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Objetivo da apresentação: analisar os indicadores que suscitaram debates entre a equipe
do projeto e revelaram pontos importantes de incidência política.

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

Apresentação:
Parte 1 – Dados comparados
Parte 2 – Ruas
Parte 3 – Acolhimento
Parte 4 - Serviços



Parte 1Parte 2 – Ruas

Crianças e adolescentes em situação de rua
Questionário 2 

Sobre o tempo de permanência nas ruas:

- 29 estavam nas ruas de “0 a 1 mês”; 19 de “1 a 6 meses”; 33 de “6 meses a 12 meses”; 29 
de “12 meses a 2 anos”; 42 estavam nas ruas  de “2 a 5 anos”; e 36 há “mais de 5 anos”. 

- 3 destacaram que “não estão em situação de rua”; 14 “não souberam precisar o tempo”; e 
42 não responderam.



Parte 1Parte 2 – Ruas

- 57% dos participantes responderam que dormem na “rua”.



Parte 1Parte 2 – Ruas

- 27% dos participantes alegaram que fazem sua higiene pessoal na “rua”.



Parte 1Parte 2 – Ruas

- 63% apontaram a violência como um dos perigos de se estar nas ruas. A ação policial foi a
segunda resposta mais citada, mencionada por 48% dos participantes.



Parte 1Parte 3 – Acolhimento

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

Sobre o tempo de acolhimento:

- 111 participantes estavam acolhidos de 0-3 meses; 117 de 4-18 meses; 13 de 19-24 meses;
15 de 25-60 meses; e 5 já estavam acolhidos há 5 anos ou mais.

- 10 participantes não responderam a esta pergunta.



Parte 1Parte 3 – Acolhimento

- 28% dos entrevistados estavam nas ruas no momento do acolhimento.

Interessante destacar que parte daqueles que estavam nas ruas buscaram ajuda para
serem acolhidos, como lemos em “ela procurou o conselho tutelar para sair da rua,
pois ficaria sozinha depois que o namorado voltou para casa da mãe”; “porque não
queria seguir com a vida que levava nas ruas, então pediu ajuda ao CREAS e foi
encaminhado ao abrigo”; “pediu ajuda em uma igreja e foi encaminhada pelo
conselho tutelar para o acolhimento”; e “procurou a polícia depois de dormir 5 dias na
rua”.

Na sequência, foram mencionados os conflitos familiares (32), como em: “depois da 
morte da mãe, foi morar com a tia, aprontou muito e ela o levou para o conselho 
tutelar” e “morava com a sogra, mas o pai do seu filho foi preso e ela a expulsou. Seus 
pais não a queriam em casa por conta da gravidez”. 

E, na sequência, as situações de risco/ameaças (31), como em “atuava no tráfico de 
drogas e sofreu ameaça de morte” e “foi ameaçado de morte e entrou no PPCAM”.



- 73% informaram que seus familiares nunca participaram de nenhuma atividade na
instituição

- 26% responderam que sim e citaram as visitas (21) e confraternizações/festas (20)
como as atividades mais frequentes.

- 57% afirmaram que nenhum profissional do acolhimento nunca visitou seus
familiares

- 38% disseram que seus familiares já receberam visita domiciliar e citaram os
assistentes sociais como os profissionais que mais realizam este tipo de atividade.

Parte 3 – Acolhimento



- 74% dos participantes responderam que a qualidade do vínculo estabelecido com os
profissionais da instituição em que estão acolhidos é boa ou muito boa.

Parte 3 – Acolhimento



- 77% responderam que gostam de estar na instituição.

Parte 3 – Acolhimento



- 90% das crianças e adolescentes afirmaram que o atendimento que recebem na instituição
ajuda de alguma forma.

Parte 3 – Acolhimento



- Mais da metade dos participantes (55%) já evadiu da instituição onde está acolhido
atualmente ou de outra.

