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RESUMO
O ordenamento jurídico brasileiro possui 

na Constituição Federal e no Estatuto da Criança 
e do Adolescente diversas determinações voltadas 
para a garantia dos direitos dos menores de ida-
de, como o direito à vida, a saúde, a dignidade, 
além de medidas de prevenção de ameaça e de 
violação de direitos e, políticas de atendimento. 
Contudo, a problematização da pesquisa se contra 
no enfrentamento de que, a despeito do Estado 
possuir leis que garantam a proteção e concessão 
de direitos aos menores, não há efetividade na via-
bilização em relação aos menores em situação de 
rua. As crianças e adolescentes que se encontram 
nas ruas são expostos a violência física, explora-
ção sexual, doenças e drogas, situações estas que 
prejudicam o desenvolvimento social, cognitivo, 
emocional e físicos desses menores. Assim, diante 
da ineficiência do Estado em implantar medidas 
para proteção da criança e do adolescente que se 
encontram situação de rua, o princípio da digni-
dade da pessoa humana é evidentemente ferido, 
e consequentemente demais direitos inerentes. 
Dessa forma, por meio de uma análise dedutiva, a 
pesquisa aborda a evolução do direito das crianças 
no âmbito brasileiro, com alguns esclarecimentos 
relacionados com a situação de rua e os riscos 
gerados por ela. Para tanto, pretende abordar o 
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1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista que atualmente existe um grande contingente de crianças e 
adolescentes de diversas idades e por diversos motivos habitando as ruas, o presente 
trabalho busca analisar a dignidade humana das crianças e adolescentes que se encontram 
em situação de rua, bem como a ineficiência do Estado brasileiro em implantar medidas 
de proteção a esses indivíduos.

A dignidade humana é o princípio basilar do ordenamento jurídico e está diretamente 
relacionada com diversos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. 
Consta mencionar que os direitos fundamentais são essenciais para a manutenção da 
dignidade humana, e que são imprescindíveis para garantir a todos os sujeitos de direito 
uma vida digna, livre e igual. 

A dignidade humana é intrínseca a todo ser humano e transmite a ideia de que 
toda pessoa tem seu próprio valor. Estabelece que todos os sujeitos de direito devem ser 
protegidos de situações degradantes e desumanas, bem como que deve ser garantido a 
todos condições mínimas existenciais, como alimentação, saúde e educação. 

Feita tal digressão, é necessário mencionar que para desenvolver a presente 
pesquisa, fez-se necessário definir o conceito de crianças e adolescente com base no 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em conjunto com a evolução dos direitos 
desses sujeitos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, abordando os principais 
eventos que colaboraram para que estes fossem considerados como sujeitos de direito. 

Destaca-se que a trajetória das crianças e dos adolescentes foi marcada pelo 
sofrimento, dor, abuso sexual, violência física, desrespeito e indiferença, entretanto, com 
o desenvolvimento da sociedade os direitos das crianças e dos adolescentes ganharam 
mais relevância, havendo o desenvolvimento de práticas destinadas a proteção social e 
política desses indivíduos. 

Keywords: Dignity of  children and 
adolescents, street situation, public policy

conceito de dignidade humana e sua inefetivida-
de, apresentando apontamentos que evidenciam a 
ineficiência do Estado em tutelar crianças e ado-
lescentes que habitam as ruas.   
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Com a Constituição Federal de 1988, os direitos das crianças e dos adolescentes 
foram contemplados, gerando uma grande evolução para a tutela da infância e juventude.  
Em 1990, com o objetivo de legislar esses direitos, foi promulgada a Lei nº 8.069 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente).

O trabalho aponta dados sobre a população infanto-juvenil que se encontram 
nas ruas, trazendo a porcentagem da quantidade de meninos e meninas, a idade dessa 
população, nível de escolaridade, a quantidade dos que ainda mantém contato com a 
família, dos que passam a noite nas instituições de acolhimento, a maneira adotada para 
conseguirem alimento, traz também relatos de violência nas instituições de acolhimento 
e entre outros.

Aborda o fato de que os gestores públicos por muitas vezes ignoram a natureza 
vinculante das determinações dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, 
desrespeitando as deliberações feitas pelo Conselho.   

Além disso, a presente pesquisa aponta como a dignidade humana é ferida diante 
da situação de rua, tendo em vista que diversos direitos fundamentais como saúde, 
alimentação, educação, moradia e entre outros são violados diante da situação de rua. 

Assim sendo, tem-se que apesar do ordenamento jurídico ter evoluído para garantir 
os direitos das crianças e adolescentes, o Estado não se mostra eficiente para garantir 
proteção todos esses sujeitos, especialmente os que habitam as ruas, pois se encontram 
em uma situação de invisibilidade e abandono.

2. CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

  
O presente capítulo aborda o conceito de criança e adolescentes, a evolução dos 

direitos dos menores dentro do sistema jurídico brasileiro, traz algumas considerações 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando alguns artigos importantes 
para a pesquisa, além disso aborda o conceito de dignidade da pessoa humana. O 
levantamento de tais conceitos e informações possui importância para que haja a formação 
do entendimento de que os direitos das crianças e os adolescentes foram constituídos ao 
longo da história, e que todos os menores, sem distinção de qualquer natureza, estão 
protegidos pelo direito brasileiro, para que então seja possível visualizar a ineficiência do 
estado em garantir os direitos das crianças e adolescentes que habitam nas ruas. 

2.1 Conceito de crianças e adolescentes

O Estatuto da Criança e do Adolescente define, em seu artigo 2º, como criança os 
indivíduos entre 0 e 12 anos incompletos, e como adolescente as pessoas entre 12 anos 
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completos e 18 anos incompletos. 
Nucci (2018, p. 31) critica tal limitação, argumentando que “O legislador deveria 

ter sido ousado, porém racional, impondo os conceitos de criança e adolescente para 
todo o contexto jurídico”. Ainda, segundo o mesmo doutrinador existe uma discussão 
em relação a quem deve ser visto como criança, havendo três posicionamentos: o ser 
humano até 7 anos; o ser humano até 11 anos; o ser humano até 13 anos. O primeiro 
posicionamento está pautado no amadurecimento demonstrado através dos parâmetros 
psicológicos, que indicam a idade de sete anos como a etapa final da primeira infância. 
O segundo possui como  fundamento  seguir a definição do ECA. O terceiro, possui 
como fundamento a idade para consentimento sexual, de acordo com o artigo 217-A do 
Código Penal. 

