE DE 2013 

Em relação ao Código de Menores este é baseado em leis que estavam em 

processo de construção desde 1920, neste sentido o Código de Menores de 1927 foi a primeira 

legislação específica para criança e adolescente no Brasil, especialmente voltada para uma 

determinada parcela da população “abandonada” e “delinquente”. 

A despeito do Código de Menores de 1927, este trazia um discurso que tinha 

como intuito de desenvolver medidas para assistência e proteção da criança e do adolescente. 
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Dessa forma, código de Menores de 1927, pretendia criar dispositivos legais que visavam o 

controle da tentativa de reeducação. Nesse sentido é o transcrito abaixo: 

 Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abando nado ou delinquente, que tiver 
menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas 
de assistência e proteção contidas neste Código. (BRASIL, 1927, p. 1). 
 

A partir do Código de Menores de 1979, a modificação do termo “penas” por 

“medidas”, passa a discernir o modo no qual se deveria tratar os menores que infringiram a lei 

dos adultos. Concomitantemente, o termo medida também se aproxima desse mesmo 

“menor”, em conflito com a lei de outras situações, como por exemplo, abandono ou 

vulnerabilidade. 

O Código de Menores de 1979, reuniu o que antes eram os adolescentes 

delinquentes, abandonados em uma única categoria: os em situação de irregularidade, 

vejamos o que aduz o art. 2º: 

art. 2º. Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: I – 
privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, 
ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão dos pais ou 
responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; II 
– vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; 
III – em perigo moral, devido a: a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente 
contrário aos bons costumes; b) exploração em atividade contrária aos bons 
costumes; IV – privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos 
pais ou responsável; V – Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação 
familiar ou comunitária; VI – autor de infração penal. (BRASIL, 1979, p. 1). 
 

Nesse passo, o Código de Menores de 1979 englobou todas as categorias que o 

código antigo havia criado, desta forma o adolescente que não dispõe de condições de 

moradia é visto da mesma forma que o adolescente que transgride a lei, abaixo destaca 

medidas aplicadas a esses adolescentes, vejamos: 

art. 14. São medidas aplicáveis ao menor pela autoridade judiciária: I – advertência; 
II – entrega aos pais ou responsável, ou a pessoa idônea, mediante termo e 
responsabilidade; III – colocação em lar substituto; IV – imposição do regime de 
liberdade assistida; V – colocação em casa de semiliberdade; VI – internação em 
estabelecimento educacional, ocupacional, psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico 
ou outro adequado. (BRASIL, 1979, p. 3). 

Porquanto, o Código de Menores de 1979 ampliou os instrumentos alternativos à 

institucionalização, com isso passaria ter igualmente a opção de advertência de um juiz ao 

adolescente infrator, isto é, se daria a semiliberdade e novos instrumentos para ser aplicados. 

Nesse sentido, no meio aberto se teria na prática apenas uma mudança de termos, logo a 

liberdade vigiada se tornou liberdade assistida, conforme se tem até hoje. 



19 

Outro detalhe interessante que se tem é que no Código de 1927, assim como no 

Código de 1979, não se fala de responsabilização e nem de punição, o que se tem é um 

discurso de proteção e assistência como forma tutelar e de controlar. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, nasce a partir da redemocratização do 

país, com fim da Ditadura Civil-Militar e na esteira da Constituição de 1988 e com a pressão 

de grande parte da sociedade civil, e com problemática dos “meninos de rua” e do trabalho 

infantil. 

De acordo com Schuch (2009) o ECA é constituído com seguinte intenção: 

A nova legislação, ao contrário, integra o processo de disseminação global dos 
chamados “direitos das crianças” que, do bojo da imergente retórica universalista 
dos “direitos humanos”, visa ampliar a noção de cidadania para todas as crianças e 
adolescentes, tornando-as sujeitos de direitos. Aparece em um contexto de 
democratização da sociedade brasileira, ampliando a participação da família e da 
comunidade nas políticas de atenção dos direitos da criança e adolescente através da 
orientação para a implantação de instâncias de participação federal, estatais e 
municipais. (SCHUCH, 2009, p. 129). 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem sua inovação dirigida a toda 

população infanto-juvenil, o que difere dos outros códigos, é que os outros códigos eram 

voltados apenas aos que estavam em “situação irregular”, outra modificação é considerar 

todos os sujeitos como sendo pessoas com pleno direito. 

