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Os jovens paulistanos em situação de rua: 

O novo Coronavírus infiltrou o ano de 2020 com uma força inexplicável. Atingindo o              

mundo inteiro, o coronavírus causou grande ruptura nas nossas rotinas e no nosso próprio jeito               

de ser e viver. Mas para uma pequena parte da população, as crianças e adolescentes em situação                 

de rua, a vida não mudou muito.  

 

São 655 jovens que residem nas ruas da capital paulista. (GUIMARÃES, 2020). Entre             

esses 655, 85% são negros (Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, Centro Internacional            

de Estudos, Pesquisas sobre a Infância da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,              

Ciespi/PUC-Rio, 2019). A maioria reside na área central da cidade. Para esses jovens, as ordens               

de isolamento social implementadas após o surgimento do novo coronavírus não impactaram            

muito o seu dia a dia. Essas são crianças que não tem casa, nem banheiro, nem cama; muito                  

menos espaços onde conseguem ficar isolados dos outros. Mesmo assim, se o isolamento social              

fosse possível para pessoas sem casa, ele cria mais perigo do que segurança. Os jovens               

dependem um do outro para sobreviver nas ruas; eles constroem famílias, criam laços fortes - é                

uma maneira de montar um “lar”, um espaço que muitas vezes nem existe dentro de casa.  

 

Mas existe outro tipo de “isolamento” social que para esses jovens é extremamente             

familiar. É um tipo de isolamento que sempre foi presente nas suas vidas. Uma forma de se                

isolar, ou melhor, de ser isolado, não dos amigos e dos colegas, mas do resto do mundo. É o                   

viver nas suas próprias bolhas, sendo excluídas de espaços públicos e de recursos sociais. É o                

apagamento de suas identidades, que são esquecidas, feitas como produtos estragados, jogadas            

pela porta de trás e abandonadas na rua, deixadas para apodrecer em plena luz do dia. 

 

 

Os impactos do COVID-19: 

As maiores dificuldades geradas pelo COVID-19 são devido à perda de acesso a             

materiais de apoio. Recursos que antes da pandemia chegavam até os jovens, como a assistência               

social e o atendimento pessoal, não estão mais disponíveis com a mesma frequência. O Projeto               

Quixote, desenvolvido para acolher jovens em situação de rua através do atendimento pessoal,             

descreve como o coronavírus tenha impactado o seu trabalho de atendimento.  
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“Como ainda continuamos em isolamento social, o contato com os atendidos           
tem acontecido por meio dos serviços da saúde. Com as famílias mantemos            
contatos via ligações e Whatsapp. Ajudamos com o cadastro no          
auxílio-emergencial, que saiu no portal do Governo Federal de um jeito confuso.            
Foi realizada uma ação pontual de entrega de cestas básicas e também temos             
auxiliados as famílias a acessarem outros serviços da rede         
socioassistencial.”(GARCIA, 2020) 

 

Normalmente, o atendimento feito pelo projeto é em grupo, e em pessoa. Sendo             

impossível conseguir realizar esse tipo de atendimento durante um momento em que contato e              

proximidade física com outras pessoas seja algo extremamente prejudicado e arriscado, o projeto             

elaborou algumas formas de atendimento “virtual”, ou em outros casos, atendimento pessoal            

individual invés de em grupo. O objetivo central do Projeto Quixote é tentar rematriar aqueles               

atendidos. Rematriamento é definido pelo projeto como um processo de “reinserção dessas            

crianças e jovens em suas comunidades de origem.”(QUIXOTE, 2020)  Ou seja,  

 
“O programa trabalha com suas famílias, que na maior parte das vezes se             
encontram no limite da linha da pobreza, desorganizadas e desestruturadas para           
recebê-los de volta. As crianças e jovens também são preparados para o retorno,             
passando por oficinas e atividades lúdicas.”(QUIXOTE, 2020) 
 

 

O rematriamento faz parte de umas das categorias de atendimento desenvolvidas pelo Projeto             

Quixote, nomeada Refugiados Urbanos. (QUIXOTE, 2020) 

 

A pandemia também tenha dificultado o acesso a materiais e bens como comida e roupa.               

