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RESUMO 
 
A pobreza expressa um fenômeno multidimensional que possui 
raízes arraigadas no sistema capitalista. Dentre suas múltiplas 
expressões na realidade social, a situação de rua de crianças e 
adolescentes expressa um intenso paradoxo na realidade 
brasileira que tem desafiado as políticas públicas. Na presente 
discussão é proposta uma análise da situação de rua de 
crianças e adolescentes pela ótica da identidade social destes 
sujeitos, construída frente à vivência cotidiana da pobreza em 
suas múltiplas dimensões.  
 
Palavras-chave: Pobreza. Criança e Adolescente. Identidade 
Social.  
 
 
ABSTRACT 
 
Poverty expresses a multidimensional phenomenon that has 
rooted in the capitalist system. Among its multiple expressions 
in social reality the situation of street children and adolescents 
expressed an intense paradox in Brazilian reality that has 
challenged public policy. In this discussion we propose an 
analysis of the situation of street children and adolescents from 
the perspective of social identity of these subjects built against 
quotidian experience of poverty in its many dimensions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento da questão social possui raízes históricas arraigadas na 

implantação do sistema capitalista, que é estruturado num modo particular de produção, que 

separa visceralmente os detentores dos meios de produção, capitalistas, e os detentores da 

força de trabalho. Sobre esta desigualdade fundamental estão as raízes para a estruturação 

da questão social, que se intensifica na realidade cotidiana, adquirindo contornos ainda mais 

profundos. 

Dentro da conjuntura social e histórica capitalista, a situação de rua de crianças 

e adolescentes destaca-se pela sua faceta de crueldade. A “fragilidade” da condição de 

sujeitos em estágio de desenvolvimento encrudesce a situação de vivência cotidiana no 

contexto da rua. Esta expressão da questão social recebe a atenção do Estado através da 

profunda legislação que assegura os direitos da criança e do adolescente e estabelece o 

dever de todos de zelar pela sua efetivação e resguardar a proteção integral a que estes 

sujeitos têm direito. A intervenção do Estado, objetiva, em última instância, a construção de 

espaços para o desenvolvimento de sociabilidades, de processos civilizatórios, de 

subjetividades e identidades sociais na perspectiva dos direitos sociais. 

Entretanto, a realidade cotidiana revela um intenso paradoxo formado entre a 

proteção integral a que estes sujeitos têm direito e a intensa realidade de violação de 

direitos a que estão submetidos. Quais elementos permite vislumbrar uma compreensão 

acerca desta realidade intensamente contraditória? Dentre uma gama complexa de fatores, 

engendradas a reboque das contradições essenciais do sistema capitalista, a perspectiva do 

sujeito favorece elementos essenciais para a compreensão desta realidade social, tendo em 

vista que a compreensão da questão social não perpassa unicamente pela perspectiva 

macrossocial, mas também pela ótica do sujeito que vivencia as expressões da questão 

social, que dá rosto e nome às múltiplas violações de direito na realidade concreta. 

 

2 SOCIEDADE CAPITALISTA- BASE ESTRUTURAL DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 

 

O surgimento da questão social está diretamente atrelado à implantação do 

sistema capitalista. Este é baseado num modo de produção historicamente determinado, 

que está estruturado sobre as desigualdades fundamentais entre as forças produtivas que o 

impulsionam e as relações sociais que o sustentam. Nessa perspectiva, uma análise 

aprofundada sobre o capitalismo e suas ideologias aponta para um sistema que cria 

constantemente as condições para o seu funcionamento, mas que, paralelamente, cria uma 
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gama de necessidades que não é capaz de atender. Esta realidade atinge as múltiplas 

dimensões da vida social, se refletindo na cultura, nas subjetividades e nas identidades 

sociais, conforme indica Iamamoto (2011).  

São imbricadas na conjuntura do sistema capitalista, que por constituir um 

sistema baseado nas contradições sociais, é responsável por sua intensificação. Segundo 

Iamamoto (2008, p.62), entender as expressões da questão social é entender “[...] os 

processos sociais que as produzem e reproduzem e como são experimentadas pelos 

sujeitos sociais que as vivenciam em suas relações sociais quotidianas [...]”. Nesse sentido, 

a análise da situação de rua de crianças e adolescentes perpassa pela compreensão dos 

determinantes sociais subjacentes a realidade de violação de direitos a que estão 

submetidos, mas também à consideração da identidade social desses sujeitos construídas e 

reconstruídas nesta realidade de intensas contradições. 

