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...pois críanca é, também, 
o menino trombadinha. 

Toquinho, Deveres e Díreitos, em 
Cancdo de todas as criancas. 

Inuoducío 

tópico central da apreciacáo do fenó
meno "criancas de rua" é a divergen
cia que apresenia em relacáo a um 
padráo de vida supostamente normal, 

~ ~ ligado com a idade, onde as ativida
des esperadas de urna enanca seriam 

estudar e brincar, em condicóes de dependente den
tro de urna família. Entretanto, sendo reconhecida a 
condícáo económica como pano de fundo desta apre
ciacáo, sao associados atributos familiares que supos
tamente agem para levar as enancas para a rua, se
gundo o raciocínio que relaciona a pobreza com a 
alta fecundidade, nascimentos fora de uníáo, descaso 
e abandono pelas rnáes, e multiplicidade de parcei
ros, convergindo estas nocóes para urna hipótese de 
instabilidade familiar. 

Mas as enancas de rua representam uma fenome
nologia da pobreza que, diferente de outras enancas 
pobres, na favela, "periferia" ou no cortíco, sao vistas 
por amplos setores da sociedade no seu día-a-día. Cri
anca pobre é, na percepcáo pública, aqueja para 
quem sao feitas as políticas sociais: aquela que preci
sa de escola, alírnentacáo, atendimento na rede públi
ca de saúde etc. Mas essas enancas pobres sao pensa
das "lá": na favela, na periferia ou no corneo. Os me
ninos pedintes, ambulantes ou Iimpadores de pára
brisas correspondern as enancas pobres de "cá":. os 
meninos de rua. . 

_O raciocínio de senso comum é que essas críancas, 
alem do fato de serem pobres, nao conseguem ser . 
mantidas "lá" devido a oütros motivos. Assim, na per
cepcáo pública, a explícacáo do fenómeno "enancas 
de rua" deve-se a fatores familiares, basicamente refe
ridos amáe: rnáes com muitos filhos, muitos parceiros 
e morando em muitos domicílios, motivos de deses
truturacáo familiar e descaso pelos filhos, tendo a po
breza como pano de fundo. 

A pesquisa social, ao se basear nestas nocóes 
como diretrizes conceituais, acaba por enfatizar o es
tudo do fenómeno "enancas de rua" tendo em conta, 
por um lado, urna nocáo de pobreza e idade e, por 
outro, urna concepcáo de abandono destas enancas 
pelas famílias. Aqui está subjacente a hipótese de ins
tabilidade familiar, comum nesses estudos, como 
causa principal para um crescente número de "crian
cas de rua". Em estreita relacáo com a estigmatizacáo 
social da condícáo de pobreza, os aspectos de "pro
miscuidade" das rnáes e descaso pelos filhos surgem 
como argumentos que justificarn tal hipótese. 

O estudo das enancas de rua enquadra-se gera!men
te em duas temáticas: urna do tipo pragmático, referida 

ao seu atendimento e, outra, relativa aos aspectos con
textuais da sua génese social: pobreza, "abandono", ins
tabilidade familiar etc. Paradoxalmente, a grande maio
ria dos trabalhos sobre o tema, embora apresentem in
formacóes sobre algumas caracteristicas demográficas 
dessas enancas e suas famílias, nao ultrapassam as expli
cacees de senso comum por causa do tratarnento 
deficiente que dáo ao assunto 

Este trabalho, vinculado com a tese de Doutorado em 
Demografia do autor no CEDEPIARlUFMG, baseia-se em 
entrevistas feítas com críancas freqüentadoras de seis or
ganízacóes de atendirnento de críancas de rua e com as 
suas rnáes na área urbana de Recife, e busca contribuir 
para o conhecimento das característicasdemográficas das 
críancas de rua, discutindo também alguns aspectos 
contextuais. 

O primeiro ponto apresenta urna revisáo do tipo de 
aproxírnacóes que sao comurnente apresentadas nesta 
área; o segundo explicita a abordagem metodológica 
utilizada e a operacionalizacáo dos conceitos; o tercei
ro mostra alguns resultados da pesquisa, e o quarto, 
algumas conclusóes que decorrem das informacóes 
apresentadas. Os Anexos apresentam ínformacóes au
xiliares. 

1. Oestudo do "problema

do menor" 

~ ent~o ~a ~em~grafia, as "enancas de 

I.
• " rua nao tern SIdo tema de estudo em 

termos formais nem substantivos. No 
• ..4 entanto, é comum achar em diversos 
~ trabalhos sobre meninos de rua in

forrnacóes "demográficas" relativas 
fundamentalmente a "menores" em famílias de bai
xa renda. É nesse tipo de aproxímacáo que geral
mente fala-se dos números estratosféricos de "me
nores carentes", "abandonados", "infratores" etc., in
cluindo-se, na construcáo social que se tern feíto 
destes termos, todo o tipo de críanca pobre, onde as 
"criancas de rua" constituern o componente comu
mente referido. 