Nesse passo, vejamos o que aduz o art. 3º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando- -lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990, p. 1). 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente inovou a partir da definição de criança, 

pois, para o ECA todo ser humano até 12 anos incompletos é considerada criança, e 

adolescente entre 12 até 18 anos incompleto. Os adolescentes, são penalmente inimputáveis; 

no entanto, são penalmente responsáveis, ou seja, responderão penalmente de acordo com 

legislação específica a ações análogas aos crimes de natureza penal. 

Durante o ano de 2013 foi promulgado o principal marco legal sobre a juventude 

no país. Conforme o Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852/2013, são considerados jovens, de 

acordo com o Estatuto, pessoa com idades entre 15 e 29 anos, além do mais o Estatuto é 

bastante taxativo, pois deixa claro a preponderância do ECA como marco para adolescentes 

entre 15 e 18 anos, se não vejamos o que aduz o Estatuto da Juventude: 

1º Para os efeitos desta Lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 
(quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade. § 2º Aos adolescentes com idade entre 15 
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(quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e, excepcionalmente, este Estatuto, quando 
não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente. (BRASIL, 2013, p. 
1). 
 

Ainda, o Estatuto da Juventude reforça o argumento de que os jovens são sujeitos 

de direitos e desse modo, as políticas públicas devem garantir o bem-estar desses sujeitos, 

levando sempre em consideração o respeito à autonomia e focando em ações que incentivam a 

sua emancipação. Um dos pontos centrais do Estatuto da Juventude está ligado à defesa da 

participação da juventude nos processos de execução das políticas públicas voltadas para esse 

setor. 

Ressalta-se que o Estatuto da Juventude destaca 11 direitos fundamentais à juventude 

brasileira, quais sejam: 

1) direito à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil; 2) 
direito à educação; 3) direito à profissionalização, ao trabalho e à renda; 4) direito à 
diversidade e à igualdade; 5) direito à saúde; 6) direito à cultura; 7) direito à 
comunicação e à liberdade de expressão; 8) direito ao desporto e ao lazer; 9) direito 
ao território e à mobilidade; 10) direito à sustentabilidade e ao meio ambiente; e 11) 
direito à segurança pública e o acesso à justiça. (BRASIL, 2013). 
 

Entretanto cumpre mencionar que cada um, dos direitos destacados anteriormente, 

são fundamentais e são apresentados nas sessões constantes da Lei nº 12.852/2013 – Estatuto 

da Juventude, e em cada uma destas designações de direitos se destaca a participação da 

juventude. 

Portanto, diante de tudo que foi mencionado em relação aos percursos iniciais dos 

Códigos de Menores de 1927 e 1979, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da 

Juventude de 2013, cada um desses diplomas legais trouxeram importantes e insubstituíveis 

avanços no que concerne aos direitos da criança e do adolescente, no entanto em relação ao 

ECA sua promulgação representou um grande marco jurídico, pois regulamentou a condição 

de crianças e adolescentes tornando-os como sujeitos de direitos. De outro modo, observa-se o 

Estatuto da Juventude que introduziu a noção de jovens como sendo sujeitos de direitos e 

nesse sentido o Estatuto da Juventude acaba por consolidar-se como uma legislação mais 

generalista, inclinado ao conjunto de jovens brasileiros. 

 

3.3 A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA COMO SUJEITOS DE DIREITOS E OBJETO DE 
PROTEÇÃO DO ESTADO 

 
Com as mudanças legais voltadas para infância e adolescência durante o período 

da redemocratização política da sociedade brasileira, o percurso teve como pano de fundo a 
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consolidação da sociedade civil em torno das lutas por direitos políticos, civis e sociais, e a 

noção de direitos das crianças e dos adolescentes, durante a década de 1990. 

