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Introdução



Objetivo da apresentação: analisar os indicadores que se revelaram pontos importantes de
incidência política ao longo do projeto.

Coleta de dados:

- Perfil amostral de crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos.

- 17 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes.

- Recebemos um total de 52 questionários 1 - serviços

- Recebemos um total de 283 questionários 2 - ruas

- Recebemos um total de 271 questionários 3 - acolhimento

Dados do Brasil:

- Não dispomos de um número oficial sobre quantas crianças e adolescentes se encontram
em situação de rua no país.

- Segundo o Censo SUAS, em 2018, nas metrópoles brasileiras, haviam 328 crianças e
adolescentes acolhidas com trajetória de vida nas ruas



Parte 1Parte 1 – Dados comparados

Análise comparada dos dados sociodemográficos e de indicadores psicossociais das crianças
e adolescentes em situação de rua (questionário 2) e em acolhimento institucional com
trajetória de vida nas ruas (questionário 3).

Crianças e adolescentes em situação de rua
Questionário 2 

Crianças e adolescentes em acolhimento institucional com trajetória de vida nas ruas
Questionário 3 



Parte 1Crianças e adolescentes em situação de rua 

Crianças e adolescentes em acolhimento institucional com trajetória de vida nas ruas 

- 68 deles tinham idades entre 7 e 11 anos; 50 tinham entre 12 e 13 anos; 80 estavam entre 
14 e 15 anos; 75 tinham entre 16 e 17 anos; 3 tinham 18 anos; e 7 participantes não 
responderam à pergunta. 

- 45 deles tinham idades entre 7 e 11 anos; 53 tinham entre 12 e 13 anos; 75 estavam entre
14 e 15 anos; 93 tinham entre 16 e 17 anos; 4 tinham 18 anos; e 1 participante não
respondeu à pergunta.



- Nas ruas, foram entrevistados 75% participantes do sexo masculino e 25% do sexo feminino.
- No acolhimento, foram 70% do sexo masculino e 30% do sexo feminino.



- Nas ruas, 45% dos participantes se declararam pardos, 40% negros, 12% brancos, 2%
indígenas e 1% amarelo.
- No acolhimento institucional, 49% se declararam negros; 40% se declararam pardos;
10% brancos e 1% indígenas.



Nas ruas, 8% dos participantes afirmaram ter filhos, mesmo percentual encontrado no
acolhimento institucional.



Em relação aos documentos que possuem, nas ruas, 96% dos participantes informaram
ter 1 ou mais documentos. No acolhimento, foram 97%.

A certidão de nascimento foi a mais citada em ambos os casos, por 95% e 94% dos
entrevistados, respectivamente.



Nas ruas, 42% dos participantes afirmaram não estar frequentando à escola no momento da
pesquisa. No acolhimento, 30% disseram o mesmo.



Parte 1Crianças e adolescentes em situação de rua 

Crianças e adolescentes em acolhimento institucional com trajetória de vida nas ruas 

Nas ruas, dentre os 58% que afirmaram frequentar à escola, 90% estão no ensino
fundamental e 7% no ensino médio.

No acolhimento, dentre os 66% que responderam estar na escola, 87% estão frequentando o
ensino fundamental e apenas 6% o ensino médio.



- Nas ruas, 72% dos entrevistados disseram que trabalham. 
- No acolhimento institucional, 17% disseram o mesmo.



- Nas ruas, 64% dos participantes afirmaram já ter dormido na rua.
- No acolhimento, 78% disseram o mesmo.



Principais motivos para não estar em 
casa:

- Nas ruas: “submetido à exploração
no trabalho, tráfico de drogas e/ou
mendicância” (28%), “busca por
liberdade e/ou diversão” (24%) e
“conflitos familiares” (20%).

- No acolhimento: os “conflitos
familiares” (44%), a “negligência”
(27%) e a “busca por liberdade
e/ou diversão” (21%).



Parte 1

Crianças e adolescentes em situação de rua 

Nas ruas, a maior incidência foi daqueles que informaram que “volta para casa”, com 32%
das respostas. Eles costumam trabalhar nas ruas e retornar para casa no final do dia, como
ilustram as respostas: “volto para casa depois que vendo tudo” e “somente no final do dia eu
volto para casa. É difícil dormir na rua”.

A segunda maior incidência esteve relacionada às “carências materiais” (9%), registradas nas
falas: “não conseguimos auxílio moradia” e “porque tô correndo atrás do dinheiro. Minha
família é muito pobre, às vezes não tem dinheiro pra pão”.

Na sequência aparecem os “conflitos familiares” (8%): “porque não gosta de presenciar a
avó apanhando do avô” e “porque meus irmãos me maltratam (...) Minha mãe manda eles
me bater”.

Em complemento a esta pergunta, incluímos uma questão aberta relativa ao porquê o 
participante não voltou para casa.