Parte 3 – Acolhimento



Parte 4 – Serviços

Coleta de dados

- Pesquisa exploratória sobre serviços públicos e privados que atendem CASR

- Desafios e limites da pesquisa

- Recebemos um total de 52 questionários de tipo 1

- Sujeitos entrevistados: coordenadores, profissionais da equipe técnica,
educadores sociais/agente de saúde ou social e usuários (CASR)

Amostra
- 19 CREAS e Serviços Especializados de Abordagem Social
- 20 Acolhimento Institucional
- 08 Equipes de Saúde Consultório na Rua
- 05 Centros de Convivência do setor privado



Natureza da instituição

- Pública:
95%: CREAS
58%: Acolhimento Institucional
88%: Consultório na Rua

- Privada:
100%: Centros de Convivência

Tipo de vínculo de trabalho dos profissionais

→ Maior fragilidade: educadores sociais



Capacidade de atendimento

A maior parte dos coordenadores considerou a capacidade do atendimento de seu
dispositivo insuficiente para a demanda no território.

95%: CREAS
55%: Acolhimento Institucional
88%: Consultório na Rua
60%: Centros de Convivência



Principais formas de chegada das CASR à instituição

58%: CREAS - Encaminhamentos da rede socioassistencial

90%: Acolhimento Institucional - Encaminhamentos da rede socioassistencial

63%: Consultório na Rua - Serviço de abordagem social e/ou busca ativa

60%: Centro de Convivência - Serviço de abordagem social e/ou busca ativa



Principais causas que levam crianças e adolescentes ao atendimento

24% - CREAS:  negligência + exploração no trabalho, tráfico de drogas e/ou mendicância
26% - Acolhimento institucional: negligência
20% - Consultório na Rua: negligência + problemas de saúde
19% - Centro de Convivência: negligência + uso de drogas + violência doméstica

A “negligência”, entendida como “ausência de cuidados básicos com alimentação,
saúde, educação etc.”, foi uma das principais causas apontadas pelos coordenadores.

→ Uma questão para análise: a negligência reduzida ao âmbito da família 



Ações específicas voltadas para crianças e adolescentes em situação de rua

- CREAS: - Acolhimento Institucional:
24%: atendimento individual (Coord.) 25%: atendimento individual (Coord.)
22%: visita domiciliar (Eq. Técnica) 20%: atendimento individual (Eq. Técnica)
23%: abordagem social (Educadores) 19%: atendimento individual (Educadores)

- Consultório na Rua - Centro de Convivência
29%: atendimento individual (Coord.) 20%: atendimento individual (Coord.)
31%: não existem (Eq. Técnica) 22%: abordagem social (Eq. Técnica)
29%: atendimento individual (Coord.) 19%: abordagem social/atendimento

individual e grupo (Educadores)



Ações voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários

A maior parte dos profissionais entrevistados afirmou a existência de ações voltadas
para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

80% - CREAS
92% - Acolhimento institucional
17% - Consultório na Rua
100% - Centro de Convivência

Ações citadas:
Encaminhamento e estudo de caso junto à rede socioassistencial; visitas domiciliares
com busca ativa por familiares e responsáveis; atividades de formação; reuniões com a
comunidade; inserção em programas que promovem atividades de cultura e lazer nos
bairros; entre outras.



Capacitação profissional

Mais da metade dos profissionais afirmou que as instituições oferecem capacitação
profissional voltadas para as especificidades do trabalho com CASR.

71%: CREAS
70%: Acolhimento Institucional
29%: Consultório na Rua
67%: Centro de Convivência

Temas citados:
Integração ao mundo do trabalho e prevenção ao trabalho infantil; escuta especializada
em casos de violência; Capacita SUAS; Educação Popular de Rua; Abordagem Social;
Saúde Mental; e Política de Drogas e Redução de Danos.