Válter Kenji Ishida (2015, p. 8) argumenta que sobre o critério biológico não existe 
uma precisão total. “Existem “crianças” de dez anos que já manifestam características de 
adolescentes. Essas características podem ser compreendidas como as mudanças físicas 
e psicológicas, surgindo comportamentos irreverentes e desafiantes. As mudanças físicas 
decorrem da alteração hormonal que influencia no estado emocional do adolescente”, e 
menciona que a OMS estipula que a faixa etária da adolescência pode englobar a idade 
entre 11 e 19 anos.  

2.2 A evolução dos direitos das crianças e dos adolescentes no direito brasileiro

Primeiramente, é preciso mencionar que houve um tempo em que nem mesmo 
havia o conceito de criança e adolescente, pois este foi sendo formado ao longo da 
história, antes do século XVII esses indivíduos correspondiam uma parte insignificante 
no contexto familiar e eram desvalorizados (VERONESE, 2013, p. 38). Durante um 
período da história as crianças e adolescentes eram vistas como “pequenos adultos”, e 
não eram consideradas como indivíduos merecedores de direitos e cuidados específicos 
(SANTOS; VIEIRA, 2018, p. 135). 

No Brasil, no decorrer da história, as crianças e adolescentes passaram por muitas 
situações marcadas pelo sofrimento, dor, abuso sexual, violência física e entre outros. 
Vejamos, no período do descobrimento do Brasil, quando faziam parte da tripulação das 
embarcações destinadas a colonização eram usadas como objetos sexuais dos marinheiros 
e eram obrigadas a trabalhar (PRIORI, 1999); na colonização, com a chegada dos padres 
jesuítas, os povos indígenas (adultos, crianças e adolescentes) passavam por restrições 
rigorosas e punições físicas caso não respeitassem veemente os ensinamentos religiosos 
pregados pelos padres (FACHINETTO, 2008, p. 14).

No século XIX o processo de urbanização se iniciava no Brasil, momento em que as 
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pessoas que habitavam na zona rural passaram a mudar para a área urbana, popularizando 
centros urbanos (FACHINETO, 2008, p. 20). Com a Lei Áurea, as famílias escravas 
foram forçadas a deixarem a zona rural, o que colaborou com o aumento da população 
de rua. Com a chegada da Revolução Francesa, os empregadores passaram a fazer uso 
da mão-de-obra infantil, tendo em vista que trazia vantagens para os empresários pelo 
fato de que a remuneração era menor. Além disso, o trabalho infantil também acarretava 
benefícios para família do menor, pois necessitavam dessa renda para sobrevivência. 
(LOPES; FERREIRA, 2010, p. 72). 

Destaca-se que as adversidades relacionadas com as crianças e adolescentes 
continuaram por muito tempo no Brasil, pois não havia legislação destinada a essa parcela 
da sociedade. A Carta Régia, apresentada no século XVII, no ano de 1963, foi o primeiro 
documento que fez menção a políticas públicas voltadas as crianças e adolescentes. Esta 
carta determinava que as crianças e adolescentes que estivessem em situação de abandono 
deveriam ser assistidas pela Câmara dos Bens do Conselho (OLIVEIRA, 2015, p. 14). 

As crianças e adolescentes que habitavam as ruas durante este período eram 
definidos como vagabundos, e até os dias de hoje, essa porção da sociedade ainda é 
intitulada da mesma maneira (PRIORI, 1999). 

Contudo, os direitos das crianças e dos adolescentes passaram a ganhar mais 
relevância ao longo da história, e, atualmente, tanto no Brasil como nos demais países, 
houve um grande desenvolvimento de práticas de proteção social e políticas direcionadas 
para crianças e adolescentes (SANTOS; VIEIRA, 2018, p. 143). 

Isso porque com o passar dos anos aconteceram diversos episódios que colaboraram 
para a proteção das crianças e adolescentes, os quais devem ser mencionados: em 1919, 
em Londres, ocorreu a manifestação sobre os direitos das crianças, onde a Sociedade 
das Nações criou o Comitê de Proteção da Infância; em 1920, em Genebra, a União 
Internacional de Auxílio à Criança; em 1923, a fundadora de Save the Children, Eglantyne 
Jebb, elaborou em conjunto com a União Internacional de Auxílio à Criança a Declaração 
de Genebra, destinada aos direitos das crianças; em 1924, a Sociedade das Nações 
adota a Declaração de Direitos das Crianças, que definia a necessidade de possibilitar 
à criança uma proteção especial, nenhum evento anterior a este fez com uma entidade 
internacional recomendou aos Estados filiados cuidados especializados em relação às 
a população infantojuvenil; em 1927, houve o IV Congresso Panamericano da criança, 
composto pela Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Chile, Equador, Estados Unidos, Peru, 
Uruguai e Venezuela, firmaram a ata de fundação do Instituto Interamericano da Criança, 
que encontra-se relacionado com à Organização os Estados Americanos – OEA, e 
abrange a adolescência, esta organização possui como objetivo garantir o bem-estar da 
infância e da maternidade; em 1927, no Brasil-República o primeiro Código de Menores 
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foi sancionado, contudo as crianças e adolescentes ainda não eram consideradas como 
sujeitos de direitos, mas possuíam a tutela do Estado até completarem dezoito anos 
de idade; no ano de 1960 houve alterações no modelo de assistência na orientação de 
crianças abandonadas, e iniciou-se o estágio do Bem-Estar, as denominadas FUNABEM, 
em 1964, e posteriormente as FEBEMs foram inseridas nos Estado brasileiros 
(SANTOS;VIEIRA, 2018, p. 135). 

Com o tempo e com as alterações culturais da sociedade, o Código de Menores 
ficou desatualizado e ineficiente. A Constituição Federal de 1988 positivou diversos 
artigos determinando a maneira como o Estado deve proteger a dignidade da pessoa 
humana. No artigo 5º são estipuladas as formas de controle e segurança para todos 
os sujeitos, para várias situações e em seu capítulo VII, “Da família, da criança, do 
adolescente, do jovem e do idoso”, contempla os direitos das crianças e dos adolescentes 
(artigo 227), proporcionando um grande avanço para proteção da infância e juventude 
dentro da legislação brasileira.  

Assim, com o processo de redemocratização proporcionado pela CF/88, é criado 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). E em 1993, foi criada a Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS). 

Cristiane Cardoso dos Santos (2020, p. 5) destaca: “A criação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, foi considerado uma evolução para garantia de direito fundamentais, 
ele é o reflexo das leis internacionais em defesa da criança e do adolescente, concedendo-
lhes o direito à proteção integral de ser protegida por todos, atribuindo responsabilidade 
compartilhada entre Estado, sociedade e família”.