O homem, enquanto sujeito inserido no sistema capitalista de produção e de 

reprodução da riqueza, possui uma natureza eminentemente social, configurando assim, a 

ontologia do ser social. A análise marxiana da realidade social ressalta a categoria 

econômica como elemento “fundante” do ser social. Segundo Pontes, a ontologia do ser 

social de Marx está ancorada nos “(...) processos de produção e reprodução da vida 

humana (...)”. (PONTES, 2007, p. 59). Portanto, a sociedade está fixada nas estruturas 

capitalistas que extrapolam os limites da produção e invadem todos os setores da vida 

social. Nesse sentido, entender a realidade social, com suas múltiplas expressões da 

questão social supõe considerar o quadro macrossocial no qual esta realidade está inserida. 

O capitalismo, ao transformar as condições de produção material da vida, 

inserindo os homens num mesmo espaço para desenvolverem conjuntamente a produção, 

alterou também as relações sociais. As necessidades sociais passaram a ser enfrentadas 

pela via do mercado, através das relações de produção, da compra, venda e troca de 

mercadorias. Assim, o trabalho passou a ser dividido socialmente, gerando o que Iamamoto 

(2007, p. 58) chama de “dependência social”, pois cada homem produz para as 

necessidades que são sociais. Isso ocorreu dentro das indústrias, entre profissões, entre 

cidades e até mesmo entre países.  

A pobreza é fruto desse processo histórico e social. Suas raízes perpassam 

pelas desigualdades que servem de base para a produção e reprodução capitalista. Possui, 

portanto, dimensões que não se esgotam nas suas manifestações concretas. Godinho 

(2011, p. 2) apresenta o conceito mais usual de pobreza, mas já aponta para uma análise 

mais complexa desse fenômeno: 
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A pobreza o é em qualquer lugar do mundo entendida como privação ou ausência 
das necessidades básicas, podendo mudar a intensidade da privação como 
ausência total de recursos que impeçam o ser inclusive de se alimentar: condição 
primeira para sua sobrevivência. O que denotaria um estado de indigência. De 
outras formas se daria na privação de condições materiais e acesso mínimo as 
políticas de saúde, educação, saneamento, habitação, etc. (GODINHO, 2011, p. 2) 

 

Nesse sentido, a pobreza perpassa desde privação das necessidades básicas, 

até a privação de acesso as políticas públicas. Trata-se de um fenômeno social e histórico 

que afeta, na atualidade, 1,2 bilhões de pessoas no mundo, segundo dados do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2015). A cada oito indivíduos, um não 

tem acesso a alimentos para suprir suas necessidades básicas. E dentro deste contexto, 

mais de 100 milhões de criança permanecem em estado de desnutrição no mundo.  

A análise de Yazbek (2012) aprofunda essa discussão. Para a autora a pobreza 

possui um caráter multidimensional, que extrapola os limites materiais de acesso a bens e 

serviços. Nas palavras da autora:   

 

[...] abordo a pobreza como uma das manifestações da questão social, e dessa 
forma como expressão direta das relações vigentes na sociedade, localizando a 
questão no âmbito de relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento 
capitalista, extremamente desigual, em que convivem acumulação e miséria. Os 
“pobres” são produtos dessas relações, que produzem e reproduzem a desigualdade 
no plano social, político, econômico e cultural, definindo para eles um lugar na 
sociedade. Um lugar onde são desqualificados por suas crenças, seu modo de se 
expressar e seu comportamento social, sinais de “qualidades negativas” e 
indesejáveis que lhes são conferidas por sua procedência de classe, por sua 
condição social. (YAZBEK, 2012, p.289) 

 

A autora reforça, nesse sentido, a dimensão política da pobreza, que não se 

esgota na base material, mas envolve aspectos, políticos, históricos e sociais. Está 

intimamente ligada as desigualdades sociais, sendo esta última a base sobre a qual se erga 

as múltiplas expressões da pobreza na realidade concreta.  