Principais encaminhamentos realizados pela instituição

- CREAS: - Acolhimento Institucional:
28%: Saúde (Coord.) 30%: Saúde (Coord.)
30%: Assistência Social (Eq. Técnica) 31%: Saúde (Eq. Técnica)

- Consultório na Rua: - Centro de Convivência:
38%: Assistência Social (Coord.) 33%: Saúde (Coord.)
40%: Saúde (Eq. Técnica) 24%: Saúde + Assistência Social +

Justiça (Eq. Técnica)



Principais violações de direitos sofridas 

- CREAS:                                                                                        - Acolhimento Institucional:
25%: negligência + exploração no trabalho (Coord.)         29%: negligência (Coord.)
22%: exploração no trabalho (Eq. Técnica)                          25%: negligência (Eq. Técnica)
26%: exploração no trabalho (Educadores)                         24%: negligência (Educadores)

- Consultório na Rua:                                                                 - Centro de Convivência:
27%: exploração no trabalho (Coord.)                                  25%: violência física (Coord.)
20%: desassistência nas pol. públicas (Eq. Técnica)           25 %: violência física (Eq. Técnica)
26%: violência psicológica (Ag. Sociais/Saúde)                   24%: exploração no trabalho         

(Educadores)



Principal agente violador de direitos

- CREAS: - Acolhimento Institucional:
35%: família ou responsáveis (Coord.) 35%: família ou responsáveis (Coord.)
35%: família ou responsáveis (Eq. Técnica) 37%: família ou responsáveis (Eq. Técnica)
33%: família ou responsáveis (Educadores) 35%: família ou responsáveis (Educadores)

- Consultório na Rua: - Centro de Convivência:
33%: família ou responsáveis (Coord.) 30%: agentes de segurança + aliciadores (Coord.)
29%: família ou responsáveis (Eq. Técnica) 27%: agentes de segurança + aliciadores (Eq. Téc.)
35%: família ou responsáveis 29%: aliciadores (Educadores)

(Ag. Sociais/Saúde)

→ Desdobramentos desses dados: agentes de segurança pública e aliciadores.



Contribuição do trabalho para a redução da violações de direitos 

Avaliaram positivamente:
78%: CREAS
83%: Acolhimento Institucional
67%: Consultório na Rua
100%: Centro de Convivência

Algumas falas:

“A orientação e prevenção feita junto aos atendidos e seus responsáveis transformam valores, 
práticas e dinâmica familiar”. 

“Na medida em que se promovem direitos básicos e acesso aos serviços que eles não têm, 
promovendo a convivência familiar e comunitária”. 

“Oferta de aprendizado profissional e informações sobre a redução de danos no uso de drogas”. 



Parte 1Perguntas voltadas às crianças e aos adolescentes em situação de rua no contexto dos
serviços pesquisados

Alerta sobre o total de respostas: De 52 questionários 1, apenas 41 CASR responderam.

Sobre como haviam conhecido a instituição

- CREAS: - Acolhimento institucional:
75%: encaminhamento da rede                                   79%: encaminhamento da rede
17%: serviço de abordagem social 11%: serviço de abordagem social
8%: demanda espontânea /busca ativa

- Consultórios na Rua: - Centro de Convivência:
100%: serviço de abordagem social 50%: demanda espontânea

/busca ativa 25%: serviço de abordagem social
/busca ativa



Sobre a participação em ação voltada para CASR na instituição

- 35%: CREAS: atendimento individual
- 22%: Acolhimento Institucional: atendimento individual
- 33%: Consultório na Rua: serviço de abordagem social/busca ativa
- 27%: Centros de Convivência: atendimento em grupo

Outras ações:
Necessidades básicas (alimentação, banho, vestuário, etc.); cursos profissionalizantes;
esporte e lazer; oficinas; e visita domiciliar.



Sobre a participação da família em alguma atividade na instituição

77% não: CREAS (10/13)
63% sim: Acolhimento Institucional (12/19)
50% sim: Consultório na Rua (01/02)
100% não: Centro de Convivência (04/04)

Sobre ter sido encaminhado para alguma atividade perto da casa da família

54% sim: CREAS (07/13)
79% sim: Acolhimento Institucional (15/19)
100% não: Consultórios na Rua (02/02)
100% não: Centros de Convivência (04/04)



Sobre algum profissional ter realizado visita domiciliar para a família

67% não: CREAS (08/12);
58% não: Acolhimento Institucional (11/19);

100% não: Consultório na Rua (02/02);
50% não: Centro de Convivência (04/04).



Sobre ter sofrido algum tipo de violência

- CREAS (13 CASR responderam): Exploração no trabalho, tráfico de drogas e/ou
mendicância + violência física + gritaram com você.

- Acolhimento Institucional (19 CASR responderam): Violência física.