A literatura existente sobre a infancia pobre no 
.Brasil, que abrange o estudo do fenómeno "enancas 
de rua", cobre um amplo panorama temático com 
aproxirnacóes desde com o romance (Capitiies da 
Areia de Jorge Amado, 1937), passando por um gran
de volume de literatura jurídica, de caráter histórico, 
sanitarista, até, mais recentemente, com a literatura 
surgida da sociologia, da antropologia, da ciencia po
lítica e da economia l

. 

Podern-se distinguir duas Iinhas básicas referentes 
ao estudo da infancia pobre, que abrange as enancas 
de rua. Urna primeira, relativa ao atendímento das 

1. Para urna análisc da producáo bibliográfica relativa ao lema 
"infancia pobre" no Brasil, incluindo 2121ílulosdos últimos 25 anos, 
ver Valladares (988). 
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críancas carentes pelo setor público, onde a educacáo, 
o trabalho e o status jurídico do menor sao as princi
pais preocupacóes, Aí, enquadram-se temáticas tais 
como delínqüéncía, violencia e criminalidade; traba
lho do menor; legíslacáo sobre o menor; o menor ins
titucionalizado; educacáo, meninos de rua e política 
social para o menor. Nesta linha apresentam-se tanto 
colocacóes críticas em relacáo a sítuacáo e atendímen
to das enancas de rua como propostas alterriativas a 
partir da defínícáo do papel do Estado. A segunda 
linha refere-se ao estudo das próprias condícóes das 
enancas, abrangendo como temas enanca e família, 
características sócio-económicas e história da enanca 
pobre. Nesta Iinha, o raciocínio básico, por um lado, 
coloca as críancas em relacáo a aspectos macrosso
ciais e, por outro, em relacáo as famílias, ao entrosa
mento dos menores nas estratégias de sobrevívéncia 
farriiliares, como agentes económicos. 

Para o estudo das críancas de rua, a disponibilidade 
e idoneidade das ínformacóes demográficas sao limita
das. No caso das ínformacóes primárias existentes, trata
se de levantamentos específicos segundo o interesse da 
pesquisa, onde aparece o componente demográfico 
como um referente geral sem maior elaboracáo, defici
ente, seja pelos critérios e métodos de coleta ou pela for
ma de análise. Estas características das ínformacóes nao 
permitem que sejam retomadas para um estudo demo
gráfico, embora, as vezes, esteja nitidamente definido o 
universo de pesquisa como "críancas de rua" (ver, por 
exemplo, Govemo do Estado do Ceará/SAS, 1988; de 
Oliveira, 1989; Vainsencher, 1989; Ferreira, 1979). 

Quanto as ínformacóes secundárias disponíveis, re
ferem-se geralmente a pessoas na faixa de idade de O 
a 17 anos, em famílias de baixa renda, sendo assim de 
restrita utilidade para o estudo específico do fenóme
no "criancas de rua". 

Entretanto, do convenio IBGElUNICEF, térn surgi
do diversas publícacóes referentes a pesquisas 
diversas sobre a populacáo de Oa 17 anos (Fundacáo 
IBGElUNICEF, 1982, 1984, 1986, 1988a, 1988b, 1989) 
e recentemente térn sido produzidas urna série de in
formacóes estatísticas com o propósito de acompa
nhar a sítuacáo da críanca e do adolescente, sendo ba
sicamente tabulacóes especiais de censos, PNADs, 
RAIS, estatísticas escolares e de saúde. 

Em relacáo ao estudo das famílias, predominam 
os levantamentos de ínforrnacóes individuais, 
referentes a pontos específicos no tempo, que 
dificultam por um lado a análise longitudinal Po, por 
outro, de relacóes grupais (família, comunidade). 
No caso das ínforrnacóes domiciliares, o fato de 
estarem geralmente foca lizadas a partir do chefe de 
família ou domicílio - método de chefia domiciliar 
(ver Brass, 1983; Nacóes Unidas, 1973) - nao é 
possível captar a dinámica do percurso de vida dos 
indivíduos ou da família, mas apenas se obter "ima
gens" médias dos grupos domiciliares. 

Estas características das ínformacóes limitam gran
demente o seu uso para o estudo demográfico das 
enancas em geral, dado que se trata de urna faixa etá
ria que também é seletiva em termos familiares e, além 
disso, nao refletem a dinámica familiar na qual desen
volvem-se as condícóes de saída das enancas, seja 
considerando o relacionamento familia/contexto só-· 
cio-económíco (análises de estratégias familiares) ou 

os papéis dos indivíduos nas famílias. A nossa preocu
pacáo é conhecer as forcas que agem em níve1 familar 
e as suas mudancas no tempo que definem as estrutu
ras familiares vivenciadas pelas críancas. Nesse senti
do, Medina 0974:24) assinala, para o caso do Brasil, 
que "podemos estar seguros de que algo se transforma 
[em relacáo a famílíal, mas o que efetivamente ocorre 
nao sabemos". 