A partir da promulgação da Constituição federal de 1988 foram instituídas as 

seguintes ordenações legais tendo como base os direitos sociais, e dentre esses instrumentos 

legais destaca-se os seguintes: o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal nº 

8.069/90), a Lei Orgânica da Saúde – LOS (Lei federal nº 8.080/90); a criação do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda (Lei Federal nº 8.242/91); a 

Lei Orgânica da Assistência Social – Loas (Lei federal nº 8.742/93), a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei federal nº 9.394/96); a Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar – Losan (Lei federal nº 11.346/06), além da recente integração dos 

serviços sociais. 

Em paralelo ao processo de elaboração e implementação das políticas sociais 

remetidos ao atendimento à criança e ao adolescente, durante o período de redemocratização, 

caracterizado pela reforma administrativa do Estado, que colaborou com a descentralização e 

a municipalização de políticas públicas, também, culminou com a institucionalização do 

controle social e criação de conselhos e espaços públicos de interlocuções e gestão pública. 

As mudanças ocorridas a partir dos movimentos sociais, ensejaram na 

mobilização que por meio da Assembleia Nacional Constituinte, criou a Comissão Nacional 

Criança e Constituinte, 1987, e, consequentemente, a formação da Frente Parlamentar 

Suprapartidária pelos Direitos da Criança, logo, a Constituição de 1988 redefiniu, de acordo 

com os artigos 227, 228, e 229, a posição em relação à representação da criança na sociedade, 

reconhecendo como sujeitos de direitos e objeto de proteção integral. 

Nesse passo, é importante destacar a importância do Sistema de Garantia de 

Direitos, que se conjectura a partir da normatização da política de atendimento à infância e 

adolescência no Brasil, que é considerado um conjunto de instituições, organizações, 

entidades, programas e serviços de atendimento infanto-juvenil e familiar, os quais devem 

atuar de forma articulada e integrada, obedecendo o que está indicado no ECA e na 

Constituição federal, tendo em vista a implementação da doutrina de proteção integral por 

meio da política nacional de atendimento a criança e adolescente. 

Convém ressaltar a importância do Departamento da Criança e do Adolescente – 

DCA, órgão localizado junto à Secretaria de Direitos de Cidadania, que por intermédio do 

Decreto nº 1.796/1996, estabeleceu como objetivo a política de promoção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. Em paralelo, observa-se novamente a importância do 
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Sistema de Garantia de Direitos que está composto por três eixos: promoção, defesa e controle 

social. 

 
3.4 ANÁLISE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE 

FORTALEZA E A ATUAÇÃO DO PROGRAMA PONTE DE ENCONTRO 
 

De acordo com o relatório do II Censo Municipal da População em Situação de 

Rua referente ao ano de 2021, publicado em fevereiro de 2022, pela Prefeitura de Fortaleza, 

contou com os seguintes dados: 

O recenseamento da população em situação de rua na cidade de Fortaleza, realizado 
entre os dias 19 e 23 de julho de 2021, contou 2.653 pessoas em situação de rua. 
Destas 332, ou 12,5%, estavam nos serviços de acolhimento institucional; 18 (0,7%) 
encontravam-se internadas em hospitais/UPAS; 4 (0,2%) estavam privadas de 
liberdade; e 2.299 ou 86,7% foram abordados nas ruas da cidade. O censo realizado 
em Fortaleza no ano de 2014 identificou 1.718 pessoas em situação de rua. Os dados 
do censo realizado em 2021 mostraram um aumento de 54,4% da população em 
situação de rua na cidade no período. 
 

Outro dado importante que complementa o Censo Municipal da População em 

Situação de Rua é a presença de crianças/adolescentes em sua maioria acompanhadas de 

adultos, assim vejamos: 

Dos 1.462 pontos com a presença de pessoas em situação de rua, em 3,6% deles ou 
em 53 pontos foram encontradas crianças ou adolescentes acompanhadas de adultos 
e em 0,6% deles ou em 9 pontos, foram encontradas crianças ou adolescentes 
sozinhas. 
 

Esses dados, especificamente no que concerne a crianças e adolescentes em 

situação de rua, demonstram uma problemática social que demanda um olhar por parte do 

aparato institucional, restando insuficientes as políticas públicas existentes. 