- Consultórios na Rua (2 CASR responderam): Abandono e/ou falta de cuidados básicos +
abuso sexual ou exploração sexual + foi vítima de preconceito + violência física.

- Centros de Convivência (4 CASR responderam): ameaças + exploração no trabalho, tráfico
de drogas e/ou mendicância + foi vítima de preconceito + violência física + gritaram com
você.



Sobre o principal agente violador de direitos das crianças e adolescentes

- CREAS
26%: “família ou responsáveis”
23%: “agentes de segurança pública (policiais, guarda municipal etc.)”
16%: “aliciadores (para atividades ilícitas, como tráfico de drogas, exploração sexual,

trabalho infantil e outros)” e “outras pessoas e/ou grupos em situação de rua” - 16%.

- Acolhimento Institucional - Centro de Convivência
29%: “família ou responsáveis” 40%: família ou responsáveis.
26%: “aliciadores”
17%: “agentes de segurança pública”

- Consultórios na Rua
25%: “aliciadores” + “família ou responsáveis” + “outras pessoas e/ou grupos em situação

de rua” + “transeuntes (quando a violência acontece na rua).



Se o atendimento recebido ajuda as CASR de alguma forma

- CREAS: 85% das respostas foram afirmativas.

“O atendimento ajuda a pensar e criar vínculo afetivo com a mãe e respeitar meus pais”.
“Para organizar a guarda e poder ficar com minha tia”.

“O CREAS ajudou a minha mãe a recuperar o Bolsa Família. Vou estudar e tirar o RG”. 
“Me dá conselho pra tomar juízo, me botaram no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)”.

- Acolhimento Institucional: 89% das respostas foram afirmativas.

“A conversa com as profissionais me ajuda a não me machucar, recebo atenção, fico mais 
calma com as conversas quando estou me sentindo angustiada”. 

“Porque não havia esperança de sair daqui, mas com visitas, conversas e atendimentos 
gerou a possibilidades de sair do acolhimento e voltar para o convívio familiar”.



Se o atendimento recebido ajuda as CASR de alguma forma

- Consultório na Rua: os dois participantes afirmaram positivamente.

“O atendimento me ajuda a cuidar da minha saúde e da saúde dos meus filhos”. 

- Centro de Convivência: os quatro participantes afirmaram positivamente.

“Tem as atividades, brincadeira e oficinas”.
“Quando estou com fome, a tia traz comida para eu comer”.

“Antes me sentia triste e agora sinto mais vontade de fazer as atividades”. 



Se você se considera uma criança e/ou adolescente em situação de rua

- CREAS: 54% afirmaram que sim.

“Porque gosto da rua, nela me sinto bem, é melhor que minha casa”.

“Porque ainda vou pra rua se eu preciso”.

“A minha avó não me aceita em casa e a minha mãe vive na rua como eu”.

“Porque preciso do Centro Pop”.

“Porque eu tô acolhido e isso não me tira a rua”.



Se você se considera uma criança e/ou adolescente em situação de rua

- Acolhimento Institucional: 39% afirmaram que sim.

“Devido ao falecimento do pai e mãe presa, não terminei os estudos e dormia na rua”.
“Porque tô sempre na rua”.

“Mais ou menos. É que eu tinha que trabalhar para comprar leite e comida”.

Dentre aqueles que negaram a situação de rua, destaca-se a inserção em unidades de
Acolhimento Institucional:

“Eu já fui um adolescente em situação de rua, mas hoje em dia não sou mais, pois 
estou no abrigo há quase um ano, sem sair”.  



Se você se considera uma criança e/ou adolescente em situação de rua

- Consultório na Rua: os dois participantes afirmaram positivamente.

“Porque eu fico aqui na rua; eu passo por necessidades; eu não tenho para onde ir, tudo que 
nós temos vem da caridade das pessoas”. 

“Porque eu moro na rua, fui expulsa da minha casa”.

- Centros de Convivência: três participantes afirmaram positivamente.

A única resposta de porquê se considerar em situação de rua expressou a complexidade do
relacionamento entre mãe e filho em situação de conflito familiar.



Considerações 
Finais