O ECA foi criado não apenas com o objetivo de legislar sobre os direitos das 
crianças e dos adolescentes, mas também veio com a função de servir como base do 
sistema de garantias e direitos que foram reconhecidos e positivados pela Constituição 
Federal (OLIVEIRA, 2015, p. 21).

2.3 Estatuto da criança e do adolescente (lei nº 8.069/90) e considerações 
relacionadas com os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente

A Lei nº 8.069 (ECA) foi promulgada no ano de 1990 destinada a legislar os direitos 
das crianças e dos adolescentes, bem como para manter um sistema de garantias e direitos 
que foram reconhecidos e positivados pela Constituição Federal de 1988. 

A Lei nº 8.069/90 aborda os direitos humanos da população infantil e adolescente. 
O Artigo 5º estabelece que: 
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Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais (BRASIL, 1988).

O Estatuto estabelece que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos 
e que devem ser protegidos de todas as maneiras possíveis, através de órgãos estatais e 
todas as outras formas, para que se desenvolvam com plenitude, sem que nenhum de 
seus direitos seja ferido. 

Em seu Título II, do Livro I, relaciona os direitos fundamentais das crianças 
e adolescentes, são eles: direitos à vida e à saúde; direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade; direito à convivência familiar e comunitária; direito à educação, à cultura ao 
esporte e ao lazer; direito a profissionalização e à proteção no trabalho. A Lei também 
determina as prevenções, e em seu Artigo 70, estabelece que todos devem prevenir 
acontecimentos que ameacem ou violem os direitos das crianças e adolescentes.

O Estatuto também traz as políticas de atendimento, e em seu artigo 86, determina 
que o as ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios deverão desenvolver políticas de atendimento dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, este título também traz as linhas de ação da política de 
atendimento, as diretrizes e determina o funcionamento e as obrigações das entidades de 
atendimento. 

No Título II, do Livro II, há às disposições sobre as medidas de proteção, as quais 
serão aplicadas quando os direitos reconhecidos pelo ECA forem ameaçados ou violados. 
Do Artigo 103 ao 128 a Lei traz as disposições sobre a prática dos atos infracionais, define 
o conceito, os direitos individuais, as garantias processuais, as medidas socioeducativas e 
trata também da hipótese de remissão. A Lei também aponta as medidas que deverão ser 
aplicadas aos pais ou responsáveis. 

Destina o Título V, do Livro II, para apresentar as disposições sobre o Conselho 
Tutelar, em seu Artigo 131, faz a seguinte definição: “Art. 131. O Conselho Tutelar é 
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”.

Em seu Título VI, do Livro II, garante às crianças e aos adolescentes o acesso à 
justiça, no título VII a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. A 
Lei, do seu Artigo 225 ao Artigo 244-B dispões sobre os crimes praticados por crianças 
e adolescentes por ação ou omissão, como também trata das infrações administrativas. E 
do Artigo 259 ao 267 se encontram as disposições finais.

Feita tal digressão, alguns artigos específicos do Estatuto merecem destaque para 
o tema da presente pesquisa. 
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Retornando no que tange ao Título voltado as políticas de atendimento, mais 
especificamente ao Artigo 87, necessário se faz mencionar que a política social básica 
significa assegurar as crianças e adolescentes o mínimo indispensável à vida digna. Seu 
objetivo é evitar circunstâncias de risco através do desenvolvimento de potencialidade e 
aquisições, e por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Possui 
como enfoque a população que vive em situação de fragilidade social diante da pobreza 
e do enfraquecimento dos vínculos afetivos (ROSSATO; LÉPORE E SANCHES, 2013, 
p. 275).

Além disso, não basta que o Estado garanta o mínimo existencial, ainda possui a 
obrigação de garantir os serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social 
de garantias de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus 
agravamentos ou reincidências. O Estado deve disponibilizar serviços, programas de 
apoio as famílias carentes, para que seus filhos tenham a oportunidade de ser mantidos 
com os pais naturais, de maneira saudável e promissora, ainda que estejam passando por 
situação grave de pobreza. Deve o Estado elaborar projetos e benefícios de assistência 
de garantia de proteção social e de precaução e redução de violação de direitos e seus 
gravames e reincidências (NUCCI, 2018, p.272). 

Segundo Nucci (2018, p. 272)  “O caráter supletivo é justamente para não tornar 
a ajuda indeterminada e permanente; serve à reestruturação da família.” Pode ser citado 
como exemplo os programas de complementação de renda, que é um benefício que as 
famílias recebem, contudo há a necessidade de seguir alguns requisitos, como matrícula 
do filho na escola, frequência mínima à unidade ensino, vacinação das crianças em dia e 
entre outros (LAMENZA, 2012, p. 127).

Ainda, a prevenção e atendimento especializado às vítimas de maus-tratos em geral, 
destaca-se, novamente, que a Constituição federal e o ECA asseguram que a criança e ao 
adolescente serão protegidas de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. Dessa forma, o Estado deverá garantir assistência 
(médica, psicológica e social) as vítimas dessas formas violências. E é de responsabilidade, 
principalmente, do Município disponibilizar o apoio às crianças e adolescentes que são 
vítimas, tendo em vista é mais acessível por elas e pelas famílias, contudo, isso não exime 
o Estado e a União, haja vista que é obrigação de todos tutelar os menores.

Por fim, no que se refere aos programas específicos e o fundo nacional, estadual e 
municipal, a União, os Estados e os Municípios devem proporcionar o desenvolvimento 
de programas específicos para atender os menores de idade. Nucci (2018, p. 277) destaca 
como exemplo as campanhas de estímulo ao acolhimento familiar e as formas de adoção 
especiais. E quanto ao fundo nacional, estadual e municipal, cumpre salientar que ainda 
que os administradores tenham interesse, nenhuma medida pode ser implementada 
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sem que se tenha recursos. Diante disso, a Lei trouxe a determinação de criação de 
fundos nos níveis federal, estaduais e municipais unidos aos conselhos de todos os entes 
federativos, com a finalidade de assegurar e amparar os mecanismos de ação da política 
de atendimento as crianças e adolescentes. 

Assim, observa-se que o ECA estabelece todos os direitos e garantias que devem 
ser aplicadas às crianças e adolescentes do país, e, ainda, traz os procedimentos que 
devem ser adotados, os conceitos e a função do Estado, da família e da sociedade. 