Enquanto fenômeno histórico e social, a compreensão acerca da pobreza não se 

esgota, portanto, na análise das expressões concretas desta na realidade social. Sua 

análise deve abarcar a dimensão do sujeito que vivencia as expressões da pobreza em sua 

realidade cotidiana. Qual a identidade social destes sujeitos? Como ela se constrói e 

reconstrói frente à conjuntura social subjacente? Essas problematizações trazem uma 

perspectiva de análise fundamental acerca da pobreza e suas expressões na realidade 

concreta.  

O cenário atual impõe grandes desafios aos trabalhadores da área social. Na 

análise destes desafios e das grandes questões que afligem a contemporaneidade, 

Martinelli (1997) enfoca a necessidade de se desvendar este tempo presente, este novo 

cenário social. A degradação do mundo do trabalho e a desestruturação do emprego vêm se 
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intensificando num processo que leva a um agravamento das questões sociais. O 

capitalismo acelera o individualismo, levando ao que Martinelli considera como inversão da 

luta de classes, onde há a prevalência dos interesses individuais sobre os coletivos. É neste 

cenário em que se engendram e intensificam a vulnerabilização de crianças e adolescentes, 

que encontram no espaço da rua alternativas para uma realidade social intensamente 

contraditória.  

Esta perspectiva histórica constitui a base para a compreensão do homem 

enquanto um sujeito que possui a dimensão individual, que o particulariza, mas que está 

ancorada em processos estruturais da sociedade no qual está inserido. Esta dupla 

dimensão revela a complexidade que envolve o sujeito, tendo em vista que é partir da sua 

inserção na realidade social que o sujeito constrói e reconstrói a sua identidade social. 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS- PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NO BRASIL 

 

Na realidade brasileira, a questão social ganha a cena política a partir da década 

de 20, com a intensificação das insatisfações sociais e através da tentativa do Estado de 

manter o controle social. Ianni (1992, p.89) analisa assim esse processo:  

 

Aos poucos, alguns setores dominantes e governos são levados a reconhecer que a 
questão social é uma realidade. Ainda que utilizem outras denominações e 
preconizem a violência contra as reivindicações e os protestos, ainda assim se 
começa a reconhecer que algo pode mudar, que alguma negociação pode haver, 
sem que o status quo seja abalado. Tanto assim que ao longo das décadas de 20 e 
30 os governos e setores dominantes começaram a admitir que a questão social 
poderia deixar de ser considerada um problema de polícia, e começar a ser tratada 
como um problema político.  

 

A política social brasileira é fruto deste processo histórico de tentativas da classe 

trabalhadora de garantir e ampliar os seus direitos, por um lado e a clara demonstração da 

tentativa de controle das inquietações sociais e manutenção do status quo por parte dos 

setores dominantes. Nesse sentido, a política social figurava mais como instrumento para os 

setores dominantes do que para a classe trabalhadora em geral. Esse contexto trouxe como 

desdobramentos características peculiares para a política social brasileira e para a própria 

constituição do papel do cidadão. DaMatta (1997) já destacou a especificidade da categoria 

cidadania na realidade brasileira. Segundo o autor, na concepção brasileira de cidadania, 

essa funcionaria de forma automática, sem necessidade de esforços para a construção e 

efetivação deste conceito. Herança histórica de uma sociedade que recebeu seus primeiros 

direitos como uma benesse do setor dominante.  
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Para Pereira (2011, p. 125) a proteção social brasileira carrega as marcas da 

sua história: 

 

Assim, a proteção social no Brasil não se apoiou firmemente nas pilastras do pleno 
emprego, dos serviços sociais universais, nem armou, até hoje, uma rede de 
proteção impeditiva da queda e da reprodução de estratos sociais majoritários da 
população na pobreza extrema. Além disso, dada a fragilidade das instituições 
democráticas nacionais, a política social brasileira teve seus momentos de expansão 
justamente nos períodos mais avessos à instituição da cidadania: durante os 
regimes autoritários e sob o governo de coalizões conservadoras.  

 

Na atualidade, o sistema de proteção social brasileiro tem conseguido tirar a 

população da pobreza extrema através, principalmente do Programa Bolsa Família. O 

Banco Mundial destacou que em uma década do Programa Bolsa Família, a pobreza foi 

reduzida pela metade no Brasil, passando de 9,7% para 4,3% (CERATTI, 2014). Entretanto, 

as marcas deste processo histórico ainda estão presentes nas características das políticas 

sociais, bem como na própria constituição do cidadão brasileiro, conforme analisado 

anteriormente.  

