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A ida às ruas como uma possibilidade para
uma criança ou adolescente denuncia a
existência de muitas privações, que podem ser
de ordem afetiva, socioeconômica ou de
políticas públicas. Como era essa casa antes?
Como era essa família? Havia família? Como
era a escola, o bairro, a comunidade?
Miséria, pobreza, moradias precárias,
negligência, abandono, trabalho infantil e
mendicância são algumas das motivações que
proporcionam dinâmicas expulsivas, levando à
perda ou afrouxamento de vínculos com a
família, a escola e a comunidade.
A rua aparece para criança e o adolescente
como uma brecha de vida, uma possibilidade –
ainda que de forma ilusória, pois o “‘pacoterua’ envolve muitas coisas: frio, chuva, sol,
calor, barata, rato, barulho, bagulho, pedra,
esmola, comida, roubo, violência, brincadeira,
interação, solidão”. ¹
É importante reconhecer que elas não vão
para as ruas à procura de droga, mas de
sobrevivência física (alimento) e psíquica
(significado para sua vida). A droga aparece
na própria rua, como uma maneira de suportar
o insuportável.
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¹Refugiados Urbanos: rematriamento de crianças em situação de rua. Auro
Danny Lescher e Graziela Bedoian – São Paulo, Peirópolis, 2017. P. 36.

O que leva uma criança para a rua?
Miséria e pobreza. Crianças e adolescentes em situação de
rua geralmente moram nas periferias e em bairros com
pouca oferta de lazer e diversão, marcados pela
precariedade de serviços e infraestrutura.
Habitação precária. A casa não tem acabamento, possui
um ou poucos cômodos, sem quintal, sem água e esgoto, e,
em geral, não fornece segurança, conforto e acolhimento.
Família em situação vulnerável. A família costuma ser
numerosa e viver em situação extremamente precária. Pais
com baixa escolaridade, trabalhadores informais, mais
sujeitos ao desemprego e às crises econômicas. Em muitas
famílias, apenas a mãe sustenta a casa. Pode haver
problemas com álcool e drogas, de saúde mental, de
abandono e negligência.
Trabalho infantil e mendicância. Não é raro que, em casa,
crianças e adolescentes passem fome. A necessidade de
ajudar a família a sobreviver pode levá-los ao trabalho
infantil e à mendicância nas ruas, acompanhados da família
ou sozinhos.

Com todas as dificuldades, existe, sim, afeto nas relações
com a família. Entretanto, o conjunto das privações pode ser
mais forte e determinante para a saída de casa.
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