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s últimas décadas têm assistido a uma mobilização mundial e nacional 
visando ao reconhecimento e cumprimento de direitos à infância e 

adolescência que lhes assegurem o pleno exercício da cidadania. A 
publicização de condições degradantes, materiais e morais, em que vivem 
muitas crianças e adolescentes de países ricos e pobres, tem suscitado a 
indignação e a busca de soluções entre aqueles(as) que defendem a 
construção de uma Terra onde os direitos humanos sejam extensivos a 
todos(as) seus habitantes1. 

Apesar de estudos em perspectiva histórica evidenciarem que 
manifestações de violência adulta contra crianças não são prerrogativa das 
sociedades contemporâneas (MÉLLO, 2006), diferentes instituições sociais 
contemporâneas —governamentais, não governamentais, empresariais ou 
                                                           
* Fúlvia Rosemberg é professora titular de Psicologia Social da PUC-SP e pesquisadora da 
Fundação Carlos Chagas, onde coordena o Programa Internacional de Bolsas de Pós-
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1 A partir desta frase, abandonaremos a fórmula o(a) e passaremos a adotar o genérico masculino. 
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sem fins lucrativos, internacionais e intergovernamentais— têm se 
empenhado em denunciar a intensidade e a extensão de situações 
degradantes em que vivem crianças e adolescentes, geralmente associadas a 
manifestações de violência adulta, coletiva ou individual, concreta ou 
simbólica, direta ou indireta. Os problemas sociais então demarcados têm 
provocado investigações, estímulo à solidariedade nacional e internacional, 
bandeira para campanhas de mídia e meta de políticas sociais. 

Porém, este esforço de sensibilizar a opinião pública quanto as 
condições sociais degradantes de crianças e adolescentes pobres, gerou a 
delimitação de problemas sociais publicizados por meio de uma retórica 
específica, que vem percorrendo o mundo, e que, no seu esforço de 
convencimento, muitas vezes, estigmatiza famílias, crianças e 
adolescentes pobres. 

Assim, nas últimas décadas, vários “problemas sociais” associados à 
infância pobre entraram na agenda das políticas sociais brasileiras, rotulando 
e fragmentando a pobreza. Iniciamos, então, no NEGRI (Núcleo de Estudos 
de Gênero, Raça e Idade) do Programa de Estudos Pós-graduados em 
Psicologia Social da PUC-SP, uma linha de pesquisa que tem como objetivo 
problematizar a construção da agenda de políticas sociais para a infância 
brasileira contemporânea. Para tanto, um dos projetos focaliza mídia e 
infância, a partir do qual nos propomos a apreender o tratamento dado pela 
mídia escrita, especialmente pelo jornal Folha de S.Paulo— considerado o 
veículo impresso brasileiro que mais atenção dá ao tema infância (ANDI, 
2002)—, a temas que passaram a ocupar a posição de “problemas sociais” na 
agenda de políticas públicas brasileira das últimas décadas do século XX: 
“prostituição infanto–juvenil” (ANDRADE, 2001), “gravidez adolescente” 
(NAZARETH, 2004), “trabalho infantil” (FREITAS, 2004) e “meninos de 
rua” (ANDRADE, 2005). Nesta comunicação focalizaremos o tratamento 
dado ao tema “meninos de rua” em matérias publicadas pelo jornal impresso 
Folha de S.Paulo entre 1980 e 2001. Esta comunicação busca articular dois 
campos teóricos —construção de problemas sociais e ideologia— sobre os 
quais apresentamos, a seguir, uma síntese. 
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A construção de problemas sociais 

Adotamos a perspectiva interacionista na compreensão da definição 
de problemas sociais, seguindo caminhos abertos e percorridos por Joel 
Best (1987), Joseph Gusfield (1984), Bernard Lahire (2005), entre outros. 
Tais autores, analisam a construção de problemas sociais não como um 
espelho das condições objetivas, mas como eles são definidos e concebidos 
pela sociedade enquanto projeção de “sentimentos coletivos” 
(HILGARTNER e BOSK, 1988: 60). Este primeiro enfoque, que 
problematiza a própria construção de problemas sociais, apela por uma 
parada, pois tem sido pouco tratado na literatura brasileira, apesar de 
frequentar a literatura anglo-saxônica desde os anos 1970 (BLUMER, 1970; 
SPECTOR e KITSUSE, 1973)2. 

Por que a questão das crianças e dos adolescentes em situação de rua 
passou a ocupar a arena de negociação das políticas sociais, tendo sido 
alçada à condição de problema social brasileiro, disputando atenção, 
recursos e ações públicas específicas? Uma resposta “objetivista” diria: 
porque é um problema grave, real, que atinge inúmeras crianças e 
adolescentes brasileiros. Portanto, a extensão real e a gravidade seriam 
suficientes para que fosse definido como problema social. Mas pode-se 
argumentar: por que o déficit de vagas em creche, por exemplo, que tem 
efeitos devastadores e que atinge um número expressivo de crianças não 
ocupa esta prioridade na agenda de políticas sociais? Isto é, extensão e 
gravidade como indicadores objetivos são insuficientes para delimitar e 
hierarquizar uma questão como problema social. É necessário que a questão 
incite a atenção pública a partir da mobilização de atores (ou arenas) sociais 
que abracem a causa da resolução deste problema social. Conforme a frase 
lapidar de Best (1955: 4), “Problemas sociais são o que as pessoas 
consideram ser problemas sociais”. 