De acordo com Manuel Torquato, coordenador do projeto “Criança Não é de Rua” entre outros,               

a fome das pessoas em situações de rua tenha aumentada durante a pandemia.(TORQUATO,             

2020) Existem iniciativas implementadas pelo Estado, como o auxílio emergencial e as            

instituições de acolhimento, com o objetivo de oferecer bens e materiais básicos, mas Torquato              

aponta que essas iniciativas não foram desenvolvidas adequadamente para poder atender as            

pessoas em situação de rua.  

“Torquato diz ainda que a principal estratégia no país para aplacar os efeitos             
econômicos da pandemia, o auxílio emergencial de R$ 600, não dispôs de            
metodologia que incluísse as especificidades da situação de rua. O acesso a esse             
benefício depende de a pessoa ter internet, um número de celular e o             
equipamento.” (BOEHM, 2020) 
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As instituições de acolhimento tenham demonstrado pouco desenvolvimento de serviços          

ajustados para jovens em situação de rua mesmo antes da pandemia. Em parte, devido a falta de                 

políticas públicas, mas também pela própria estrutura e atitude adotada pelas instituições. Irene             

Rizzini e Renata Mena Brasil do Couto são doutoras em Sociologia e Serviço Social,              

respectivamente. Na sua pesquisa sobre a população infantil em situação de rua, realizada em              

2019 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, elas revelam alguns problemas             

com as instituições de acolhimento. 

 

Identificamos uma série de problemas relacionados a estes espaços nas          
publicações pesquisadas, dentre eles: a insuficiência de recursos financeiros; as          
dificuldades de articulação com a rede de atendimento; as constantes mudanças           
nas propostas de trabalho; a rotatividade dos educadores sociais; as regras que            
parecem arbitrárias e inadequadas para parte dos adolescentes; o afastamento          
dos amigos e da família; a ociosidade; e a ausência de um atendimento             
individualizado (MOURA, SILVA, NOTO, 2009, NOGUEIRA,BELLINI, 2006       
apud RIZZINI do COUTO, 2019). Além disso, são comuns críticas relacionadas           
ao fato de que nessas instituições subsistem características de “instituição total”,           
o que viola os direitos de crianças e adolescentes e dificulta seu processo de              
formação de identidade e autonomia (RIBEIRO, CIAMPONI, 2002, apud         
RIZZINI, do COUTO, 2019) 

 

Na pandemia, o problema principal tenha sido o fechamento das instituições e a             

paralisação dos serviços oferecidos. Isso tenha ocorrido, em grande parte, pelo afastamento dos             

funcionários dessas instituições, o que tenha sido resultado do surgimento do COVID-19 e o              

medo de contaminação. Em relatar sobre esse problema, Torquato coloca a responsabilidade no             

Estado; “Os governos municipais devem estar atentos de que maneira eles poderiam sustentar a              

continuidade desses serviços que são básicos, são de emergência, e que estão com bastante              

dificuldade.”(TORQUATO, 2020)  

 

São muitos fatores que vulnerabilizam um jovem em situação de rua. A desigualdade, a              

falta de representação nas políticas públicas e nas pesquisas, a violência, a invisibilidade. Cada              

um deles tem uma história diferente, com diversos traumas e experiências. O processo de              

traumatização e vulnerabilização começa desde sua nascença, para a maioria. Começa dentro do             

núcleo familiar, com a falta de recursos, com uma estrutura fragilizada; a chegada na rua é                

resultado de todos esses fatores em conjunto, entre outros. Ao mesmo tempo que é importante               

reconhecer a diversidade de experiências e traumas sofridos por esses jovens, é importante             
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também reconhecer aqueles fatores que unem suas experiências, e que iniciam o processo de ida               

para a rua.  