Na realidade brasileira, a proteção integral aos direitos da criança e do 

adolescente ficou definitivamente retratada na Constituição Federal de 1988 e na sua 

regulamentação no tocante à proteção dos direitos da criança e do adolescente, que se 

materializou no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Neste está definido que: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
(BRASIL, 1990, art. 4º). 

 

 
A prioridade no atendimento às múltiplas dimensões que são asseguradas à 

criança e ao adolescente reafirma a centralidade destes sujeitos na sociedade brasileira. Por 

criança entende-se, nos termos definidos no ECA “a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade” (BRASIL, 1990, art. 

2º). Diante da proteção social assegurada pela legislação pertinente, o Estado teve que 

garantir a sua execução mediante uma gama de políticas sociais.  

Na análise teórica em torno da política social, Faleiros (2009) realiza uma 

discussão profunda acerca desta categoria na realidade do Estado Capitalista. O autor 

ressalta a existência de uma marca social para os usuários de uma determinada política 

social. Nesse sentido, estes passam a ser vistos de uma forma diferenciada pela sociedade, 

carregando a marca da expressão da questão social que vivencia.  
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Entretanto, ao situar esta discussão o autor aponta sua perspectiva de análise: 

“No entanto, a política social é uma gestão estatal da força de trabalho, articulando as 

pressões e movimentos sociais dos trabalhadores com as formas de reprodução exigidas 

pela valorização do capital e pela manutenção da ordem social [...]” (FALEIROS, 2009, p 

64). Nesta discussão, o autor destaca que a política social é resultado da correlação de 

forças, ainda que seu produto final esteja aliado às necessidades capitalistas. 

Segundo Faleiros a política social pode ser assim entendida: 

 

O Estado e suas políticas situam-se num marco histórico-estrutural, e não é dentro 
de uma lógica formal abstrata que se pode compreender suas funções, mas na 
correlação de forças e lutas sociais e políticas que articulam os movimentos da 
sociedade com setores do legislativo e do executivo, formando blocos de pressão e 
de negociação onde os interesses dominados podem se manifestar e obter algumas 
conquistas. (FALEIROS, 2009, p. 79) 

 

Esta compreensão, dentro da lógica capitalista, permite vislumbrar as estruturas 

sociais sobre a qual se firmam as políticas sociais na atualidade. Esta análise não 

desmerece o papel do sujeito. Este pode, através da articulação em movimentos sociais, 

conseguir ter seus direitos reconhecidos.  

 

4 SITUAÇÃO DE RUA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL- UMA 

PROPOSTA DE ANÁLISE PELA ÓTICA DA IDENTIDADE SOCIAL 

 

A realidade brasileira deixa evidente uma intensa contradição tendo em vista o 

paradoxo formado pela proteção integral a que criança e adolescente têm direito e a 

realidade social de opressão e exclusão enfrentada por inúmeros sujeitos que vivem em 

situação de rua no Brasil. Esta expressão da questão social tem sua gênese atrelada às 

estruturais sociais e políticas do país. Segundo Medeiros (1999) 

 

A questão da criança e do adolescente em situação de rua não acontece de maneira 
isolada e desarticulada do contexto social, econômico, político e cultural da 
sociedade tornando-se, assim, um problema delineado historicamente na 
complexidade da realidade concreta onde se insere.  

 

É nesse quadro analítico que a identidade social de crianças e adolescentes em 

situação de rua se destaca tendo como plano de fundo o cenário de intensificação do 

sistema capitalista e de suas ideologias de reprodução. Entender a pobreza e suas múltiplas 

expressões na realidade concreta, como desdobramentos da questão social, portanto, 

produto histórico do sistema capitalista, perpassa por uma compreensão multidimensional 

que não se esgota nas estruturas e manifestações concretas dessas expressões, mas que 
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se evidencia nas particularidades da constituição dos sujeitos, nas formas forjadas de 

resistência, na identidade social constituída frente a esta realidade social contraditória.  

Segundo Rizzini e Butler (2003) é no bojo do sistema capitalista que a situação 

de crianças e adolescentes em situação de rua ganha destaque. Para os autores, a história 

mostra que desde o século XIX esta questão está na cena social brasileira. Entretanto, 

somente no final da década de 70, período de crise no regime ditatorial, as inquietações em 

torno do agravamento das questões sociais no Brasil apontam as discussões em múltiplas 

direções, e a situação de rua de crianças e adolescentes começou a ser discutida.  