                                                           
2 Uma síntese do papel da mídia na América Latina no processo de elaboração de políticas 
públicas pode ser encontrado no manuscrito de Sallie Hughes (2005). Ver também BID (2006). 
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No campo da Sociologia e das Ciências Políticas, já se observara 
certa abertura a partir dos anos 1960/1970, quando passou-se a abordar os 
problemas sociais focalizando seu “ciclo vital” (OSZLAK e O’DONNELL, 
1976), desde sua delimitação e incorporação na agenda, até sua resolução. 
Mas o que seria a “resolução” de um problema social? A eliminação do 
problema ou sua saída da agenda? Percebe-se que várias questões entram e 
saem da agenda de políticas sociais, sem que tenham sido resolvidos os 
sofrimentos ou as necessidades humanas. Que se pense, por exemplo, o 
lugar que ocupa a “mortalidade infantil” na histórica agenda de políticas 
sociais brasileiras. Neste sentido, o que passa a ter interesse é a própria 
definição e delimitação do problema social. Em outras palavras, passa a 
interessar ao pesquisador a transformação de uma questão em problema 
social. Por isto, no NEGRI, desenvolvemos esta linha de pesquisa que se 
interroga sobre a entrada, na agenda das políticas para a infância, de temas 
associados à pobreza. Portanto, do “ciclo vital” de um problema social, 
focalizamos uma etapa —sua definição e delimitação— e uma das arenas 
em que ocorre sua construção: a mídia. Nossa questão não é como a 
sociedade constrói crianças e adolescentes em situação de rua, mas como a 
sociedade constrói ou fabrica a categoria “meninos de rua” e a incorpora 
como tema de relevo na agenda das políticas para a infância. Portanto, não 
estamos procurando causas e consequências do fenômeno crianças e 
adolescentes em situação de rua, mas procuramos desconstruir o que parece 
uma evidência: a construção da categoria “criança de rua” e sua assunção 
como problema social. Como se configura esta etiqueta, este rótulo, esta 
categoria? Como a mídia participa de sua construção? 

Hilgartner e Bosk (1988) oferecem um ponto de partida promissor 
para se apreender o “processo coletivo de definição” e delimitação de um 
problema social: a competição entre diferentes questões sociais que podem 
se converter em problema social, para se transformarem em “tópico 
dominante do discurso social e político” (p. 16). Isto é, da infinidade de 
questões sociais que podem incitar a atenção social algumas se transformam 
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em “celebridade”, outras mobilizam apenas setores sociais restritos e outras, 
ainda, são ignoradas. Processa-se a uma hierarquização das questões. 

Isto nos leva a vislumbrar um “mercado de problemas sociais” nas 
sociedades ocidentais contemporâneas, no qual apreendem-se múltiplas 
competições: qual a questão que deve incitar a atenção: mortalidade infantil 
ou “engruvinhamento” da pista do aeroporto de Congonhas? Qual a versão 
legítima da “realidade” na definição do problema social: “menino de rua” 
significa abandono? Quais os arautos que participam da construção e 
sustentação do problema social na agenda de políticas sociais? A 
construção de problemas sociais não significa apenas sua delimitação e 
reconhecimento como tal. Os “construtores” de problemas sociais (em 
inglês a expressão consagrada é claims makers) —governo, ONGs, 
sindicatos, movimentos sociais, grupos de pressão, organizações 
multilaterais e internacionais, partidos políticos, fundações, mídia etc.— 
também os formatam conforme “sua própria definição social e do contexto 
social no qual os situam. Enfim, definir o ‘problema’ de um modo ou de 
outro tem consequências sobre a maneira pela qual se pretende remediá-lo e 
solucioná-lo” (LAHIRE, 2005: 35). Por exemplo, enquadrar a mortalidade 
infantil como sendo decorrente de inadequação de práticas maternas ou 
como decorrente de inadequação de saneamento básico tem implicações 
muito diversas não só, mas também, para as políticas sociais. 

A nosso ver, o mercado dos problemas sociais é mais do que uma 
metáfora, pois a definição de um problema pode dinamizar os mercados de 
trabalho e de consumo, via produção de mercadorias, de serviços e de bens 
simbólicos: o reconhecimento de uma questão como problema social 
depende de sua publicização que, por sua vez, demanda a ação de 
“operadores”, ativistas ou profissionais, que lançam mão de diferentes 
recursos e estratégias e jogam no mercado diferentes produtos e serviços3. 

                                                           
3 São “operadores”, e não apenas ativistas, porque os objetivos que perseguem são variados, 
desde a mobilização por mudança ou estagnação social, passando pela disputa eleitoral, até 
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Uma das arenas de competição para definição dos problemas sociais, 
nas sociedades modernas, são as mídias: “cobertura da mídia, especialmente 
uma cobertura simpática, pode fazer com que milhões de pessoas tomem 
conhecimento de um problema social. Ativistas necessitam da mídia para 
prover tal cobertura, do mesmo modo que a mídia depende de ativistas e 
outras fontes para publicar notícias” (BEST, 2001: 15). Aqui, a competição 
para ocupar uma posição privilegiada na hierarquia dos problemas sociais é 
alta, pois a disponibilidade de espaço (na mídia impressa) e tempo (na 
mídia audiovisual) é restrita e determinada, entre outras, por razões 
mercadológicas, políticas, posições institucionais, rotinas, competências e 
repertórios discursivos (HILGARTNER e BOSK, 1988). 

Estudiosos do tema têm evidenciado uma retórica prevalente na 
construção de certos problemas sociais e que se fazem onipresentes nas 
múltiplas arenas4. Lahire (2005), ao fazer uma análise transversal dos 
discursos sobre a “invenção do iletrismo” na França contemporânea, 
menciona um “fundo discursivo comum” construído por lugares comuns 
“que podem ser reencontrados na boca ou na escrita de um ministro 
socialista, de um deputado UDF5, de um universitário linguista ou 
psicólogo, de um educador, jornalista, responsável por uma associação, 
homem de igreja, etc.” (p. 18–19)6. 

Para capturar a atenção pública, as arenas em que se constroem os 
problemas sociais desenvolvem uma retórica específica que associa a 
credibilidade de fatos a uma dimensão dramática, e que vem sendo 

                                                                                                                                       
“ganhar dinheiro”: “para alguns, os problemas sociais nada mais são que um dia a mais de 
trabalho” (HILGARTNER e BOSK, 1988: 18). 
4 Best (1995) é um dos pesquisadores que mais atenção vem dando à retórica na construção 
de problemas sociais, merecendo destaque tanto a coletânea que organizou (Images of 
issues: typifying contemporary social problems, 1995), quanto seus estudos sobre o 
desaparecimento de crianças nos EUA (Rhetoric in claims making: constructing the missing 
children problem, 1987). 
5 UDF é a sigla do partido União para a Democracia Francesa. 
6 O mesmo fundo comum foi observado quanto aos discursos sobre “meninos de rua”, como 
uma de nós havia percebido a partir da análise transversal de discursos brasileiros dos anos 
1980 e 1990 (ROSEMBERG, 1995). 
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desconstruída por diferentes autores em diferentes contextos (ANDRADE, 
2001; BEST, 1998; GUSFIELD, 1981; LAHIRE, 2005; ROSEMBERG, 1995, 
entre outros)”.O drama é a fonte de energia que dá vida ao problema social 
e sustenta seu desenvolvimento. Ao criar [narrativa] dramática, o operador 
que apresenta problemas sociais usa alguns dos tropos do teatro clássico” 
(HILGARTNER e BOSK, 1988: 60). 