Em resumo, consideramos que as estatísticas comu
mente geradas e usadas para se referir as "enancas de 
rua" apresentam-se deficientes, dadas: a) a falta de cla
reza conceitual dos termos habitualmente usados, que 
empobrece as possibilidades da análise; b) a abrangén
cia dos instrumentos de coleta que, portante, se refe
rem a urna sítuacáo geral da populacáo na faixa de Oa 
17 anos e dissolve em números médios e conceitos ge
rais as ínformacóes pertinentes para estudar demogra
ficamente as enancas de rua; e) as ínformacóes serem 
geralmente levantadas para pontos específicos no 
tempo, nao permitindo enxergar os percursos de vida 
dos indivíduos e nem de suas famílias. 

2. Aabordagem

metodológica
 

carencia de ínformacóes adequadas 
para o estudo demográfico das crian
cas de rua exigiu um esforco concei
tual e operacional para ultrapassar 
tais límítacóes. Em primeiro lugar, 
dentro de urna perspectiva analítica 

de histórias de vida, levantaram-se ínformacóes longi
tudinais retrospectivas das criancas e máes, 

Em segundo lugar, conhecida a dificuldade que 
sempre surge no primeiro contato com as enancas de 
rua, em termos das ínformacóes que fomecem, traba
lhou-se junto com organízacóes diretarnente vincula
das a elas. Isto assegurou a qualidade das respostas, 
controlada pelo conhecimento que o pessoal das orga
nizacóes dispóe sobre a vida das enancas, mas, por ou
tra parte, foi necessário gerar um instrumental de cole
ta de dados adequados ao perfil dos entrevistadores, 
num processo conjunto de análise, avalíacáo e teste. 

Em terceiro lugar, foi privilegiada a relacáo das 
enancas com a máe, A díada filho-rnáe representa 
neste trabalho o centro de atencáo para estudar even
tos demográficos familiares z. 

Dada a diversidade de nocóes que atualmente refe
rem-se ao fenómeno "enancas de rua", consideramos 

2-,A posícáo central das máes para o estudo das familias encontra
se sustentada. para o caso do Brasil, em grande diversidade de Ira

balhos, tanto dentro da demografia histórica como da conternporá
nea, que questionam profundamente o estereótípo da familia "patri
arcal". Evidencias recentes com relacáo aco-resídéncía com a máe 
indicam que, para a populacáo residente em regióes metropolitanas 
(onde habita 69%da populacáo do Brasilem idades de Oa 17 anos). 
95,5% das pessoas nesta faíxa etárla resídem com a máe sendo a 
menor percentagem em Belém (92,2%)e a maior em Belo Horizonte 
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que, no intuito de conhecer e analisar as característi
cas demográficas deste segmento da sociedade, é 
necessário basi camente partir de urna defínicáo ope
racional que incorpore as premissas conceituais sob a 
nossa consíderac áo. 

Neste trabalho partimos de urna definicáo fenome
nológica das criancas de rua: criancas de rua sao aque
las .que freqüentam as organizacóes de atendírnento a 
criancas de rua . Esta definicáo, embora simplista, refe
re-se diretamente áquelas enancas que a sociedade re
conhece como em sítuacáo fora do normal, de acordo 
com as expectativas de papéis sociais segundo idade e 
genero, nos quais as enancas deveriam se manter 
como dependentes familiares, dedicando-se a br incar 
e estudar. Na realidade deparamos com o fato de que 
nem todos os menores sao dependentes e dedicam-se 
a brincar e estudar: térn que cobrir funcóes familiares 
dentro ou fora de casa . 

Urna outra diretriz metodológica tem a ver com o mé
todo de escolha dos casos a serem trabalhados. A abor
dagem aqui feíta foi a de selecionar as organizacóes, 
mais do que as enancas. pelo perfil de enanca com que 
trabalham. Consideramos que, embora nossa aproxima
cáo nao possa resolver plenamente a difícil questáo da 
representatividade, ao se tratar de um estudo de caso 
restrito , tem o valor de explicitar o viés da selecao, Este 
trabalho explora as informac óes de 152 enancas vincu
ladas com seis organizac óes da área urbana da Regiáo 
Metropolitana de Recife, e das suas 102 máes, incorpo
rando indiretamente ínfo rmac óes dos irmáos, quando 
necessário (ver Anexo 1 - Metodología). 