Além disso, a Lei a prevê a criação de órgãos destinados para atuação na proteção 
dos direitos da criança e do adolescente, bem como estipula as responsabilidades aos que 
não observarem as determinações feitas por ela. 

Os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente são órgãos 
instituídos pelo ECA, e possuem como função deliberar e controlar ações destinadas 
às crianças e aos adolescentes. Possuem natureza colegiada e são formados de maneira 
paritária por membros da sociedade civil e do poder público.

Ainda, os Conselhos possuem natureza vinculante. Assim, vinculam as ações 
governamentais e não governamentais, o que faz com que, caso as deliberações não 
sejam observadas, o Ministério Público ou outro órgão competente para demandar em 
Juízo devem ser acionados para demandar ação mandamental ou ação civil pública. 
Contudo, mesmo que a natureza vinculante das deliberações dos Conselhos seja afirmada 
pelo Supremo Tribunal Federal, este fato não é reconhecido por grande parcela dos 
conselheiros e por outros operadores do Sistema de garantia de Direitos (RIZZINI et al., 
2011, p. 39). 

Segundo Rizzini et al. (2011, p. 39), o Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CONANDA) aponta dezenove funções e atribuições do Conselho 
relacionadas com “à deliberação e controle das ações para a área da infância e adolescência”. 
Cita-se algumas delas: acompanhar, monitorar, avaliar, divulgar e promover as políticas; 
conhecer a realidade de seu território e elaborar o seu plano de ação; definir prioridades 
de enfrentamento dos problemas mais urgentes; propor a elaboração de estudos e 
pesquisas com vistas a promover, subsidiar e dar mais efetividade às políticas; participar 
e acompanhar a elaboração, a aprovação e a execução do Plano Plurianual (PPA), da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) locais e suas 
execuções; registrar as organizações da sociedade civil sediadas em sua base territorial 
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, bem como 
as inscrições dos programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas 
famílias, tanto os governamentais como os não governamentais.

Destaca-se a função de grande importância que este órgão possui, que é a 
relacionada com a gerência do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA).
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2.4 Direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana

A Constituição Federal positivou diversos direitos fundamentais, os quais podem 
ser divididos entre materialmente fundamentais e formalmente materiais. No que tange 
aos direitos fundamentais materiais, necessário destacar que estão intimamente ligados 
com à dignidade da pessoa humana, que é a base substancial do Estado Democrático de 
Direito (FIUZA et al., 2017, p. 111).  

Segundo Rodrigo Padilha (2018, p. 237) os direitos fundamentais são aqueles tidos 
como imprescindíveis para a preservação da dignidade humana, essenciais para garantir a 
todos uma vida digna, livre e igual. 

No que se refere ao Princípio da dignidade humana, segundo Guilherme Penã de 
Moraes (2018, p. 172) a dignidade humana “consiste no valor supremo da ordem jurídica, 
na medida em que atribui unidade teleológica aos princípios e regras que compõem o 
ordenamento constitucional e infraconstitucional. Eis que a pessoa deve ser tratada como 
um fim em si mesma, e não como um meio para o fim de outros”.

Para Barroso (2017, p. 152) a dignidade da pessoa humana é composta por três 
elementos, o valor intrínseco da pessoa humana, autonomia individual e valor comunitário. 
Quanto ao valor intrínseco, este está relacionado com a natureza do ser. Está ligado com 
a confirmação do posicionamento especial do ser humano no mundo, que o diferencia 
do restante dos seres vivos. A inteligência, a sensibilidade e a capacidade de comunicação 
são qualidades próprias dos seres humanos, o que garante este posicionamento único. 
O valor intrínseco é a base de diversos direitos fundamentais, vejamos: O direito à vida; 
direito à igualdade; direito à integridade física; direito à integridade moral ou psíquica. 

O elemento autonomia individual está associado com a razão e utilização da vontade 
em consonância com certas normas. A dignidade como autonomia está relacionada com 
a capacidade de autodeterminação dos sujeitos, de optarem por quais caminhos de suas 
vidas seguir e de aperfeiçoar sua personalidade, ou seja, poder desenvolver valorações 
morais e tomar decisões existenciais sem imposições externas. A autonomia engloba a 
autonomia privada e pública e o mínimo existencial. 

No que tange ao valor comunitário, esse está relacionado ao elemento social 
da dignidade humana, o sujeito em relação ao grupo. Por este aspecto a dignidade é 
formada por meio dos valores divididos pela comunidade, seus padrões civilizatórios, 
seu ideal de vida boa. O que se encontra em destaque não são as decisões individuais, 
e sim as responsabilidades e deveres a elas relacionados. A autonomia individual não 
é absoluta, devendo ser limitada diante de determinadas situações. A dignidade como 
valor comunitário tem como finalidade proporcionar proteção dos direitos de terceiros, 
proteção do indivíduo contra si próprio e a proteção de valores sociais. 
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Dessa forma, os indivíduos devem ser resguardados do degradante e do desumano, 
como também deve ter assegurado a eles as condições mínimas existenciais, como 
alimentação, saúde e educação. A dignidade humana é intrínseca a todo ser humano e 
deve transmitir a noção de que todo sujeito tem seu próprio valor. 

2.5 A Dignidade da pessoa humana no estatuto da criança e do adolescente

Por meio da proteção integral, a Lei 8.069/90 busca prever e disciplinar uma 
diversidade instrumentos jurídicos proteção as crianças e adolescentes. Segundo Barros 
(2016, p. 23), o artigo 3º do ECA, ao dizer “sem prejuízo da proteção integral”, objetivou 
salientar que a proteção dos menores de idade no Ordenamento Jurídico brasileiro não se 
finda do Estatuto, dessa forma, o diploma legislativo ou ato normativo que tenha relação 
com a criança e o adolescente tem que assegurar a estes indivíduos a possibilidade de 
pleno desenvolvimento. Ainda, o mencionado autor aduz que o artigo 3º está associado 
com o princípio da dignidade humana, e estabelece que o ECA se estende a todas as 
crianças e adolescentes sem que haja qualquer forma de discriminação. 

A absoluta prioridade da tutela da criança e do adolescente, prevista no artigo 4º, 
caput e no artigo 227 da CF, significa que a família, da sociedade e do poder público 
possuem o dever de priorizar o atendimento aos direitos da população infanto-juvenil 
(BARROS, 2016, p. 23). 

3. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA 

A “situação de rua” pode ser definida como a ausência de habitação convencional 
regular de um indivíduo, e sua eventual permanência nas ruas, vielas e praças, sem 
segurança, proteção e higiene básica, ainda, pode ser definida como o recolhimento em 
abrigos públicos ou privados (MAZZUOLI, 2018, p. 13). 

Além disso, pode ser descrita através de uma visão tridimensional, apresentada 
por Leilani Farha (ONU, 2014), relatora especial da ONU, que sugeriu que a “situação 
de rua” seja interpretada sob três perspectivas: I – como falta de moradia, considerando 
tanto o fator material de uma habitação minimamente adequada quanto o fator social de 
um espaço seguro para compor uma família ou estabelecer interações sociais, e fazer parte 
da vida em comunidade; II – como uma maneira de discriminação estrutural, bem como 
de exclusão social, tendo em vista que a ausência de uma moradia gera uma identidade 
social através da qual os sujeitos em situação de rua integram um grupo social que é 
alvo da discriminação e estigmatização; III – como reconhecimento a indivíduos nessas 
condições de direitos que auxiliam na batalha pela sobrevivência e dignidade. 
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O primeiro Encontro Nacional Sobre População em Situação de Rua, realizado 
em 2005, descreveu as pessoas que vivem em situação de rua como “Grupo populacional 
heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a 
condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação 
convencional regular, sendo compelido a utilizar rua como espaço de moradia e sustento, 
por contingência temporária ou de forma permanente.” 

Assim, conclui-se que a população de rua é formada por um grupo heterogêneo, 
com diversas condições de sobrevivência, que não possuem uma habitação convencional 
ou um local seguro para construção de uma família, e que são submetidos a discriminação 
e exclusão social. 

3.1 Dos motivos que levam as crianças e adolescentes para a rua

São diversos os motivos que podem fazer com que crianças e adolescentes busquem 
as ruas como moradia. Alguns deles entendem-se como sendo: crianças e adolescentes 
que deixam seus lares em busca de emprego, com objetivo de sustento próprio ou de 
contribuir com subsistência da família; menores de idade que, dentro de seus lares, são 
vítimas de violência física e/ou sexual; quando não possuem incentivo em casa, nem 
mesmo na escola, em se manterem nos estudos; crianças e adolescentes que possuem 
vícios em drogas; expulsos pelos próprios familiares (FIUZA et al., 2017, p.115). 

A falta de perspectiva de vida gera uma predisposição em crianças e adolescentes 
em buscarem as ruas como moradia, assim raramente optam por viverem nas ruas e a 
assumir como um espaço para habitar, o que se verifica é que há um processo para que 
isso ocorra, em que os menores se habituam com a vivência nas ruas e gradualmente se 
amoldam a ela.  

Isso se dá pelo fato de que crianças e adolescentes vão até as ruas, mas ao final do 
dia tornam para seus lares, possuem uma base familiar precária, com os pais, em grande 
parte das vezes, em condições de pobreza, sem instrução educacional, em alguns casos 
sem emprego ou renda fixa, com conflitos com os seus parceiros, contendo agressões e 
desrespeito. Tais fatores acabam por complicar a vivência desses menores dentro de suas 
próprias casas. Assim, diante destes vínculos familiares desconstruídos, eles continuam 
nas ruas, até de fato se estabelecerem suas vidas na rua (BRASIL, 2017, p.12).  

3.2 Situação de risco da criança e adolescente em situação de rua

Primeiramente, para que haja análise dos riscos enfrentados pelos menores que 
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vivem nas ruas, há a necessidade de delimitar o que de fato é o “risco”. Ocorrerá a 
situação de risco quando o desenvolvimento de uma criança ou adolescente não estiver em 
consonância com o esperado para sua idade segundo os padrões de sua cultura. Este risco 
pode estar relacionado com o físico, como doenças genéticas ou adquiridas, desnutrição e 
outros, como também pode ser referente ao aspecto social, diante do contato com meio 
violento e drogas, ou psicológico, consequência de abuso, negligência ou exploração. O 
risco pode surgir através de causas externas ou internas (HUTZ; KOLLER, 1996, p.177). 

Os fatores externos são referentes às diversas circunstâncias do meio. Comportamento 
de risco são relacionados com atividades, efetivadas por sujeitos, que ampliam as chances 
de diversas consequências para o seu desenvolvimento ou funcionamento psicológico ou 
social, além de poderem colaborar com o surgimento ou complicação de doenças. Dessa 
forma, algumas causas podem expor crianças e adolescentes a situações de risco, como 
uso de drogas, miséria, relações sexuais desprotegidas, família desestruturada, falta de 
exemplos adequados (HUTZ; KOLLER, 1996, p.177). 

Segundo Cardin e Franchini (2018, p. 192), cada autor possui uma perspectiva dos 
riscos. Alguns interpretam que o risco físico é referente às doenças genéticas, originadas 
a partir do uso de drogas ou adquiridas na rua, falta de higiene e de nutrição e acidentes 
de trabalho, e afirmam que outros autores entendem que a violência física como como 
uso da força física ou do poder de autoridade por qualquer indivíduo que visualize uma 
relação de superioridade diante dos menores de idade, resultando no sofrimento físico 
ocasionado pelo autoritarismo diante da desigualdade entre adultos e criança.

Quanto ao risco psicológico, este está ligado com a negligência da família e do 
Estado, advindo dos abusos ou exploração sofridos, tanto nos lares dos menores como 
nas ruas, ainda, também está relacionado com a influência negativa do adulto sobre a 
criança ou adolescente, através de um comportamento destrutivo. E, no que tange ao 
risco social, está associado com a exposição ao meio externo quando violentos e ao uso 
de drogas (CARDIN; FRANCHINI, 2018, p. 192). 

Mesquita e Sierra (2006, p.152) afirmam que quando as crianças e adolescentes não 
possuem seus direitos garantidos são vulnerabilizadas, além disso, destacam alguns riscos 
que geram a vulnerabilidade dos menores, como os riscos relacionados com a dinâmica 
familiar (alcoolismo, conflitos, violência doméstica, abusos sexuais, carência afetiva), 
com o lugar de moradia, com a repressão policial, com as instituições que os recebem 
(associado com os abusos praticados por profissionais), risco a saúde, risco trabalho 
infantil e por fim aponta o risco da exploração da prostituição infantil. 

A vivência nas ruas é marcada pela ausência de direitos, e pode trazer prejuízos 
ou atrasar o desenvolvimento psicológico das crianças e adolescentes, pois são expostos 
a diversas situações, como adições, violência e exploração. Dessa forma, conclui-se que 
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os menores que se encontram em situação de rua podem ter o desenvolvimento social, 
cognitivo, emocional e físico afetados. 