Um dos componentes centrais da retórica é, pois, a dramatização do 
problema focalizado. A dramatização do problema social é necessária para 
chamar a atenção e revesti-lo da urgência da mobilização e indignação 
social na competição com outros problemas. São vários os recursos 
retóricos para operar esta dramatização: um deles é a associação com 
crianças. Os dramas sociais constituem uma das vias régias da visibilidade 
de crianças no espaço público. Aqui se opera uma simbiose com os hábitos 
discursivos da grande imprensa: conforme a literatura vem mostrando 
(ARFUCH, 1997; PONTE, 2005), infância é notícia quando associada à 
violência, enquanto vítima ou algoz. 

A desconstrução desses tropos, dessa retórica, especialmente do 
processo de rotulação de pessoas e grupos sociais, tem levado alguns(as) 
pesquisadores(as) a questionar o qualificativo de “subjetivista” atribuído a 
esta forma de lidar com os problemas sociais. O termo “subjetivista” “(...) 
situa a ‘realidade’ e o ‘discurso’, entre o ‘real’ e as ‘representações’, quando, 
de fato, estamos lidando com uma realidade perfeitamente objetivável, aquela 
da construção social do problema, que não se confunde com a realidade 
social do problema social evocado pelo discurso” (LAHIRE, 2005: 35). 

Neste sentido, esta dramatização não é inoperante do ponto de vista de 
impactos sociais nos segmentos sociais dramaticamente rotulados 
(ROSEMBERG, 1993; ANDRADE, 2004; LAHIRE, 2005). Constata-se, em 
alguns casos, uma produção discursiva estigmatizadora contra esses mesmos 
grupos sociais a favor dos quais a demarcação do problema social se propõe 
defender. É o que temos denominado de armadilhas desse tipo de retórica 
(ROSEMBERG e ANDRADE, 1999; ANDRADE, 2004; LAHIRE, 2005). 
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Daí o interesse acadêmico de se desconstruírem categorias nativas ou rótulos 
que passam a demarcar segmentos sociais, de se “dessevidenciar” discursos 
não problematizados, conforme Lahire (2005: 23). “Que podemos fazer se não 
explicitar o implícito, avançar consequências lógicas e sociais não pensadas 
dos discursos, tentarem avançar efeitos inesperados possíveis?” 

Em nossos estudos vamos além, pois apreendemos efeitos 
inesperados da prática de produção discursiva jornalística sobre os sujeitos 
crianças e adolescentes usados como fonte para as matérias. Com efeito, 
conforme mostraram L. Andrade (2004), M. P. Andrade (2005), Freitas 
(2004) e Nazareth (2004), frequentemente peças jornalísticas referentes a 
problemas sociais associados à infância pobre brasileira desvelam a 
identidade civil de crianças e adolescentes, como discutiremos adiante. 

É neste contexto de reflexões que foram construídos os argumentos que 
orientam este estudo: a mídia, nas sociedades contemporâneas, assume posição 
de destaque na construção de problemas sociais; o tratamento dado pela mídia a 
crianças e adolescentes pobres estando, ou não, em situação de rua estigmatiza 
a pobreza, configurando-se, então, como uma produção ideológica. 

Conceito e teoria de ideologia 

A sequência dos argumentos enunciados aponta para o segundo 
campo teórico que nos tem alimentado: os estudos sobre ideologia 
propostos por John B. Thompson (1995). Como Thompson, entendemos 
ideologia como a produção, circulação e recepção de formas simbólicas que 
sustentam e reproduzem relações de dominação, entendendo relações 
dominação como relações de poder sistematicamente assimétricas. 

Um dos aportes do NEGRI, para a análise de discursos midiáticos no 
contexto de sua interpretação ideológica, tem sido a inclusão do estigma 
como uma das estratégias de produção ideológica (ANDRADE, 2004). Com 
efeito, recorrendo ao conceito de estigma proposto por Goffman (1982) —
“a desapropriação de indivíduo(s) ou grupo(s) do exercício pleno de sua 
humanidade pela valorização de uma deficiência ou corrupção de alguma 
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condição física, moral ou social”—, Andrade (2004) postula a 
estigmatização como uma das estratégias do modo de operação da 
fragmentação, diferenciando-a de outras estratégias e modos de operação na 
produção ideológica em decorrência de sua configuração retórica” (...) A 
estigmatização pode ser construída para um indivíduo ou grupo e utilizada 
na permanência das relações de dominação através de formas simbólicas 
que classificam indivíduos ou grupos estigmatizados como desprovidos de 
autonomia, discernimento, autodeterminação, sugerindo, muitas vezes, com 
pesar e desculpas, uma subumanidade a ser guiada, corrigida ou salva” 
(ANDRADE, 2004: 99). 

Esta busca de integração do conceito de estigma à proposta teórica de 
Thompson e o estudo da mídia na construção de problemas sociais têm nos 
ajudado a enfrentar um dos óbices no uso dessa teoria de ideologia para apoiar 
projetos de pesquisa realizados em contexto acadêmico. Como se sabe, 
projetos individuais de pesquisa em contexto acadêmico são de curta duração: 
30 ou 40 meses, tempo insuficiente para se dar conta da análise das condições 
de produção, circulação e recepção das formas simbólicas sob investigação. 
Na maior parte das vezes, os projetos se centram na análise da produção, 
estabelecendo apenas inferências sobre circulação e recepção. Ora, o estatuto 
heurístico do conceito de estigma a partir de Goffman, o situa entre a produção 
(a construção do estigma) e a recepção (pessoa/grupo estigmatizados), o que 
confere maior segurança às inferências sugeridas quanto à recepção. 