Parte 1
Crianças e adolescentes em acolhimento institucional com trajetória de vida nas ruas 

No acolhimento, foram contabilizadas 263 respostas sobre o porquê o participante não volta
para casa, dentre as quais os conflitos familiares (37) e a violência física intrafamiliar (31) se
destacaram, sendo citadas por 25% dos participantes. Esses casos foram ilustrados em falas
como: “porque meus pais não gostam de mim e brigamos muito” e “porque eu me sentia
mais seguro na ‘boca de fumo’ do que dentro da minha própria casa, com a minha mãe
drogada me batendo toda hora”.

Foram mencionadas também situações de risco/ameaças, citadas por 10% dos participantes;
e a falta de vontade de voltar, citada por 9%.

Aqueles com pais sem condição de cuidar deles (12) e com pais em situação de rua (12)
somam 9% participantes: “porque a família foi despejada por falta de condições de pagar o
aluguel e ficaram sem casa” e "porque estávamos sem casa“.



- Nas ruas, 66% dos entrevistados mantinham contato diário com seus familiares. 
- No acolhimento, este percentual cai para 12%.



- Nas ruas, a maior parte dos entrevistados avaliou o relacionamento com seus pais como
bom ou muito bom (67%).

- No acolhimento institucional, 42% afirmaram manter um relacionamento bom ou muito
bom com seus pais, porém 33% afirmaram não manter nenhum tipo de relacionamento.



- Nas ruas, as respostas ficaram bem divididas entre aqueles que realizavam (50%) e
aqueles que não realizavam (49%) atividades físicas.

- No acolhimento, temos um quadro similar e 46% disseram realizar atividades físicas
enquanto 53% disseram não realizar.



Nas ruas, 50% dos entrevistados afirmaram que eles ou a família recebia algum tipo de
benefício ou ajuda social. No acolhimento, foram 32%.

O Bolsa Família foi o mais citado em ambos os casos, com 91% e 71% respectivamente.



- Nas ruas: 75% não têm problemas de
saúde.

- No acolhimento: 71% disseram o
mesmo.

Quem procuram em caso de problemas
de saúde:

- Nas ruas: “mãe e/ou pai” (58%).
- No acolhimento: a própria instituição

e seus profissionais (59%).



- Nas ruas, 40% afirmaram
nunca ter recorrido a
nenhuma das instituições
oferecidas pela pesquisa.

- No acolhimento, 36%
disseram nunca ter
recorrido a nenhuma das
instituições oferecidas
pela pesquisa.



Principais violências sofridas:

- Nas ruas: “te machucaram
fisicamente” (42%) e “gritaram com
você” (41%). Apenas 12% disseram
nunca ter sofrido nenhum tipo de
violência.

- No acolhimento: “te machucaram
fisicamente” (67%) e “gritaram com
você” (36%). Apenas 3% disseram
nunca ter sofrido nenhum tipo de
violência.



Principal agente violador de
direitos:

- Nas ruas: “agentes de
segurança pública” (50%).

- No acolhimento: “família ou
responsáveis” (61%).



Nas ruas, entre aqueles que afirmaram já ter sofrido violência, apenas 10% já denunciaram. 
No acolhimento, 26% disseram o mesmo.



- Nas ruas, 53% dos participantes afirmaram já ter feito uso de álcool, cigarro e/ou outras
drogas. No acolhimento, 74% disseram o mesmo.

- Do total de participantes, nas ruas, 36% ainda faz uso de drogas. No acolhimento, são
42%.



- Nas ruas, os participantes foram perguntados se já haviam passado por alguma das
instituições relacionadas no questionário e 59% disseram nunca ter passado.

- No acolhimento, eles foram perguntados se já haviam passado por alguma outra
instituição além do abrigo e 67% responderam que não.



Parte 1
Para aqueles sujeitos com 12 ou + anos de idade ou que têm filhos

Dentre os 283 questionários 2, 180 são de adolescentes com 12 ou mais anos de idade ou
com filhos.

Dentre os 271 questionários 3, 225 pertencem a adolescentes com 12 ou mais anos de idade
ou com filhos.

Os próximos gráficos se referem somente a este grupo e as informações coletadas são
fundamentais para subsidiar os debates sobre gênero e sexualidade no serviço de
acolhimento, mas também junto aos demais atores da rede de proteção que atendem
crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas.



- Nas ruas, a maioria dos participantes (75%) se identificaram como homens.
- O mesmo ocorreu no acolhimento, onde 67% se identificaram como homens.



- Nas ruas, 70% disseram manter relações heterossexuais e 7% afirmaram manter relações 
homossexuais ou bissexuais. 
- No acolhimento, 54% disseram manter relações heterossexuais e 18% afirmaram manter 
relações homossexuais ou bissexuais.