3.3 A Invisibilidade das crianças e adolescentes 

Meninos e meninas menores de idade se encontram em fase de desenvolvimento, e 
por este motivo necessitam de cuidados básicos e proteção por parte da família, sociedade 
e Estado. Assim, o Estado possui a obrigação de criar políticas públicas efetivas e de 
qualidade, baseadas nos direitos fundamentais, entretanto a criança e o adolescente por 
diversas vezes são colocados de lado, e uma questão que pode ser relacionada com esta 
indiferença do Estado está no “ser cidadão”, vejamos, a cidadania está relacionada com 
atuação política, votar e ser votado, e isto pode ser um dos motivos que faça com que a 
implementação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes de rua sejam 
tratadas com indiferença e inferioridade, dessa forma, esses indivíduos são, por muitas 
vezes, ignorados pelo governo (SANTOS, 2020, p. 6). 

Existe um processo de invisibilidade, que gera a implicação de barreiras no que 
se refere a inclusão e exclusão social. A vida social acaba por gerar uma classificação, e a 
produção e utilização dessa está relacionada com a identidade e diferença. De acordo com 
Silva (2017, p.82), as classificações sempre são criadas com base na identidade, e afirma 
que “dividir e classificar significa, neste caso, também hierarquizar. Deter o privilégio 
de classificar também deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim 
classificados”.

Assim, a afirmação de identidade e a marcação da diferença sempre gera um efeito 
de inclusão e exclusão. Para Silva (2017, p. 82) a identidade e a diferença resultam “em 
declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído 
e quem está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer 
distinções entre quem fica dentro e quem fica fora.”

A situação de sobrevivência das crianças e dos adolescentes de rua é resultado 
da ausência da garantia assistencialista do Estado, que possui o dever de tutelar seus 
direitos, assim, diante dessa situação, no absentismo do Estado que garante bem-
estar social, o Estado opressor assume a posição, agindo com sua força sobre os mais 
fragilizados, invisibilizados e desamparados. Segundo Cristiane Cardoso dos Santos 
(2020, p. 7), essa condição de vulnerabilidade é fruto de um encadeamento de perdas e 
negligências, advindas da família, que deveria proteger e do Estado, que deveria efetivar 
as determinações feitas pelo ECA.



4. INEFICIÊNCIA ESTATAL

O Estado possui como função o dever de regular a nação, e através de instituições 
públicas, lançar propostas e projetos compatíveis com a vontade da população. Ainda, 
possui como atribuição a positivação de normas e leis, com o dever de validá-las. 

Como já demonstrado o Estado possui o dever de garantir a proteção integral das 
crianças e dos adolescentes, e possui a obrigação de apresentar e aplicar políticas públicas 
efetivas. 

Contudo, as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado ainda apresentam diversos 
problemas e defasagens. Necessário destacar que, como não são fornecidos os dados 
oficiais e atualizados do crescimento ou redução da população de crianças e adolescentes 
em situação de rua, nem dados que apontem o perfil desses indivíduos, a análise dos 
resultados das políticas públicas resta prejudicada, além disso, a falta de informações em 
relação a esta população obstaculiza o planejamento de políticas especificas e estratégias 
capazes de garantir os direitos fundamentais dos menores que se encontram em situação 
de rua (BRASIL, 2017, p. 27).

Apesar da ausência de fornecimento de informações por parte do Poder Público 
em relação a população infanto-juvenil que habitam as ruas, existem algumas pesquisas 
que foram realizadas no país, que serão abordadas no presente trabalho, que mostram 
que apesar dos avanços normativos para proteção da criança e do adolescente, as ações 
do Estado ainda se mostram insuficientes. 

4.1 Censo da população de crianças e adolescentes que habitam as ruas realizado 
pelo SDG em conjunto com IDEST: dados inquietantes. 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), em 
conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável (IDEST), elaborou, no ano de 
2010, a Primeira Pesquisa Censitária Nacional voltada para as crianças e adolescentes em 
situação de rua. A pesquisa foi realizada em 75 cidades, com mais de 300.000 habitantes, 
incluindo todas as capitais do país. 

A pesquisa demonstrou que 23.973 crianças e adolescentes vivem nas ruas, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Bahia, foram as cidades com maior número de menores habitando 
a rua, Rio de Janeiro com 5.091 (21%), São Paulo com 4.751 (19,8%) e Bahia com 2.313 
(9,6%). 

O censo também apontou que a grande maioria das crianças e adolescentes que 
sobrevivem nas ruas são do sexo masculino, compondo 71,8% desta população. 

Quanto a faixa etária, constatou que a maioria dos menores de idade que se 
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encontram em situação de rua possuem a idade entre 12 e 15 anos de idade (42%), entre 
16 e 17 anos (29,4%) e entre 6 e 11 anos (23,5%). Crianças com idade abaixo de 6 anos 
englobam 3,1%, crianças entre 0 e 3 anos de idade 1,6%, e entre 4 e 6 anos 1,5%. 

Ainda demonstrou que das 23.973 crianças e adolescentes em situação de rua, 
49,2% se declararam pardo/moreno, 23,8% se declaram branco e 23,6% de declaram 
preto/negros.

No que tange ao local onde passam a noite, a pesquisa constatou três lugares nas 
próprias ruas, na casa de familiares e lugares alternados. Os que passam a noite na casa 
de familiares compõe 52,2% da população, 23,2 % dormem apenas nas ruas e 24,6% 
alternam os lugares onde dormem, como na rua ou na cassa da família (4,8%), na rua e 
em instituições de acolhimento (3,3%), em instituições de acolhimento e lugares diversos 
(2,9%), na rua e na casa de parentes ou amigos (2,3%) e, por fim, na casa da família, 
parentes ou amigos (1,3%). Entre o grupo que dormem apenas nas ruas, 24% vivem 
nessa situação há aproximadamente entre um período de dois e cinco anos.  

A pesquisa também apresentou dados sobre o relacionamento dos menores, que 
vivem em abrigos ou na casa, com seus pais: 18% deste grupo afirma que não possuem 
contato com os pais, 10,4% dizem possuir um relacionamento “muito bom” com os pais, 
45,1%, definiram o relacionamento como “bom”, 16,1% disseram que o relacionamento 
era “ruim” e 5,7% classificaram como “muito ruim”; o restante optou por não responder 
o questionamento. 