Além disso, quando focalizamos a mídia como uma das arenas de 
construção de problemas sociais, ampliamos a compreensão de quem sejam 
os receptores das formas simbólicas sob análise. Uma visão, talvez ingênua, 
tem sido a de confundir os receptores com as pessoas comuns leitoras de 
jornal, ou de modo mais restritivo ainda, confundi-los com aquelas pessoas 
concernidas pelo problema social sob análise (no caso desta comunicação, 
crianças e adolescentes em situação de rua). Ora, no caso da mídia no 
contexto da construção de problemas sociais, os receptores são os 
“fazedores de opinião” (os claims makers), as pessoas que ocupam posições 
institucionais capazes de ser ouvidas, influenciar na elaboração de 
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orçamento, negociar com legisladores, pautar uma questão, quem sabe, no 
Jornal Nacional ou na Folha de S.Paulo.  

“Meninos de rua” na Folha de S.Paulo 

A partir desses enquadres teóricos, apresentaremos, a seguir, uma 
síntese da pesquisa de Marcelo P. de Andrade (2005) sobre os discursos 
sobre a categoria “meninos de rua” apreendidos na análise de 449 unidades 
de informação (UI) extraídas do jornal Folha de S.Paulo (versão impressa) 
no período de 1980 a 20017. 

A categoria “meninos de rua” foi entrando no jornal nos anos 1980, 
para se instalar a partir da passagem de 1989 para 1990 (o primeiro pico no 
gráfico 1). O jornalista Gilberto Dimenstein, em 1990, teve sua investigação 
jornalística sobre assassinatos de criança no Brasil publicada com destaque 
em uma longa matéria intitulada “Marcados para morrer” (UI 104, 
18/03/1990), que resultou no livro Guerra dos meninos, resenhado pelo 
jurista Hélio Bicudo e publicado na Folha (UI 106, 07/04/1990). O jornal foi 
dando mais destaque à questão o que se observa por vários indicadores: 
escreveram sobre “meninos de rua” colunistas fixos renomados; o tema foi 
tratado em sete editoriais, em artigos na sessão Opinião, em pesquisa 
realizada pelo DataFolha, em matérias na Folhateen e Folhinha; o tema 
mereceu resenhas de livros e informações sobre teses. Em média, a Folha 
publicou 20 matérias por ano sobre a questão. 

As matérias foram predominantemente do tipo reportagem, 
produzidas pela redação ou equipe de reportagem, por profissionais tendo 
como vínculo institucional o próprio jornal. Ou seja, as matérias, mesmo 
quando não ocuparam a sessão de editorial, refletem, predominantemente, a 
posição do jornal sobre o tema. Nas matérias analisadas, foram 
identificados 117 autorias individuais, entre as quais se destacam jornalistas 
da Folha de S.Paulo (André Lozano, Gilberto Dimenstein e a parceria Lalo 

                                                           
7 Reportar-se a Marcelo P. de Andrade (2005) para uma descrição completa dos procedimentos 
de análise. 
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de Almeida e Rogério Wassermann). Isto sugere que as tendências 
prevalentes identificadas nesta pesquisa não resultam de idiossincrasias 
pessoais, pois foram compartilhadas por diferentes autores. 

Várias personalidades estiveram associadas ao tema “meninos de 
rua” nas páginas do jornal, acarretando o que Thompson denomina de 
“valorização cruzada”: o tema valoriza a personalidade pública que, por sua 
vez, ganha visibilidade por se associar ao tema. Dom Helder Câmara, Dom 
Luciano Mendes de Almeida, Fernando Collor de Mello, Fernando 
Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Mario Covas, Leonel 
Brizolla, Augusto Boal, Paulo Freire, Sérgio Adorno, Pelé, Lady Diana e 
Hilary Clinton foram alguns dos representantes do establishment nacional e 
internacional que tiveram seus nomes associados a matérias sobre “meninos 
de rua” na Folha de S.Paulo. 

Notamos, então, uma simbiose entre o tema “meninos de rua” e 
personalidades. A associação de celebridades com a questão de crianças e 
adolescentes em situação de rua vira notícia, abre-lhes o jornal; a associação 
do tema “meninos de rua” com celebridades abre o jornal ao tema “meninos 
de rua”: Primeira dama dos EUA visitará escola de menor de rua de 
Brasília (04/10/1995). Situações de contraste, de inusitado são também 
notificadas pelo jornal: meninos de rua do Rio conhecem Monet (UI 462, 
22/03/1997). Encontrar “meninos de rua”, quando programa constando da 
agenda de diversas personalidades, vira objeto de notícia: um grupo de nove 
alemães da cidade de Grabenstatt (foto) esteve ontem na Praça da Sé para 
saber como vivem os meninos de rua (UI 255, 28/07/1993). Como o fluxo de 
personalidades é constante, noticiar tais visitas mantém o tema na pauta; como 
crianças e adolescentes em situação de rua estão disponíveis, pauta-se a visita. 

Crianças e adolescentes em situação de rua por si sós não dão 
destaque às matérias: não são autores de UI, não constituem a principal 
fonte nas peças jornalísticas. Constituem o objeto da UI, especialmente 
quando associados à violência. Assim, a violência é a via real de acesso do 
tema no jornal. Uma síntese dos títulos que associam violência a “meninos 
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de rua” (38,9%) permite apreender o quadro: “crianças”, “meninos”, 
“menores”, “em bando”, ou não: a) furtam, roubam caminhão, assaltam no 
semáforo, fazem arrastão, roubam para comer, precisam de coragem para 
roubar, organizam quadrilha, põem fogo em mendigo, assustam 
moradores, compõem um exército, transformam a Sé em campo de batalha, 
brigam na praça da Sé; b) usam crack logo pela manhã, cola de sapateiro, 
traficam droga, são microtraficantes caçados pela polícia; c) discutem 
violência, organizam dossiê sobre esquadrão da morte, sofrem violência 
policial, são chutados, agredidos, molestados, mortos por tiro, levam tiro 
na cabeça, no rosto, são achados feridos, esfaqueados, assassinados, 
enterrados em cemitério clandestino, são exterminados, massacrados, 
perseguidos por blitz, morrem de AIDS, sofrem violência doméstica, pagam 
para não serem molestados; d) têm medo, são mais violentos, são 
infratores, presos; a violência está fora de controle, são mais violentos. 