Inobstante, a essa realidade são os programas que atendem especificamente 

crianças e adolescentes em situação de rua na cidade de Fortaleza. 

Dito isso, é importante ressaltar que instituições e projetos na cidade de Fortaleza 

desenvolvem trabalhos sociais com crianças e adolescentes em situação de rua. Entre os 

projetos sociais desenvolvidos, podemos relacionar alguns: 

a) Associação Barraca da Amizade, atende crianças e adolescentes em situação de 

rua; 

b) O Pequeno Nazareno, atende crianças e adolescentes em situação de rua, 

buscando sensibilizar a sociedade contra formas de preconceitos e discriminação; 

c) Casa do Menor São Miguel Arcanjo, que também atende crianças e 

adolescentes em situação de rua; 

d) Pastoral do Menor vinculado à CNBB; 
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e) Projeto Ponte de Encontro. 

Como educador social de rua, percebo uma certa ausência de uma política pública 

eficaz no sentido de garantir dignidade a essas crianças e adolescentes que diariamente estão 

nas ruas se submetendo a toda sorte de situações, esquecendo que elas são “sujeitos de 

direito”. Elas são merecedoras de ter acesso a uma escola e a condições mínimas de 

existência. Como educador social de rua pertencente ao Programa Ponte de Encontro 

vinculado à Prefeitura de Fortaleza, percebo que as crianças que estão em situação de rua, são 

carentes não apenas de políticas públicas, mas também da atenção de alguém que as escutem. 

Durante as atividades propostas e desenvolvidas com as crianças e adolescentes percebo a 

existência de sonhos escondidos e de uma vontade de sair daquela vida. Há o desejo e o sonho 

por novas possibilidades, mas a realidade que permeia a sua existência é completamente 

limitadora. 

O Programa Ponte de Encontro é uma proposta com uma história de quase três 

décadas. De acordo com o relatório de ações podemos observar que: 

O Programa Ponte de Encontro, fundado em 31 de dezembro de 1993, oferece o 
serviço de abordagem de crianças e adolescentes; de forma continuada e planejada, 
cujo o desígnio é assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que 
visualize e identifique, nos territórios do município de Fortaleza, a prática e 
incidência da mendicância, exploração econômica, trabalho infantil, dentre outras 
possíveis violações. Neste sentido, o Programa Ponte de Encontro assumiu, assim, o 
compromisso de construir uma política diferenciada e eficaz direcionada a esse 
público. Ou seja, proporcionar às crianças e adolescentes em situação de moradia de 
rua, experiências que possam produzir novos significados às representações acerca 
da violência e de uma visão negativa de si e do outro. FUNCI (Relatório de Ações 
do Programa Ponte de Encontro, Fortaleza, 2021). 
 

Em relação às ações do Programa Ponte de Encontro na cidade de Fortaleza, 

cumpre mencionar que estão divididas por equipes de educadores sociais, que estão em vários 

pontos estratégicos da cidade, desenvolvendo de forma estratégica abordagens sociais, além 

do mais a equipe do Programa Ponte de Encontro é formada: 

01 coordenadora; - 02 assistentes sociais; - 01 pedagoga; - 01 psicóloga; - 07 
técnicos de área; - 41 educadores; - 02 motoristas, além de contar com 09 arte-
educadores que trabalham com percussão, caricatura, artes plásticas, pintura de 
rosto, contação de história e animação, os quais, também, participam de ações 
socioeducativas como a campanha “Não dê esmola, lugar de criança e adolescente é 
na escola” e, participam da execução das ações do Leitura na Praça e do Pé de 
infância. FUNCI (Relatório de Ações do Programa Ponte de Encontro, Fortaleza, 
2021). 
 

O Programa Ponte de Encontro, ainda dispõe de: 

duas equipes de três educadores plantonistas (referenciados por um técnico) que se 
revezam nos dias pares e ímpares, de 10h às 22h, para atender às denúncias, que 
recebemos através do Disque 100, Conselhos Tutelares, apoio aos conselhos e 
telefone do programa. Além do atendimento de denúncias, a equipe do plantão tem 
rotas de buscas ativas diárias, cobrindo os locais da cidade com maior incidência de 
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crianças e adolescentes em situação de rua, os quais ainda não dispomos de equipes 
fixas”. FUNCI (Relatório de Ações do Programa Ponte de Encontro, Fortaleza, 
2021). 
 