 
Compreender o contexto econômico, social, político e cultural no qual se           
inserem crianças e adolescentes é fundamental para o debate acerca dos motivos            
que as impulsionam para as ruas. Há uma ampla gama de fatores relacionados a              
essa questão, no entanto, estudos apontam que condições socioeconômicas         
precárias podem acarretar problemas de natureza psicossocial, afetando a saúde          
física e mental dos indivíduos. Esses fatores podem gerar, inclusive, o           
afastamento de crianças e adolescentes de sua família e de sua comunidade,            
como já apontava (WINNICOTT, 1996 apud RIZZINI, do COUTO, 2019)          
décadas atrás. Infelizmente, a pobreza urbana e os fatores a ela associados,            
como a violência, os abusos e a negligência, inclusive no contexto familiar,            
permanecem sendo as principais causas do afastamento de crianças e          
adolescentes de suas casas (RIZZINI, do COUTO, 2019).  

 

Sendo uma das principais causas do afastamento de casa e da chegada a rua, a violência é                 

um desses fatores que unem as experiências dos jovens. De acordo com a pesquisa realizada pela                

Associação Beneficente O Pequeno Nazareno e pelo Centro Internacional de Estudos e Pesquisas             

sobre a Infância da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Ciespi/PUC-Rio) 88%             

dos jovens em situação de rua dizem que já sofreram algum tipo de violência. Na rua                

especificamente, a violência é frequentemente perpetuada pelo estado e por instituições de            

acolhimento; entre jovens acomodados em abrigos, 97% disseram que já sofreram violência            

(BOEHM, 2020). Esse aumento de 9% é alarmante, porque significa que as instituições de              

acolhimento são desproporcionalmente mais violentas do que a própria rua pode ser.  

 

Esse fato também revela os problemas com o posicionamento do Estado. O jovem em              

situação de rua é extremamente vulnerável, muitas vezes sem ninguém para te proteger, isso é,               

além do Estado. Mas mesmo querendo proteger, o Estado muitas vezes acaba vulnerabilizando             

ainda mais esses jovens. Um dos motivos pelo qual isso ocorre é pelo fato de que agentes do                  

Estado estão mal equipados e mal treinados para lidar com diversas situações em diversos              

contextos, ou seja, o problema é frequentemente a generalização. Além disso, o Estado não              

atinge 100% dos jovens em situação de rua. 

 
Do total de 665 crianças e adolescentes em situação de rua, de acordo com a  
Prefeitura, 127 não são acolhidas na rede socioassistencial da cidade. Significa  
que uma em cada cinco crianças e adolescentes tem que se virar para sobreviver  
sem assistência do Estado.(GUIMARÃES, 2020)  
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Vinte porcento dos jovens em situação de rua não recebem assistência do Estado. Os              

outros 80% recebem de forma violenta. A inadequação do Estado tem consequências no nível              

individual, e ainda assim, continuamos permitindo que as ações (e falta de ações) do Estado               

oprimem e violentam esses jovens. 

 

Capitães da Areia como referência:  

Em qualquer momentos que estamos fazendo uma pesquisa sobre um tópico relevante            

para o momento atual, é importante que nós buscamos referências, sejam do passado ou de               

outras pesquisas trabalhando ao nosso lado. Sendo o sujeito principal da minha pesquisa é o               

jovem em situação de rua, escolhi a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, como uma das                 

minhas referências principais. Não como referência de pesquisa, porque é uma obra ficcional,             

mas como referência de algo que é extremamente importante para acompanhar a pesquisa;             

intenção.  

 

É difícil dizer que a obra de Amado possui uma única intenção, mas após a minha leitura                 

da mesma, senti que sua principal intenção era fazer com que nós conseguimos simpatizar com               

os Capitães da Areia. A história é narrada pelos próprios capitães; trocando perspectiva entre              

cada um dos personagens principais. Isso nos permite um olhar dentro de suas mentes, em que                

conseguimos conhecer seus prazeres, seus medos, suas aspirações. Eu percebi momentos em que             

consegui me identificar com os personagens; mesmo nunca tendo passado pelas mesmas            

experiências que eles. Na vida real, isso também pode ocorrer; quando conhecemos os prazeres,              

os medos, e as aspirações dos outros, muitas vezes conseguimos nos identificar com eles, mesmo               

sendo pessoas com histórias completamente diferentes das nossas. Desta maneira, Amado gera            

um olhar simpatizante do leitor ao personagem, e é assim que conseguimos simpatizar com os               

jovens em situação de rua presente nas nossas vidas reais.  