Como outros jornais contemporâneos que não mais abrigam uma 
sessão policial, a Folha de S.Paulo semeia manchetes (ou títulos) que 
sugerem um tratamento de tipo “notícia policial” no caderno cotidiano, 
conferindo ao tema “meninos de rua” um estilo sensacionalista, associado à 
violência. A metáfora da guerra é evocada em várias peças jornalísticas: 
exército paralelo (UI 104, 18/03/1990); limpeza étnica, o brutal mecanismo 
que os sérvios aplicam na Bósnia, capacetes azuis (UI 3432, 01/08/1995); 
campo de batalha entre soldados da PM e meninos de rua (UI 132, 
11/05/1991), marco zero da praça de São Paulo vira a praça da guerra dos 
meninos (UI 153, 10/08/1991). 

A literatura sobre a construção de problemas sociais aponta a 
rotulação ou categorização como um dos eixos fundamentais para 
apreender-se a retórica. Assinala-se a frouxidão conceitual, o uso de 
categorias “saco de gatos” (catch-all) sob um rótulo comum (BEST, 1998; 
LAHIRE, 2005; ANDRADE, 2004). Foi a análise da delimitação, 
conceituação, nomeação e explicação do problema social “meninos de rua” 
que nos permitiu apreender uma das vias de produção do estigma. 
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Um rótulo que estigmatiza 

No conjunto de manchetes e títulos das 442 UI que compõem o 
corpus, foram encontradas 27 expressões e termos para se referir a crianças 
e adolescentes em situação de rua, sendo as mais frequentes as variações em 
torno da expressão “meninos de rua”: menores de rua, crianças de rua, 
adolescentes de rua, crianças que vivem nas ruas, ex-garoto de rua, ex-
menino de rua, garoto da Praça, meninos da Sé, garotos da Candelária. 
Porém, tais expressões cobrem uma conceituação flexível que incorpora 
“pivete”, “trombadinha”, interno e ex-interno da FEBEM, indigente, 
crianças e adolescentes pobres, que trabalham (nas ruas ou não), que 
frequentam ou não, a escola, que vivem, ou não, com suas famílias, também 
em suas casas. 

A conceituação “meninos de rua” adotada pelo jornal transparece, 
também, no uso que faz das estimativas que circularam no período. Assim, 
várias UI do corpus fazem referência a estimativas sobre o número de 
“meninos de rua”: 54 UI (12,8%) citam tais estimativas, dentre as quais 
39,2% usam como fonte as pesquisas realizadas no Brasil (censos e 
contagens) e as demais (60,8%) ou utilizam fontes indiretas ou não 
mencionam fontes: estimativas, via de regra, sem explicitação de 
procedimentos, número redondos bombásticos (ANDRADE, 2004), de fácil 
memorização e que circulam desde 1979 (ROSEMBERG, 1993). Assim, o 
jornal passou a ser fonte de estimativas sem fontes. Uma das principais 
fontes referenciadas é o UNICEF, importante circulador de estimativas 
sobre “meninos de rua”, “prostituição infanto–juvenil”, “trabalho infantil” 
nas últimas décadas (ROSEMBERG, 1993). 

O uso de estatísticas no mercado de problemas sociais é recorrente: 
“pessoas debatendo problemas sociais escolhem estatísticas seletivamente e 
apresentam-nas para apoiar seus pontos de vista (...) lembrar que a mídia 
gosta de citar estatísticas porque números parecem ser factuais, fatias de 
verdade (BEST, 2001: 18–19). Constituem “efeitos do real”, como o 
depoimento coletado ao vivo. Grandes número operacionalizam (e 
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sustentam) o drama, “advertem-nos que o problema é comum, incitam 
nossa atenção, envolvimento e ação” (BEST, 2001: 17).  

Vejamos como a Folha de S.Paulo trata as estatísticas sobre 
“meninos de rua”8. 

Existiram no Brasil: 36 milhões de carentes (UI 64, 27/09/1985 e 82, 
04/03/1987) ou abandonados (UI 88, 07/07/1988); 30 milhões de 
crianças carentes, carentes marginalizados, abandonados; 25 a 30 
milhões de menores carentes (UI 25, 14/10/1982); 28 milhões de 
menores carentes (UI 30, 08/07/1983); 25 milhões de abandonados (UI 
88, 07/07/1988); 20 milhões de meninos e meninas de rua (UI 361, 
06/10/1995); 20 milhões em estado de miséria e abandono (UI 553, 
28/10/1999); 15 milhões de crianças e adolescentes indigentes (UI 350, 
11/09/1995); 6 milhões de abandonados (UI 82, 04/03/1987); milhões 
de crianças marginalizadas (UI 38, 25/08/1984); milhões de menores 
abandonados (UI 81, 11/10/1986); milhões e milhões de jovens 
carentes e abandonados (UI 82, 04/03/1987); 1,2 milhão de crianças de 
rua (UI 172, 07/11/1991); poucos milhões de meninos e meninas de 
rua (UI 510, 02/08/1998); 800 mil meninos de rua (UI 114, 25/10;1990); 
200 mil crianças de rua (UI 588, 24/12/ 2000); milhares de crianças 
jogadas na rua (UI 510, 02/08/1998). A expressão “dança dos 
números”, que vem sendo usada por Rosemberg (1993) e Andrade 
(2001), ajusta-se à perfeição ao corpus aqui analisado. 

Estimativas tão diversas, que podem conviver em uma única UI (por 
exemplo a UI 82), sustentam a frouxidão conceitual que embasa as peças 
jornalísticas: “meninos de rua” com aspas ou sem aspas, em sentido estreito 
ou lato podem tanto se referir a crianças, adolescentes e homens adultos 
moradores de rua que frequentam a praça da Sé ou a Candelária, a crianças 
e adolescentes trabalhadores (na rua, no campo ou em empresas), a crianças 
e adolescentes que frequentam ou não escolas e à “ponta do iceberg” de 

                                                           
8 Joel Best (2001; 2003) tem se dedicado a debater o uso das estatísticas na construção de 
problemas sociais, questão que provocou um cisma entre “construcionais radicais” e 
“críticos” (ou contextuais). Concordando que toda e qualquer estatística é criada, que 
constitui uma simplificação da realidade social, que envolve escolhas, Best (2001: 161) 
pondera, porém, que podem-se criar boas e más estatísticas, e incita-nos não a seu abandono, 
mas a uma postura crítica frente a elas. 
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crianças e adolescentes pobres ou indigentes, teoria adotada pelo jornal para 
explicar o fenômeno “meninos de rua”. 