Crianças e adolescentes em situação de rua tendem a ser definidos como um 

grupo que têm no cotidiano da rua experiências diárias, sejam elas para obtenção de 

dinheiro, ou para o uso de drogas, ou crianças e adolescentes que fazem da rua sua 

moradia. Entretanto, esta definição permanece em aberto, tendo em vista a 

heterogeneidade e complexidade que envolve a questão. 

No seu processo de vivência na rua, crianças e adolescentes desenvolvem 

identidades que garantem mesmo a sua sobrevivência neste espaço social. Estes 

identidades carregam marcas características do contexto subjacente, que se revelam nas 

falas, nos comportamentos, nos significados produzidos. Portanto, definir estes sujeitos, 

perpassa por um complexo processo social que deve levar em consideração múltiplas 

dimensões da realidade social destes sujeitos. Crianças e adolescentes em situação de rua 

podem ser entendidos, segundo Lima (2005, p. 123) como um: 

 

[...] segmento que, vulnerabilizado, enfrenta desafios e constrói/reconstrói modos e 
formas alternativas de sobrevivência e sociabilidade no ambiente da rua. Nesse 
espaço desenvolvem, aliás, relações que se estabelecem a partir de identidades ou 
identificação com novos parceiros que expressam, na lida diária, características e 
interesses comuns, vinculados à luta pela própria sobrevivência. Inobstante, criam 
mecanismos de proteção e confronto quando se sentem ameaçados por 
interferência inoportunas [...]  
 

 

A problematização em torno da identidade traz subjacente a compreensão desta 

como um processo de inter-relação entre o sujeito e a conjuntura da qual faz parte. Nesse 

sentido, ao se analisar identidade social é fundamental uma compreensão dialética da 

mesma, tendo em vista que esta perspectiva evidencia a sua dimensão histórica e toda a 

processualidade envolta nesta categoria.  

A concepção sócio histórica de homem oferece subsídios para esta análise. O 

homem, no bojo da sociedade capitalista, é dependente das relações sociais que estruturam 

esta sociedade. Nesse sentido, pode-se entender que “A totalidade da realidade social é um 

princípio fundamental para captar o movimento do homem no mundo [...]. Uma totalidade, 

portanto, que se materializa num tempo histórico social, totalidade concreta.” (LAURENTI; 
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BARROS, 2000). Nesse sentido, a identidade configura-se, portanto, como uma totalidade, 

na medida em que as dimensões individuais, sociais, culturais e históricas se sintetizam na 

identidade social dos sujeitos num processo constante de construção e reconstrução de 

sentidos e de significados.  Revela-se assim, o caráter dialético da identidade.  

Laurenti e Barros (2000) ao analisarem a problemática conceitual em torno da 

identidade consideram a identidade social como o termo que se destaca por contemplar as 

dimensões individual e social. Esse termo contempla a concepção do homem como um ser 

que carrega estas duas dimensões de forma integradas. A identidade social é construída, 

portanto, a partir de um processo em que o sujeito tem um papel central, pois é a partir dos 

significados que produz sobre a sua realidade social, que a identidade social vai sendo 

moldada. Castells (2008) define este processo como uma construção: 

 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, 
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e 
por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. 
Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e 
sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e 
projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de 
tempo/espaço. (CASTELLS, 2008, p. 23) 

 

Enquanto construção de significados, a identidade social evidencia as 

particularidades contidas nas experiências específicas de cada grupo ou sujeitos sociais. 

Considera-se que a identidade assumida por crianças e adolescentes em situação de rua se 

constitui numa identidade de resistência, nos termos definido por Castells (2008, p.24): 

 

[...] criada por atores que se encontram em posições/ condições desvalorizadas e/ou 
estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de 
resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 
instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos [...]. É provável que 
seja esse o tipo mais importante de construção de identidade em nossa sociedade. 
Ele dá origem a formas de resistência coletiva diante de uma opressão que, do 
contrário não seria suportável [...] a construção de uma identidade defensiva nos 
termos das instituições/ ideologias dominantes, revertendo o julgamento de valores 
e, ao mesmo tempo, reforçando os limites de resistência.   