3. AIguns resultados 

~. abe esclarecer que as ínfo rmac óes r_ aqui apresentadas térn um car áter des
critivo das condíc óes que apresentam 
as enancas e máes aqui pesquisadas. 

~ I I~t?é, nao se pode atri~uir representa
~ .... tividade para um conjunto maior de 
enancas devido as características estatísticas dos da
dos, por exemplo, tamanho da populacáo em obser
vacáo e a decorrente variabilidade. No entanto, como 
estudo de caso, lan ca algumas luzes sobre um seg
mento desta populacáo, ligado com organízac óes de 
atendimento. 

Este esclarecimento é muito importante, dado 
que o uso ou interpretacáo indevidos de informa
cóes de um es tudo de caso pode levar a postulados 
gerais incorretos, conceitualmente, e inconsistentes , 
estatisticamente. 

(96,5%). Para Recife, a percentagem é de 94% (luárez, 1989) . 
Tarnbém vale a pen a levar em consíderacáo que, segundo 
ínformacóes comidas neste relat órío, 2% das máes nunca estiv erarn 
em uniáo e 34% tiveram du as ou mais uníóes, ao lempo em qu e 32% 
das máes tém tído do is ou mais domi cílios.Estas sítuacóes indicam 
rnudancas nas estruturas familiares e inclusive na hierarquia dentro 
das famílias, o que inviabiliza qu alquer ap roxírnacáo pelo simples 
critério de chefia familiar ou domiciliar. Daí que possamos 
considerar a máe como o referente adequado para a nossa an álise . 

------( Gráfico 1 ,1-----

Oondlcéo migratória das críancas
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3.1. Características 
das criancas 

A. Genero e idade: existe um grande número de 
ind ívíduos do sexo masculino no conjunto estudado: 
5,33 meninos para cada menina ou 84,2% de homens 
e 15,8% de mulheres. Em m édia , os meninos sao um 
pouco mais novos do que as meninas 02,4 e 12,8 anos 
de idade, respectivamente) . 

B. Condicdo migratória: esta é urna das caracterís
ticas que comumente se diz que está associada a con
dicáo de enanca de rua , sendo colocado que, ao se tra
tar de migrari.tes, as suas oportunidades de "integra
cáo" véern-se diminuídas. Esta colocacáo, surgida de 
urna interpretacáo simplista da inter-relacáo entre po
pulacáo e mudanca social decorrente da teoria da rno
dernízacáo, tem sido rejeitada por evidencia gerada 
pelo estudo da história da familia (Hareven, 1987:vm) 
e aqui é questionada mais urna vez. Na verdade, 89,5% 
das enancas nao sao migrantes (Gráfico 1). 

Na suposicáo de urna "transitividade" intergeracional 
de falta de condícóes de acesso a um meio considerado 
"normal", caberia esperar que a condícáo migratória das 
rnáes afetasse os filhos , mas as percentagens de rnáes 
rnigrantes e nao rnigrantes sao virtualmente iguais. Daí, 
é possível dizer que ser ou nao fílho de máe rnigrante 
nao é um fator significativo para a composícáo do con
junto de enancas de rua. 50,7% das criancas filhas de 
máes náo-migrantes, também nao sao rnigrantes. 

C. A ruptura da residencia conjunta com a mde é 
outra das características que comumente se diz estar 
relacionada a condícáo de enanca de rua. Supóe-se 
que estas sao abandonadas pelas rnáes ou o descaso 
delas leva aseparacáo dos filho s. 
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-------------( Gráfico 2 _~------------. 
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-----( Gráfico 3 ~I----
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Entre o nascimento e o momento da entrevista, o 
conjunto das críancas aqui abordado apresentou tresdife
rentes tipos de trajetórias residenciais (Gráfico 2).A grande 
maioria sempre tem morado com a rnáe (84,51lJo), enquan
to 15,1 %dascrian~ tém deixado de morarcomela: 7/1Yo 
voltararn depois e 7,2% nao retornaram a rnoradia 
materna. Portanto, a presenca de enancas na rua nao é ex
plicada pela ruptura da residencia conjunta com a máe. 

Por outra parte, a decisáo de as enancas deixarem 
de morar com a máe inscreve-se sempre dentro da fa
mília, sendo que tem maior importancia a decisáo das 

-----~( Gráfico 4 01-------
Crianc¡as alguma vez nao-residentes 
com a rnáe, por condicáo de retorno, 
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máes em 47,8% (Gráfico 3). As pr óprias enancas deci
diram a separacáo em número nao desprezível 
00,5%), enquanto em 21,6% dos casos o fizeram por 
decisáo de outros parentes, sejam o pai ou os av ós. 

A tomada de decisóes da saída das enancas associa
se com mais clareza as condic óes económicas ou farni
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