A análise dos editoriais publicados sobre o tema permitiu que 
apreendêssemos, de modo mais preciso, a teoria do jornal sobre a produção de 
“meninos de rua”. Sinteticamente, associam uma explicação estrutural–
funcionalista (“’meninos de rua’ são produto da pobreza brasileira que leva as 
famílias a abandonarem seus filhos”) à metáfora do iceberg: “meninos de rua” 
são a ponta do iceberg da pobreza brasileira. Ou seja, apreendemos a retórica 
do tropo, do emblema, da tipificação enunciada por outros pesquisadores: a 
complexidade da desigualdade social brasileira é tipificada na personagem 
“menino de rua”, cujo núcleo central parte do abandono e violência, mas que 
se expande para as crianças pobres do Brasil. Vejamos alguns exemplos. 

O editorial Os meninos da Sé (UI 60, 08/04/1985) se refere a 50 
crianças que moram nesse local, onde pedem esmolas, fogem de policiais, 
cheiram cola de sapateiro (...) e dão seus primeiros passos na 
criminalidade. Porém, continua o texto, “Muitos mais existem em São 
Paulo”. O editorial salta para as estimativas sobre carentes no Brasil (32 
milhões), dos quais 47,7% estariam fora da escola e, mencionando o 
UNICEF como fonte, informa que entre 10 e 20 milhões é o número de 
crianças e adolescentes desassistidos no Brasil, dos quais 700 mil 
residiriam na cidade de São Paulo. 

O editorial De boné no Planalto (UI 366, 09/10/1995) retoma notícia 
da semana anterior, quando o presidente FHC havia recebido representantes 
do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) e 
vestido seu boné. O texto menciona reivindicações e promessas, denuncia o 
ato como bom marketing político e prossegue: Desmontados os palcos (...) 
7 milhões de crianças e adolescentes brasileiros voltarão ao trabalho para 
ajudar na renda familiar. Novamente, o processo de redução ocorre: a 
maioria [dos trabalhadores infantis] estará abandonando a escola antes da 
quinta série. Os noticiários registrarão diariamente os novos episódios em 
que se meteram: prostituição, tráfico de drogas, trabalho escravo, 
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pequenos delitos e grandes crimes, na roda-vida do cotidiano 
desafortunado (Grifos nossos). 

O estigma da rua (UI 471, 30/05/1997) foi um editorial que iniciou 
uma série de três em que o tema do estigma parece central, partindo da 
discussão da expressão “menino de rua”, desta feita usada entre aspas pelo 
jornal. Informa que a expressão veio substituir o termo menor, mas (...) 
parte do sentido de que ambos remetem à imagem de crianças a um 
universo de marginalidade. E termina, mais uma vez, afirmando que A 
pesquisa do SOS criança [que mostrou que “meninos de rua” têm família, 
dormem em casa e estudam] indica que os meninos de rua, sem aspas, e seu 
comportamento são na verdade um traço indicador da miséria que afeta 
milhares de outras crianças (...). Ou seja, no enfrentamento da 
complexidade reflexiva apontada pela pesquisa do SOS, o editorial volta à 
teoria do iceberg: os “meninos de rua” constituiriam apenas a ponta do 
iceberg da pobreza brasileira. 

Uma síntese dos três últimos editoriais é retomada em As crianças de 
rua e FHC (UI 510, 02/08/1998), que usa como gancho a distinção do então 
presidente FHC entre “menino de rua e menino na rua”. A mesma 
argumentação e conclusão: os “meninos de rua” (...) são uma amostra 
escandalosa de como vivem 20 milhões de crianças brasileiras. 

Talvez seja a UI (11/09/1995) que melhor sintetize a concepção do 
jornal sobre “meninos de rua” inserida em contexto de uma teoria (nativa) 
do iceberg, que se associa ao paradigma estrutural–funcionalista de 
reprodução da pobreza e abandono familiar. A manchete Brasil tem 32 mil 
indigentes (UI 350) anuncia a pesquisa do IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) referente ao mapa da fome. O texto informa que são 
32 milhões de brasileiros indigentes, o que corresponde a 9 milhões de 
famílias (...) cuja renda mensal garante, na melhor das hipóteses, apenas a 
aquisição de uma cesta básica de alimentos (...) Praticamente a metade do 
total de indigentes brasileiros é formado por crianças e adolescentes, 
segundo outro estudo (...) o Brasil tem 15 milhões de crianças e 
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adolescentes indigentes (...) Os dados do estudo do IPEA mostram que os 
índices de indigência diminuem conforme aumenta a idade das crianças. É 
o caso de X, 15, que desde os 11 anos morava na rua e podia ser incluída 
nas estatísticas de indigente (...) (UI 350, 11/09/1995, grifos nossos). 

Em síntese, a análise do corpus sugere que o jornal Folha de S.Paulo 
participou da construção de uma categoria nativa “meninos de rua”, com o 
apoio de jornalistas, acadêmicos, religiosos, especialistas, ativistas, 
funcionários de organizações multilaterais, celebridades, políticos e polícia, 
cujo núcleo central é constituído por crianças e adolescentes tipificados 
enquanto associados à violência, ao delito, ao abandono, mas que alcança 
uma multidão de crianças e adolescentes não apenas em situação de rua, 
mas para além delas: as crianças e os adolescentes pobres do Brasil. 