Nas ruas (63%) e no acolhimento (55%) mais da metade dos participantes respondeu 
utilizar métodos contraceptivos regularmente.



Nas ruas e no acolhimento, 9% dos participantes disseram já ter sofrido algum aborto.



Parte 1

Crianças e adolescentes em situação de rua 

Nas ruas, a maioria das 355 demandas registradas pelos 247 entrevistados relacionam-se a
oportunidades de trabalho (65), oportunidades de estudo (53) e acesso à moradia (43).

Sobre o trabalho, identificamos respostas dirigidas à genitora, como: “minha mãe ter um
bom emprego”. Foram também recorrentes as referências às condições de trabalho, como
“trabalhar de carteira assinada e receber valor digno”; “trabalho estável e uma casa para a
família”; e “ser chamado pro jovem aprendiz e trabalhar”.

Quanto aos estudos, encontramos: “estudar em escola melhor, com professores e merenda”;
“voltar pra escola, ter 2ª via de documentos e participar de jovem aprendiz”; “fazer curso
profissionalizante”; e “ter formação de nível superior”.

A casa também foi uma melhoria muito lembrada, como em “morar numa casa boa, ajudar
a família e não ter nada que falte dentro de casa”.

Perguntamos a todos os participantes o que poderia trazer melhorias significativas para 
suas vidas.



Parte 1Crianças e adolescentes em acolhimento institucional com trajetória de vida nas ruas 

No acolhimento, a maioria das 404 demandas registradas pelos 271 entrevistados
relacionam-se a oportunidades de trabalho (98) e oportunidades de estudo (60).

Dentre as oportunidades de trabalho, identificamos uma maioria de respostas genéricas
(74), como: “arrumar um trabalho para poder ajudar a família” e “ter um trabalho e se
manter”. No entanto, também encontramos interesses específicos (24), como: “se alistar no
exército” e “ser juíza, modelo ou professora de dança”.

Dentre as oportunidades de estudo mencionadas, encontramos: “voltar à escola” e
“terminar os estudos”.

Devemos citar ainda o desejo de voltar para casa onde morava antes do acolhimento (37) e o
desejo de ter uma casa (33). Essa segunda categoria também pode estar ligada ao desejo de
reencontro com a família de origem, já que parte dos participantes verbalizaram o desejo de
ter uma casa para morar com um familiar, como em “ter uma casa para estar com as irmãs e
o pai”; “uma casa nova para ficar junto com a mãe”; e “ficar rico e comprar uma casa pra
minhamãe”.



- Nas ruas, 55% disseram que não se consideravam em situação de rua.
- No acolhimento, um percentual maior, de 71%, respondeu não se considerar em situação

de rua.



Parte 1Crianças e adolescentes em situação de rua 

Nas ruas, dentre os motivos apresentados pelos participantes para não se considerar em
situação de rua, destacamos: “porque tem casa” (53), “porque tem família” (13) e “porque
só trabalha nas ruas, mas não dorme” (12).

Ainda que possam ser consideradas categorias próximas, é importante observar que, na
primeira, destaca-se o fato do entrevistado ter uma casa como referência. Na segunda, o
pertencimento familiar é o destaque das falas, ainda que não fique expressa a condição da
moradia dessa família que, por vezes, também se encontra em situação de vulnerabilidade
habitacional. Acrescentamos ainda, aqueles que enfatizaram a sua condição de trabalho nas
ruas, mas não de moradia.

Por outro lado, dentre os 41% que se consideravam em situação de rua, destacamos:
“porque mora/dorme na rua” (18): “se a gente tá morando na rua, claro que o ‘nego’ é de
rua, não tem nenhum abrigo para gente ir”; e “porque fica mais na rua” (10): “porque passo
tempo na rua atrás de comida, em casa não temos comida e precisamos comer“.



Parte 1Crianças e adolescentes em acolhimento institucional com trajetória de vida nas ruas 

No acolhimento, dentre os motivos apresentados pelos participantes para afirmarem não
estar em situação de rua, destacamos: porque está no abrigo (46); porque não está na rua
(26); porque não tinha a rua como principal referência (20); e porque tem casa e rede de
apoio (19).

Embora similares, o que diferencia as duas primeiras categorias citadas é o fato de que, na
primeira, o abrigo foi expressamente citado como alternativa à rua, como em “porque está
em uma unidade de acolhimento e proteção” e “porque se sente em casa na UAI”. Já na
segunda, apenas foi mencionado o fato de não estarem na rua no momento da pesquisa,
como em “porque não dorme mais na rua” e “não está na rua e por isso não se considera
moradora de rua”.

Os 24% que se disseram criança e/ou adolescente em situação de rua, entre outras
questões, consideraram que já passaram muito tempo nas ruas (24); parte não respondeu o
porquê (21); e parte sinalizou problemas familiares que os impedem de voltar para casa (10).