Quanto aos dados em relação aos atendimentos realizados pelo Programa Ponte de 

Encontramos, são as seguintes informações: 

a quantidade de pessoas atendidas pelo Programa antes e depois da pandemia, 
percebemos que tivemos uma redução da quantidade de atendidos (conforme gráfico 
a seguir), embora o aumento da pobreza tenha sido inegável segundo dados dos 
principais órgãos de governo. Isso ocorreu pelo fato de quê, no ano de 2020, 
primeiro ano da pandemia, tivemos o lockdown, onde as pessoas ficaram proibidas 
de sair às ruas por vários meses, o que impediu as famílias de levarem as crianças 
para a situação de mendicância. Somando-se a este fato, por conta do mesmo motivo 
já mencionado, a equipe de funcionários do Ponte de Encontro passou a trabalhar em 
regime de escala de plantão, funcionando apenas internamente e atendendo somente 
às denúncias. Ou seja, sem equipe fixa nas áreas da cidade. FUNCI (Relatório de 
Ações do Programa Ponte de Encontro, Fortaleza, 2021). 
 

Os gráficos abaixo, tendo como base os dados da FUNCI – Fundação da Criança e 

da Família Cidadã (Relatório de Ações do Programa Ponte de Encontro, Fortaleza, 2021) 

ilustra bem os atendimentos realizados: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de atendimentos por ano 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base no Relatório de Ações do Programa Ponte de Encontro, 
Fortaleza, 2021. 
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Gráfico 2 – Atividades realizadas com a família 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base no Relatório de Ações do Programa Ponte de Encontro, 
Fortaleza, 2021. 
 

Gráfico 3 – Encaminhamentos realizados 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base no Relatório de Ações do Programa Ponte de Encontro, 
Fortaleza, 2021. 
 

Portanto, a leitura que se faz a partir dos gráficos, tem como base os dados 

colhidos pela FUNCI (Relatório de Ações do Programa Ponte de Encontro, Fortaleza, 2021), 

segundo o qual foi considerado os seguintes resultados: 

de acordo com levantamento de dados do nosso programa, hoje temos um universo 
de 297 famílias em acompanhamento sistemático, 948 crianças em atendimento, das 
quais 474 estão na faixa da primeira infância e, 110 famílias aguardando visitas, 
conforme tabela identificamos em nossas abordagens 87 famílias da região 
metropolitana de Fortaleza. FUNCI (Relatório de Ações do Programa Ponte de 
Encontro, Fortaleza, 2021). 
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Diante do exposto, percebe-se que o trabalho desenvolvido pelo Programa Ponte 

de Encontro, por cada uma das instituições privadas e religiosa anteriormente mencionadas, 

tem como objetivo desenvolver formas de inclusão social. Para tanto, buscam o resgate de sua 

dignidade. Apesar do acompanhamento, a situação de vulnerabilidade ainda permeia a sua 

existência, restando necessário o aparato da rede proteção que às vezes não consegue alcançar 

essas crianças e adolescentes. 

 

3.5 O PROGRAMA PONTE DE ENCONTRO INSTITUÍDO COMO POLÍTICA PÚBLICA 
A PARTIR DA CRIAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 11.072/2020 

 
O Programa Ponte de Encontro é a resolução de necessidades imediatas de 

crianças e adolescentes em situação de rua. Atualmente, desenvolvo atividades profissionais 

como educador social no Programa Ponte de Encontro, ligado à Prefeitura de Fortaleza. 

Programa Ponte de Encontro tem como objetivo ofertar de forma continuada e programada 

ações de trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios do 

município de Fortaleza, a incidência de mendicância, exploração trabalho infantil, exploração 

sexual de crianças e adolescentes, em situação de rua. 

Ademais, o Programa Ponte de Encontro se relaciona com o Sistema de Garantia 

dos Direitos da criança e do adolescente a partir do reconhecimento da criança e do 

adolescente em situação de rua como sujeitos de direitos, pessoa em desenvolvimento e com 

prioridade na oferta das políticas públicas, incluindo a política de assistência social. 