 

No espaço da rua, crianças e adolescentes desenvolvem comportamentos, falas, 

gestos que garantem a sua sobrevivência neste contexto social. Estes aspectos compõem a 

sua identidade, que adquire contornos de resistência. Reafirma-se, portanto, a relação entre 

identidade social e a conjuntura social no qual o sujeito está inserido.  

A identidade possui, portanto, as dimensões simbólicas e sociais que são 

integrantes do processo de construção da identidade social: 

 

O social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas cada um deles é 
necessário para a construção e a manutenção das identidades. A marcação 
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simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a relações sociais, 
definindo, por exemplo, quem é excluído e que é incluído. É por meio da 
diferenciação social que essas classificações da diferença são “vividas” nas relações 
sociais. (WOODWARD, 2000, p. 14, grifo do autor) 

 

Nesse sentido, a forma como cada sociedade significa suas relações sociais vai 

influenciar como os sujeitos se veem diante do todo social do qual fazem parte. Essa 

dimensão simbólica repercute nas identidades dos sujeitos, mas não as define, tendo em 

vista que a identidade não é algo rígido posto que a própria sociedade não o é. Portanto, é 

na vivência no meio social, que o sujeito vai construindo e reconstruindo sua identidade, 

tendo em vista que este interage como o contexto subjacente, reflete sobre esta realidade e 

toma atitudes que vão emoldurando a identidade tanto do sujeito, quanto do grupo do qual 

faz parte. Esta é, portanto, uma relação dialética fundamental que evidencia a dinamicidade 

existente entre sujeito, identidade e sociedade.  

O processo que conduz a criança e adolescente para a rua evidencia a 

influencia dos aspectos simbólicos e de representação social.  

 

O caráter progressivo do movimento não diz respeito somente a um movimento 
material para a rua e um distanciamento domicílio familiar. Ele comporta também 
uma atividade simbólica de apropriação da rua e de distanciamento com relação ao 
lugar de origem. O grau de apropriação simbólica (representações) da rua e do 
distanciamento com relação ao lugar de origem (domicílio familiar, instituição, etc.) 
variam muito de uma criança para outra. Isso aumenta a diversidade das situações 
pessoais das crianças que vão para a rua.  (LUCCHINI, 2003, p. 50) 

 

 Nesse sentido, os sistemas de representações sociais têm papel de destaque 

neste processo complexo, do qual crianças e adolescentes fazem parte. A rua figura como 

uma possibilidade, como uma alternativa a casa. Esta identidade da rua, que se aproxima 

da identidade de resistência abordada por Castells (2008) revela o nível de aproximação do 

sujeito em relação à rua e distanciamento, em larga medida, dos serviços públicos, 

representando a sociedade formalmente instituída.  

A identidade social possui, portanto, um caráter processual: ela vai se 

reconstruindo, na medida em que as significações produzidas pelos sujeitos também vão se 

modificando. Para que uma política destinada à criança e adolescentes em situação de rua 

tenha efeito, ela precisa desconstruir identidades produzidas nas ruas, para que se 

construam identidades de sujeitos de direitos. As dimensões históricas, sociais e culturais 

são assim reafirmadas no processo de construção da identidade, destacando esta como um 

elemento fundamental para compreender a pobreza enquanto expressão da questão social 

e suas formas de enfrentamento e resistência.  

 

5  CONCLUSÃO 
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A análise acerca da pobreza e suas múltiplas dimensões na vida social perpassa 

por uma compreensão que retome suas estruturas arraigadas no sistema capitalista e suas 

formas de reprodução. Entretanto, esta análise não se esgota nesta dimensão macrossocial, 

tendo em vista que enquanto fenômeno multidimensional, a pobreza também requer uma 

compreensão multifocal.  

A identidade social adquire centralidade nesta análise, pois possui em sua 

constituição elementos sociais, históricos e culturais, mas também elementos da vivência 

particularizada do sujeito na realidade social cotidiana.  Trata-se de uma análise que, 

através da mediação, permite compreender que a identidade social está situada no campo 

da singularidade. Crianças e adolescentes em situação de rua, como sujeitos singulares 

inseridos numa complexa realidade social, compõe, entretanto, a universalidade social. 

Nesse sentido, a sua identidade social é significativa enquanto componente de uma 

realidade complexa e ontológica. Particularizar essa identidade social é fundamental para a 

compreensão de seus determinantes sociais, bem como de suas expressões e relações 

com a concretude da vida social.  
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