Personagens e depoentes 

Para aprofundar a análise (descrição e interpretação), passaremos a 
focalizar o tratamento dados aos personagens/depoentes encontrados nas UI 
da amostra. A análise da configuração da categoria “meninos de rua” 
permitiu-nos apreender quatro tipos de personagens: os genéricos ou 
coletivos (meninos de rua do Brasil, os meninos da Candelária), os 
individuais (AC vive na Praça da Sé) que podem ser depoentes quando têm 
sua identidade civil desvelada; “ex-meninos de rua”, algumas vezes adultos 
bem sucedidos. 

Para todos os tipos de personagens/depoentes, a construção textual é 
frouxa, acarretando uma composição fluída: não se dispõe de informações 
sobre sua cor–raça, escolaridade, procedência, vínculos familiares e 
institucionais. Portanto, via construção desses personagens/ depoentes, a 
categoria “meninos de rua” constitui uma abstração que apresenta, porém, 
três atributos enfatizados: o que fazem, onde estão e com querem 
interagem. Predominantemente são descritos como envolvidos em atos 
ilícitos, mesmo nos casos em que depoentes têm sua identidade civil 
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desvelada; são predominantemente descritos “perambulando” nas ruas, em 
interação com seus pares, polícia e funcionários. 

A família de crianças e adolescentes em situação de rua, sejam eles 
depoentes ou não, é raramente consultada, ouvida, mencionada. Isto 
acarreta a associação do personagem/depoente “menino de rua” à ideia de 
abandono. Mesmo que os sentidos do termo abandono tenham se expandido 
a partir da década 1970 (GREGORI, 2000: p. 64–65) —“a ideia do abandono 
moral foi substituída pela noção do abandono provocado pela situação 
estrutural de marginalidade, pelo fosso criado por uma condição de 
permanente desigualdade social”—, mesmo que o editorial da Folha (UI 
471, 30;05;1997) afirme que “meninos de rua” convivem com famílias, a 
construção do personagem/depoente pelo jornal, ao eliminar a família de 
seu horizonte, cria o abandono familiar do “menino de rua”. A exceção 
aberta pela Folha de S.Paulo é quando notícia uma fatalidade9. 

Analisaremos, a seguir, o tratamento dado aos depoentes, crianças e 
adolescentes tratados pelo jornal como “meninos de rua” e que tiveram sua 
identidade civil desvelada. Dentre os 86 personagens/depoentes, 43 (50,0%) 
tiveram sua identidade civil desvelada, dentre os quais 19 (44,2%) tiveram 
seu nome completo revelado, sendo que a identificação dos demais ocorre 
por meio de prenome, sobrenome ou abreviatura associados a outros 
indicadores (localização, instituição, fotos, entre outros) que permitiriam 
identificá-los. Dentre os depoentes, 29 foram descritos em alguma 
atividade, sendo que dentre esses, sete foram descritos em atividade ilícita 
(uso de drogas,prostituição). Exemplo: D11 [nome e sobrenome completos 
fornecidos pelo jornal] tem apenas 13 anos e, há dois anos, é menina de rua 
em Manaus. Como as demais crianças em sua situação, tem medo de 
represálias. Ela já foi obrigada a servir a policiais. Amedrontada, não dá 
nomes, nem dia, e até nega que isso tenha acontecido. D11 só tinha a mãe 

                                                           
9 Njaine e Minayoi (2002) também identificaram nos jornais fluminenses a ausência da voz 
dos pais de adolescentes internados em instituições correcionais, é como se eles não 
tivessem raízes. O silêncio dos pais somente é quebrado quando ocorrem casos de tragédias 
gravíssimas e fatais, momento em que as famílias são ouvidas. 
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que, há três, morreu de câncer. Mora na rua com sua irmã (...) (UI 199, 
06/03/1992). 

Apesar de terem sua identidade revelada, indicando tratamento 
desrespeitoso à lei, sua voz raramente é expressa nas UI. Assim, os 
depoentes, ao entrarem nas páginas da Folha, raramente são tratados como 
atores sociais, pois o jornal quase nunca publica sua opinião sobre os pontos 
que os afetam. Eles são apenas a prova viva, a personificação do “menino 
de rua”, o efeito de verdade. A maioria deles (72,1%) não é consultada para 
explicar porque estão na rua, quais as consequências desse fato (100,0%) e 
qual seu prognóstico de vida (93,0%). Na grande maioria das UI que 
transcrevem alguma fala, têm direito à palavra coadjuvantes adultos 
(funcionários do governo ou de ONGs, acadêmicos/especialistas, religiosos 
ou jornalistas): nós adultos do establishment sobre eles “meninos de rua”. 

À guisa de conclusão 

a) A categoria “meninos de rua” reproduzida, produzida e veiculada 
pelo jornal que apreendemos se organiza em torno de um núcleo 
impregnado pelo delito e pela violência, mas que se expande para outros 
grupos de crianças e adolescentes pobres, mesmo para aqueles que não 
estejam em situação de rua. 

b) Para o jornal, “meninos de rua” são produzidos pela situação de 
desigualdade, econômica e social do país que, por sua vez, gera famílias 
que abandonam seus filhos, processos que, associados, determinam o 
desvio de “meninos de rua” e a inexorabilidade de seu destino como 
marginais, que produzirão novos “meninos de rua”. Assim, propomos uma 
radicalização na definição da categoria: segundo nossa proposta 
interpretativa, a categoria mais se aproximaria da denominação “filhos da 
rua”, onde a palavra menino parece assumir a conotação de filho10. 

                                                           
10 Esta interpretação vem sendo aprofundada por Rosemberg (2007) na análise transversal de 
vários gêneros discursivos em português, francês e inglês sobre a categoria “meninos de 
rua”. Rosemberg (2007) vem buscando apreender diferenciações nos sentidos associados ao 
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c) O jornal abre as páginas para que diversas pessoas do 
establishment (inclusive trabalhando para o próprio jornal) explorem o tema 
ganhando “noticialidade”. Vozes de crianças e adolescentes em situação de 
rua, bem como as de seus familiares, raramente são publicadas. Entretanto, 
inúmeras vezes, o jornal desvela a identidade civil de crianças e 
adolescentes depoentes, em desrespeito aos direitos socialmente construídos 
dessas pessoas. 