Cumpre mencionar que o programa atua de forma integrada juntamente com os 

órgãos e instituições governamentais e não governamentais com vistas ao fortalecimento das 

políticas de cuidado e proteção a criança e ao adolescente. 

O Programa Ponte de Encontro está em consonância com a Constituição federal, 

tendo em vista o que aduz o art. 227 e o §7º, assim como art. 204 da CF/88, e também com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 101. 

Vale salientar que o Programa Ponte de Encontro no âmbito do município de 

Fortaleza foi instituído como política pública, através do Projeto de Lei nº 0298/2020, ainda 

cabe destacar que o programa conta com apoio institucional do Conselho Tutelar, CREAS e 

CRAS. 

Por fim, o Programa Ponte de Encontro revela-se como sendo um importante 

instrumento de transformação social, a partir de suas intervenções e preposições que garantem 

a busca pela intersetorialidade e interdisciplinaridade, desde o planejamento até a oferta de 
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atenção em serviços, programas e projetos socioassistenciais voltados a crianças e 

adolescentes em situação de rua e suas famílias, articulando-se, sobretudo, com as políticas de 

saúde, educação, habitação, cultura, esporte, segurança alimentar, e proteção integral. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Diante de tudo que foi exposto, percebe-se que em relação à mutação das 

legislações, que tratam dos direitos da criança e do adolescente, foram fundamentais para a 

conquista de garantias tão importantes hoje, entretanto a condição de situação de rua 

experimentada por crianças e adolescentes denota um certo atraso em relação ao emprego de 

políticas públicas capazes de gerar transformação social. Queria mais uma vez expressar aqui 

que a minha experiência como educador social, me ajudou a compreender melhor o contexto 

social desses “sujeitos de direitos”, haja vista que a situação de rua tem um cotidiano 

extremamente difícil, uma vez que, a presença da condição de vulnerabilidade social é tão 

presente. Em paralelo a isso, observo a sociedade com um olhar preconceituoso, pois nem 

sempre são percebidos como detentores de direitos, restando a presença de estereótipos que 

destoam a realidade em muito dos casos tão sofrido. 

Portanto, conforme ao que foi apresentado nesse artigo é de suma importância a 

elaboração de políticas sociais específicas que busquem enfrentar a situação de rua vivida por 

crianças e adolescentes e para que isso ocorra é necessário que os entes públicos sejam mais 

presentes e sensíveis. 

A despeito da experiência compartilhada anteriormente, são as palavras de Freire 

(1989) 

o Educador de Rua deve acrescentar a sua preparação acadêmica os conhecimentos 
de uma metodologia para abordar, compreender, respeitar e ajudar a menor de rua 
como sujeito participante e ativo e não como objeto do processo inovador que pode 
assegurar seu futuro como individuo integrante da sociedade a que pertence. 
 

Outra importante lição relacionada à abordagem social de rua empregada junto a 

crianças e adolescentes é trazida por Freire (1989): 

colocar-se como pessoa, como agente, respeitando a individualidade da criança, seus 
valores e suas expectativas. Com autenticidade e verdade, coerência. O importante é 
saber por quem estamos fazendo opção e aliança. (...) Estamos do lado do menino, 
do explorado, do oprimido. (...) É preciso ter cuidado para não invadir o mundo do 
menor, caso ele não queira ser abordado. Não ultrapassar o espaço vital do menino, 
que é real, sem que o menino queira. (...) Esperar o “momento mágico” quando o 
menino se desarmar. Ter paciência histórica para iniciar o processo, para guardar a 
plenitude do momento – o momento que se descobre mistério existencial do menino. 
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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

CF – Constituição Federal 

CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social 

DCA – Departamento da Criança e do Adolescente 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

FEBEM – Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor 

FUNABEM – Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor 

FUNCI – Fundação da Criança e da Família Cidadã 

LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LOS - Lei Orgânica da Saúde 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social  

LOSAN - Lei Orgânica de Segurança Alimentar PMF – Prefeitura Municipal de Fortaleza 

SGDCA – Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

 