A pesquisa apontou ainda que as instituições não são muito procuradas pelas 
crianças e adolescentes, tendo em vista que, quando perguntado onde preferiam dormir, 
se nas ruas ou nas instituições, 62% responderam que nas ruas e apenas 23% optaram pelas 
instituições. Entre as justificativas para optarem pelas ruas encontram-se as seguintes: 
falta de liberdade; proibição do uso de álcool; cumprimento de horário; falta de vagas; 
proibição de relações sexuais. Ainda, um em cada dez entrevistados relatou a prática de 
maus tratos e violência nas instituições. Entre os que optam pelas instituições, justificam 
com a escolha pela violência sofrida nas ruas, os aspectos climáticos, ação policial, falta 
de conforto e de higiene pessoal nas ruas. Foi constatado que entre os adolescentes e 
crianças que dormiam nas ruas, 28% afirmaram que não realizavam uma refeição diária.  

A maioria dos menores em situação de rua relataram possuir uma renda, como 
vender mercadorias, esmolar e pedir dinheiro, trabalhar como “flanelinha” e limpar carros. 
O censo demonstrou que 6% das meninas e meninos de rua utilizam da prostituição e 
do tráfico de drogas como forma de obter dinheiro. Quase metade dos entrevistados 
afirmaram que o dinheiro ganho era destinado a uso próprio, e o restante informou que 
a renda obtida era destinada para família (11%). 

Apenas 12% da parcela dos adolescentes e crianças que dormiam nas ruas ainda 
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frequentavam as instituições de ensino; quanto aos que dormiam na residência familiar a 
porcentagem é de 62%. E entre os entrevistados 9% informaram que nunca estudaram, 
40% afirmaram possuir até 4ª série e 31% da 5ª a 7ª série. Sem levar em consideração os 
que nunca estudaram, os que não sabiam informar e os que não responderam, tem-se que 
80% chegou a ser, em algum momento, matriculado em instituições de ensino. 

De acordo com Rizzini et al. (2011, p. 31), os dados relacionados com o estudo 
parecem demonstrar que:

[...] a rede de ensino articulada com outras políticas intersetoriais pode 
ser um importante instrumento para evitar/minimizar que as crianças 
e os adolescentes sigam para as ruas. Uma vez que o processo de 
ida gradativa às ruas possa ser identificado, ações que fortaleçam os 
vínculos entre crianças/adolescentes – família – comunidade, podem 
ser promovidas.

Ainda, segundo os mencionados autores, com base na pesquisa desenvolvida 
pela SDH e pelo IDEST, inúmeras medidas destinadas a prevenir e intervir podem 
ser aplicadas objetivando a concretização dos direitos das crianças e das adolescentes. 
Afirmam que os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em conjunto com os 
outros conselhos, “nos três níveis da federação são espaços privilegiados para o fomento 
e a deliberação de políticas” e aduzem que reforçar este órgão na sua função deliberativa 
e de controle social, além de fortificar as redes de apoio desse processo, é uma ação de 
grande relevância para alcançar atendimento digno da população infantojuvenil que se 
encontram nas ruas, e para o desenvolvimento de caminhos destinados a reverter os 
danos gerados. 

4.2 Descaso com os conselhos de direitos da criança e do adolescente

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são uma ferramenta 
revolucionária em relação a democracia brasileira no que se refere aos direitos humanos 
das crianças e adolescentes, contudo alguns setores não reconhecem a natureza vinculante 
deste órgão, tão pouco a importância de suas deliberações e controle das políticas para 
infância e juventude, e isso se evidencia pela falta de conhecimento e desrespeito do 
Executivo ao não observar as deliberações feitas pelo Conselho. 

Rizzini et al. (2011, p. 41), destacam que, segundo um estudo chamado “Bons 
Conselhos: Conhecendo a Realidade”, realizada no ano de 2005, essa indiferença é 
evidenciada. Isso porque demonstrou que existem 5.084 Conselhos no país, onde 13% 
não se estabeleceram como órgão deliberativos, 63% agiam como órgão consultivos, 49% 
como normativos e 75% realizavam a sua função de financiamento. E mesmo que 71% 
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tivessem estabelecido o Fundo dos Direitos da Criança do Adolescente, 60% não haviam 
recebido destinações. Ainda, diversos desses Conselhos não possuíam conhecimento de 
como estabelecer os critérios e administrar os recursos do Fundo como está determinado 
no ECA. O estudo concluiu que 49% dos Conselhos estavam agindo de acordo com as 
funções atribuídas a eles, e que 47% manifestaram falta de ações efetivas. 

Necessário mencionar que umas das principais funções dos Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente é relacionada com políticas públicas destinadas com crianças 
e adolescentes em situação de rua. 

De acordo com Rizzini et al.  (2011, p. 47) os governos Municipais, Estadual e 
Federal não possuem um banco de dados sobre crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade no Brasil, que sejam de fácil acesso e abertos ao público, foi criado um 
sistema de informação chamado “Infância e Juventude em Números”, sistema esse criado 
como parte de um projeto intitulado “Os processos de Construção e Implementação de 
Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua”. 

A pesquisa foi realizada com base em discussões com conselheiros e outros 
integrantes das cidades do Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Salvador (BA), Manaus (AM), 
Porto Alegre (RS), São Luís (MA), e com representantes das cidades de Recife e Olinda 
(PE), Goiânia (GO) e do ABC Integrado, com sete munícipios do Estado de São Paulo.

Contudo, levando em consideração que a cidade do Rio de Janeiro é a com maior 
população de crianças e adolescentes que vivem nas ruas, a presente pesquisa irá abordar 
só no que tange ao estudo realizado no CMDCA-Rio. 

O estudo concluiu que o CMDCA-Rio possui alguns desafios na elaboração e 
implementação de políticas públicas, dentre elas dois merecem destaque.  