Apreendemos, então, dois processos de estigmatização complementares 
no tratamento que a Folha de S.Paulo dá à categoria “meninos de rua”: o 
primeiro corresponde à generalização do atributo “desvio de caráter” a 
todas as categorias sociais que o jornal associa à expressão “meninos de 
rua”, transformando-as em desacreditáveis; o segundo corresponde ao 
tratamento sub-humano que o jornal confere a crianças e adolescentes, 
considerados, ou não, como estando em situação de rua ou não, que 
fotografa e identifica pois, ao desvelar sua identidade, confere-lhes a 
condição de estarem aquém de ter seus direitos respeitados. Neste caso, o 
jornal, a empresa e seus colaboradores transfiguram os desacreditáveis em 
desacreditados. O próprio jornal revela a impunidade do procedimento, não 
só porque o pratica, mas porque o pratica publicamente e o divulga em suas 
páginas. Trata-se, a nosso ver, de caso exemplar de legitimização de relação 
de dominação. Uma ação ilegal e injusta, publicamente praticada, além de 
não ser criticada ou punida, é revestida, enquanto forma simbólica (a peça 
jornalística), da auréola benfeitora. Isto nos levou a alterar a denominação 
“crianças e adolescentes vulneráveis” para crianças e adolescentes 
vulneráveis à estigmatização e propor um código de ética que tratem-nos 
enquanto atores sociais na produção e circulação de matérias a seu respeito 
(ROSEMBERG e ANDRADE, 2004). 

                                                                                                                                       
termo criança conforme o idioma disponha de palavras específicas para a condição de puer e 
filius (como dispomos em português, criança e filho) ou não disponha (como em inglês 
children e em francês enfant). 
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Fonte: Andrade (2005). 

Referências 

ANDI; IAS. Infância na mídia: síntese de resultados do segundo semestre 
de 1997. Pesquisa ANDI. Disponível em: 
www.andi.org.br/pesqinf/pesqinf1.html. Acesso em: 09 dez. 2002. 

ANDRADE, Leandro Feitosa. Prostituição infanto–juvenil na mídia: 
estigmatização e ideologia. São Paulo: EDUC; FAPESP, 2004. 

ANDRADE, Marcelo P. de. A Categoria “meninos de rua” na mídia: uma 
interpretação ideológica. São Paulo: Tese de Doutorado (Psicologia 
Social). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005. 

ARFUCH, Leonor. Crimines y pecados: de los jóvenes en la crónica 
policial. Cuadernos del Unicef, Buenos Aires, 1997. 

http://www.andi.org.br/pesqinf/pesqinf1.html.


 

306 

BID. A Política das políticas públicas: progresso econômico e social na 
América Latina; relatório 2006. Rio de Janeiro: Elsevier; Washington, 
DC: BID, 2007. 

BEST, J. Damned lies and statistics. University of California Press. 
Berkeley, 2001. 

______. Rhetoric in claims-making: constructing the missing children 
problem. Social Problems, v. 34, nº 2, p.101–121, April 1987. 

______ (ed), Images of issues: Typifying Contemporary Social Problems. 
New York: Aldine de Gruyter, 1995. 

BLUMER H. Social problems as collective Behavior. Social Problems, 
v.18, nº3, p.298–306,1971. 

FREITAS, Rosangela F. de. O Tema trabalho infanto–juvenil na mídia: 
uma interpretação ideológica. São Paulo, 2004. Tese (Dout.) 
Psicologia Social, PUC-SP. 

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 
deteriorada. 4 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988. 

GREGORY, Maria Filomena. Meninos nas ruas: a experiência da viração. 
São Paulo: Tese de Doutorado (Antropologia Social). Universidade 
de São Paulo, 1977. 

GUSFIELD J., The Culture of public problems: drinking-driving and the 
symbolic order. Chicago: The University of Chicago Press, 1981. 

HILGARTNER S.; BOSK, C.S., The Rise and fall of social problems: a 
public arena model. American Journal of Sociology, n.94, p. 53–78, 
juillet 1988. 

HUGHES S., The Role of the news media on the policymaking process. 
Washington, DC: Inter-American Development Bank., Feb. 28–
March 2, 2005. 

JOHNSON J.M. Horror stories and the construction of child abuse. In: 
BEST, J. (ed.), Images of issues: typifying contemporary social 
problems. New York: Aldine de Gruyter, 1995. p.17–31. 

LAHIRE, Bernard. L’invention de l´<illettrisme> rhétorique publique 
éthique et stigmates. Paris: La Découverte/Poche, 2005. 



 

307 

NAZARETH, Leila. O Discurso da mídia sobre a adolescente grávida: 
uma análise da ideologia. São Paulo, 2004. Dissert. (Mestr.) 
Psicologia Social, PUC-SP. 

NJAINE, Kathie; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise do discurso 
da imprensa sobre religiões de jovens infratores em regime de 
privação de liberdade. Ciência Saúde Coletiva, v.7, n.2, p. 285–297, 
2002. Disponível em: 
 www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1413-
81232002000200009&Ing=pt&nrm=isso 
Acesso em: 10 de out. 2004. 

MÉLLO, Ricardo Pimentel. A Construção da noção de abuso sexual 
infantil. Belém: EDUFPA, 2006. 

OSZLAK, Oscar; O’DONNELL, Guilhermo. Estado y políticas estatales en 
América Latina: hacia una estrategia de investigación. Buenos Aires: 
Clacso, n. 4, 52 p., mar. 1976. (mimeo). 

PONTE, Cristina. Crianças em notícia: a construção da infância pelo 
discurso jornalístico (1970–2000). Lisboa: ICS, 2005. 

ROSEMBERG, Fúlvia. A Retórica sobre criança de rua na década de 80. 
Cadernos de Pesquisa, nº 87, p. 71–81, nov. 1993.  

______; ANDRADE, Leandro F. (1999). Ruthless rhetoric: child and youth 
prostitution in the Brazil. Childhood: a global journal of child 
research, v. 6, n. 1, p. 113–131, febr. 1999 

SPECTOR M.; KITSUSE J.I., Social problems: a re-formulation. Social 
Problems vol. 21, nº 2, p. 145–159, 1973 

THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na 
era dos meios de comunicação de massa. RJ: Vozes, 1995.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1413-81232002000200009&Ing=pt&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex&pid=S1413-81232002000200009&Ing=pt&nrm=isso