 

O romance também evidencia um relacionamento violento entre os jovens e o Estado. A              

obra começa apresentando artigos do Jornal da Tarde tratando sobre a ocasião em que um grupo                

de meninos pertencentes aos Capitães da Areia comete um ato de furto. Amado apresenta logo na                
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primeira página do primeiro capítulo a posição do jornal em relação ao furto, em que os jovens                 

são descritos da seguinte maneira: 

 

“Esse bando que vive da rapina se compõe, pelo que se sabe, de um número               
superior a cem crianças das mais diversas idades, indo desde os oito aos             
dezesseis anos. Crianças que, naturalmente devido ao desprezo dado à sua           
educação por pais pouco servidos de sentimentos cristãos, se entregaram no           
verdor dos anos a uma vida criminosa. São chamados de Capitães da Areia             
porque o cais é o seu quartel-general. E tem por comandante um molecote dos              
seus catorze anos, que é o mais terrível de todos, não só ladrão, como já autor de                 
um crime de ferimentos graves, praticado na tarde de ontem. Infelizmente a            
identidade deste chefe é desconhecida.”(AMADO, 1937, p.9)  

 

Esse posicionamento é depois reafirmado pelo apoio do chefe de polícia e o juiz de               

menores, ambos que chamam os Capitães de “menores delinquentes”.(1937, p.13) Na sua carta             

respondendo ao artigo, o juiz de menores também diz que mandará os jovens para o               

“reformatório” após sua captura pela polícia, que, de acordo com o juiz, é um “estabelecimento               

de educação”(1937, p.15) e “um ambiente onde se respira paz e trabalho e onde são tratados com                 

o maior carinho.”(1937, p.15). Mais para frente na obra, descobrimos que o “reformatório” é na               

verdade um lugar opressor e extremamente violento.  

 

O que Amado revela a partir dessas cartas é que muitas vezes o Estado propaga uma ideia                 

que é completamente diferente do que ele realmente coloca em ação. O Estado, na obra, ocupa                

sempre o lugar de inimigo. O único membro de autoridade que atua ao lado dos Capitães da                 

Areia é o Padre José Pedro, e ele é, em grande parte, rejeitado pela Igreja. Podemos perceber                 

outro motivo para o leitor simpatizar com os Capitães, mas também existe outra possível              

intenção aqui: a exposição dos maltratos dos jovens pelo Estado. 

 

 

Considerações finais: 

Não podemos confirmar que essas intenções foram intenções diretas, porque para isso é             

necessário conferir com o próprio autor. Mas como autora desse trabalho, posso confirmar que              

compartilho essas mesmas intenções. O meu trabalho é extremamente restrito em relação a obra              

de Amado, mas o meu objetivo central não é falar sobre todos os problemas presentes no Estado                 

e na sociedade.  
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Existem dois objetivos centrais deste trabalho. O primeiro sendo a construção de            

consciência. Umas das maiores violências sofridas por jovens em situação de rua é a              

invisibilidade. O que pretendo atingir com esse trabalho é trazer atenção para a situação precária               

desses jovens, e mostrar como eles são completamente invisibilizados. Pretendo também           

desconstruir um pouco dessa invisibilização em relatar sobre sua presença na vida dos jovens.              

Acredito que o primeiro passo para qualquer problema é admitir que ele é um problema.               

Enquanto esses jovens são invisibilizados, não conseguimos completar esse primeiro passo.  

 

O segundo objetivo é gerar mais sensibilidade em relação ao tratamento desses jovens.             

Precisamos cada vez mais nos importar com que acontece com eles. Precisamos nos aproximar              

deles, entender suas dores, suas ações, suas necessidades. É sempre mais fácil ficar neutro em               

torno do maltrato de outros seres vivos, mas isso acaba os maltratando ainda mais. Precisamos               

sentir a dor que eles sentem, e precisamos agir a partir dessa dor. Não é uma questão de querer                   

eliminar o sofrimento completamente, porque isso não é possível, mas é uma questão de              

organizar movimentos coletivos em que conseguimos tirar um pouco da dor que esse sofrimento              

traz para os indivíduos, e caminhar juntos para frente, para um lugar mais livre e mais acolhedor.  
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