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A existência de crianças e adolescentes nas ruas em um contexto de abandono e exclusão
social é um fenômeno tão antigo que se confunde com a história de nosso país. Neste sentido
o presente trabalho consiste em uma reflexão, a partir de um recorte da dissertação de
mestrado intitulada “Sexualidade e gênero: a história oral de adolescentes com vivências de
rua”, do Programa de Pós-graduação em Enfermagem, da Fundação Universidade Federal do
Rio Grande, o qual busca discorrer sobre a trajetória histórica de crianças e de adolescentes
brasileiras e das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência desvalidas.
Percebemos ao longo da trajetória histórica que o cenário de violações, injustiças sociais e
abandono começa a se delinear ainda no período de colonização do Brasil e que as políticas
públicas voltadas a esse grupo social inicialmente apresentavam um caráter muito mais
higienista e segregador do que inclusivo.
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Abstract 

  

Children and adolescents in Brazil: recovery of historical and public policy trajectory of
defenseless childhood and adolescence 

  

The existence of street children and adolescents in a context of abandonment and social
exclusion is an old phenomenon that it is mixed-up with the history of Brazilian country. In this
meaning, this study consists of a reflection, based on a master’s dissertation titled “Sexuality
and gender: oral story of adolescents who have experienced the reality on the streets”, of
Post-Graduation Program in Nursing of Fundação Universidade Federal do Rio Grande, which
intends to describe the historical trajectory of Brazilian children and adolescents, and also the
public policy related to defenseless children and adolescents. We have noticed, during the
historical trajectory, that the scenery of violations, social injustices and abandonment starts in
the colonization period in Brazil, and that the public policies for this social group showed,
initially, a more segregated and hygienist character than inclusive.
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Resumen

  

Niños y adolescentes en Brasil: un rescate de la trayectoria histórica y de las políticas
públicas dirigidas a la infancia y adolescencia desvalidas

  

La existencia de niños y adolescentes en las calles en un contexto de abandono y exclusión
social es un fenómeno tan antiguo que se confunde con la historia de nuestro país. En este
sentido el presente trabajo consiste en una reflexión, a partir de un recorte de la disertación de
maestría titulada “Sexualidad y género: la historia oral de adolescentes con vivencias de la
calle”, del Programa de Postgrado en Enfermería, de la Fundação Universidade Federal do Rio
Grande, en que se busca discurrir sobre la trayectoria histórica de niños y adolescentes
brasileros y de las políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia desvalidas.
Percibimos a lo largo de la trayectoria histórica que el escenario de violaciones, injusticias
sociales y abandono comienza a delinearse desde el periodo de colonización de Brasil y que
las políticas públicas dirigidas a ese grupo social, inicialmente presentaban un carácter mucho
más higienista y segregador que inclusivo.
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