A primeira é a falta de ações continuadas para crianças e adolescentes em situação de 
rua, observou-se que há uma busca muito grande de alguns integrantes em proporcionar 
uma melhoria na vida das crianças e adolescentes em situação de rua. Rizzini et al. (2011, p. 
68) afirmam que as crianças e adolescentes em situação de rua não são invisíveis, mas sim 
negligenciados, e que “Apesar da gravidade deste problema, nos vinte anos da existência 
dos Conselhos muito pouco tem sido feito para garantir os seus direitos”, e afirmam que 
“A falta de respostas concretas às violações existentes está relacionada, muitas vezes, à 
visão de periculosidade, que impõe o controle ao invés do respeito”. Segundo os autores 
esta perspectiva é criada pela mídia e pelo senso comum, o que acaba por influenciar ou 
legitimar o poder público a adotar ações repressivas, por meio da polícia e da Guarda 
Municipal, como também do Sistema Judiciário. Ainda mencionam que, segundo um juiz 
do sistema de justiça juvenil, há a necessidade de que o judiciário reanalise a sua função 
institucional e que realize a troca da tônica repressiva e de controle por uma tônica que 
busque a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes em situação de rua. 
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O segundo desafio é relacionado com o Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FDCA), vinculado com o Conselho, pois ainda não há o entendimento 
de que tais recursos devem ser destinados ao plano de ação dos Conselhos, e enquanto 
não haja este entendimento não haverá grandes avanços na criação e fortalecimento de 
políticas de atendimento aos menores. Francisco Sadeck (2009, p. 278) explica que:

De acordo com o Estatuto, as políticas financiadas pelo Fundo 
serão implementadas por meio de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não governamentais, seguindo os regimes de 
atendimento dispostos no art. 90, em projetos de proteção especial 
ou em situações especiais, referenciais ou emergenciais, tais como: 
enfrentamento da violência, atendimento a adolescentes em risco, 
orientação e apoio sócio familiar, apoio socioeducativo em meio 
aberto, colocação familiar, abrigo, liberdade assistida, semiliberdade, 
internação, combate ao trabalho infantil, adequação das instalações 
físicas de instituições de atendimento infantil, capacitação de educadores 
e conselheiros e programas de guarda.

Ainda, para  Maria do Carmo Albuquerque (2006, p.73), apesar de ter tido um 
acréscimo nos últimos anos, a quantidade de fundos criados ainda é baixa, menciona 
também que, o uso dos Fundos como maneira de descentralização e de ingresso de 
recursos financeiros ainda é pequeno, e aduz que: “É importante notar, também, a 
carência de indicadores mais precisos sobre o funcionamento dos fundos, sua capacidade 
e realidade arrecadatória, bem como maior transparência sobre os investimentos na área, 
em especial pelo poder público”. 

Dessa forma, observa-se que os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente 
não estão desempenhando adequadamente a função atribuída eles pelo ECA, tendo em 
vista o fato de sociedade possui uma noção de que as crianças e adolescentes que habitam 
as ruas representam perigo e não vulnerabilidade. Além disso, tem-se que por muitas 
vezes o Executivo não observa as deliberações feitas pelos Conselhos, o que dificulta 
suas ações. 

4.3 Dignidade da pessoa humana ferida diante da situação de rua

Como já mencionado anteriormente, os direitos fundamentais estão relacionados 
com a manutenção da dignidade humana, assim quando direitos como o direito à vida, 
o direito à igualdade e à integridade física, moral ou psíquica, mínimo existencial, são 
desrespeitados, consequentemente a dignidade humana é ferida. 

As pessoas que vivem em situação de rua são vulnerabilizadas e discriminadas por 
viverem na rua, e por não estarem inclusas na parcela da sociedade economicamente ativa.  



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

286

As crianças e os adolescentes que vivem na rua, da mesma forma são marginalizados e 
excluídos e são sujeitos que são privados dos direitos humanos garantidos a todos por lei. 

A rua gera a degradação dos desejos e dos direitos humanos, são ambientes que 
colaboram com a consumição dos corpos que nelas habitam, e a sociedade fomenta uma 
invisibilidade dos menores que se encontram em situação de rua (SANTOS; VIEIRA, 
2018, p. 147). 

As crianças e adolescentes que habitam nas ruas são possuem qualquer tipo de 
proteção, visto que resta incontestável a falta de direitos, garantias e de possibilidades no 
âmbito da educação, saúde e proteção social, além disso, estes sujeitos são tratados com 
preconceito e com hostilidade por parte da sociedade. 

Segundo a UNICEF (2012, p. 32), as vivências nas ruas deixam as crianças e 
adolescentes expostas à violência, entretanto, os crimes praticados contra elas dificilmente 
são investigados, e um número reduzido de pessoas possuem preparo para agir em sua 
defesa, ainda, menciona que houve relatos, por parte de pesquisadores, organismos 
nacionais e grupos internacionais de direitos humanos, que forças policiais e de segurança, 
realizam abusos contra menores que vivem nas ruas. 

Entre as crianças e adolescentes que vivem nas ruas muitas passam a fazer uso 
de drogas, e por muitas vezes não possuem cuidado com o próprio corpo, alguns 
são submetidos a exploração sexual e prática de atos infracionais. Os menores que se 
encontram em situação de rua possuem seus sonhos e a capacidade de evoluir, estudar e 
aprender tolhidos pela rua, o que prejudica o desenvolvimento destes.

Assim, observa-se que a rua coloca as crianças e os adolescentes diante de situações 
relacionadas com a exploração sexual, agressões físicas e psicológicas, onde há violação 
de seus corpos e de sua dignidade humana, falta de acesso à alimentação, educação, saúde 
lazer e entre outras situações. 

Crianças e adolescentes que habitam as ruas vivem em condições de sobrevivência 
oposta aos direitos fundamentais previstos no ECA, e essa realidade é negligenciada pelo 
Estado e por grande porção da sociedade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dignidade humana é o princípio de que todos devem ser tratados como fim, e 
não como um meio ou objeto. Assim, todo ser humano é digno de respeito irrestrito, 
independentemente de sua classe social, a dignidade humana é intrínseca a todo ser 
humano e deve transmitir a noção de que todo sujeito tem seu próprio valor. 

Diante da ineficiência do Estado em implantar medidas para proteção da criança 
e do adolescente que se encontram situação de rua, o princípio da dignidade da pessoa 
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humana é evidentemente ferido, e consequentemente diversos direitos fundamentais são 
atingidos. 

Crianças e adolescentes que habitam as ruas vivem em condições de sobrevivência 
oposta aos direitos fundamentais previstos no ECA, e essa realidade é negligenciada pelo 
Estado. 

E isso se evidência através dos dados relacionados com a porcentagem das crianças 
e adolescentes que se encontram em situação de rua, das condições de sobrevivência 
desses indivíduos, bem como a situação de invisibilidade que se encontram, e do descaso 
dos gestores públicos em relação aos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente. 

Assim, conclui-se que o Estado cria documentos que garantem direitos a todos, 
contudo o sistema deixa de colocar em prática, violando direitos fundamentais dos 
sujeitos. O que se observa é uma exclusão social, negação de direitos e falta de acessos 
aos serviços. 
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