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                                                         RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo discorrer acerca da realidade das pessoas 
que superaram a condição de viver em situação de rua na cidade de Londrina – 
PR. A crise cíclica do capital trouxe muitos prejuízos a classe trabalhadora 
(Yasbeck,2012) decorrente do desmonte das políticas sociais gerando a 
precarização das leis de trabalho, acarretando um aumento do desemprego em 
nosso país, impactando severamente na vida da população brasileira e de certa 
forma levando-as a situação de vulnerabilidade e as ruas.  A partir deste contexto 
realizou-se uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa numa 
perspectiva crítica, de agosto de 2021 a abril de 2022. O campo do estudo foi o 
Centro POP Londrina e, a partir deles, elegeu-se  4 participantes, da faixa etária 
entre 35 e 57 anos, como sujeitos dessa pesquisa. Esses sujeitos de forma 
voluntária responderam a um formulário estruturado e assinaram o termo de 
consentimento livre esclarecido. A partir de leituras flutuantes das informações 
obtidas, estas foram organizadas e submetidas à análise de conteúdo obtendo duas 
categorias temáticas: 1) Realidade, sentimentos e expressões sociais das ruas; 
como observado no depoimento: “A minha primeira vez na rua eu me sentei na 
calçada e chorei por estar  naquela situação, olhava meus pés e minhas mãos, foi 
muito triste, as pessoas me olhando e me julgando, achava que eu era 
vagabundo”  e  2) Estratégias de superação dos participantes para saída das 
ruas: “Quando passei pelo acolhimento conheci a assistente social do Centro Pop, 
ela me atendeu e disse que eu me enquadrava para receber o benefício, foi com 
o dinheiro desse benefício que me ajudou para pagar o aluguel do quarto onde 
moro”. Observou-se nos relatos a importância do trabalho do/a assistente social 
na perspectiva crítica e construtiva, bem como o comprometimento com o projeto 
ético político na garantia de direitos sociais, isto foi muito lembrado pelos 
participantes que o atendimento realizado pelos profissionais teve impacto 
importante na superação da realidade das ruas. Conclusão: O Serviço Social 
trabalha fazendo as articulações com outras redes, mas a determinação de mudar 
de vida depende de muitos fatores e contextos, é um processo que pode ser 
rápido ou demorado, dependendo de um fator super importante no dia a dia do 
indivíduo, as condições em relação ao trabalho seja ele formal ou informal, 
possibilitando o básico para sobrevivência e bem estar.  
 

Palavras-chave:   População em Situação de Rua;  Superação, Serviço Social. 
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ABSTRACT 

 

This paper aimed to discuss the reality of people who have overcome the 
condition of living on the streets in the city of Londrina - PR. The cyclical crisis of 
capital brought many losses to the working class (Yasbeck, 2012) resulting from 
the dismantling of social policies generating the precariousness of labor laws, 
leading to an increase in unemployment in our country, severely impacting the 
lives of the Brazilian population and somehow leading them to a situation of 
vulnerability and the streets. From this context, an exploratory research was 
carried out with a qualitative approach in a critical perspective, from August 2021 
to April 2022 The field of study was the Centro POP Londrina and, from them, 4 
participants were chosen, aged between 35 and 57 years old, as subjects of this 
research. These subjects voluntarily answered a structured form and signed a free 
informed consent form. From floating readings of the information obtained, these 
were organized and submitted to content analysis obtaining two thematic 
categories: 1) Reality, feelings, and social expressions of the streets; as observed 
in the statement: "My first time on the street I sat on the sidewalk and cried for 
being in that situation, I looked at my feet and hands, it was very sad, people 
looking at me and judging me, thought I was a bum" and 2) Strategies for 
overcoming and autonomy of the participant for leaving the streets: "when I went 
through the reception I met the social worker of the Centro Pop, she attended me 
and said I fit to receive the benefit, it was with the money from this benefit that 
helped me to pay the rent of the room where I live. It was observed in the reports 
the importance of the social worker's work in a critical and constructive 
perspective, as well as the commitment to the ethical-political project in the 
guarantee of social rights, this was very remembered by the participants that the 
service performed by professionals had an important impact in overcoming the 
reality of the streets. Conclusion: The Social Service works by making connections 
with other networks, but the determination to change one's life depends on many 
factors and contexts, it is a process that can be fast or long, depending on a super 
important factor in the individual's daily life, the conditions in relation to work, 
whether formal or informal, providing the basics for survival and well-being. 
 
 
 
Keywords: Homeless Population; Resilience, Social Work. 
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INTRODUÇÃO 

         Este trabalho de conclusão de curso de graduação provem da experiência 

da autora em um serviço sociojurídico, quando na condição de estudante se 

observou que os usuários atendidos naquela instituição (Patronato Penitenciária 

de Londrina – PR), apresentavam situação de extrema vulnerabilidade social, 

necessitando da intervenção do serviço social o que despertou muito interesse 

pela temática. 

Esta expressão da questão social que envolve a atuação do/a assistente 

social junto à população em situação de rua em nosso país necessita ser 

amplamente debatida em todos os setores, em vista que esta realidade se 

agravou com o aumento do desemprego, (quase 12 milhões de pessoas) além da 

crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19.  

A crise cíclica do capital trouxe muitos prejuízos à classe trabalhadora 

(Yasbeck,2012) decorrente do desmonte das políticas sociais, aliadas à 

precarização das leis de trabalho, acarretando um aumento do desemprego em 

nosso país, impactando severamente na vida da população brasileira e de certa 

forma levando-as a uma situação grave de vulnerabilidade e as ruas.  

 A vivência no estágio supervisionado no Centro Pop de Londrina/PR 

trouxe ainda mais a autora uma instigante necessidade da busca de maiores 

informações sobre a realidade das pessoas em situação de rua, no sentido de 

verificar também se haviam pessoas que superaram este contexto. 

 Desta forma a autora buscou neste trabalho enquanto objetivo geral 

discorrer acerca da realidade das pessoas que superaram a condição de viver em 

situação de rua na cidade de Londrina – PR., tendo como objetivos específicos 

apresentar os motivos que as pessoas foram viver nas ruas e, identificar as 

estratégias que contribuíram para as pessoas superarem a condição de viver em 

situação de rua.  

Para tanto foi realizada uma pesquisa exploratória e de campo com 

abordagem qualitativa com base em Minayo (2004) e para aproximação do objeto 
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de estudo  pautado no processo de superação das pessoas que viviam na 

condição de situação de rua no município de Londrina, a partir da realidade e 

apresentada pelo indivíduo, que Morin (2003)  chamou de autonomia, não sendo 

para este autor uma liberdade absoluta, emancipada de qualquer dependência, 

mas, uma autonomia que depende do seu meio ambiente, seja ele biológico, 

cultural ou social. A autonomia não é possível em termos absolutos, mas em 

termos relacionais e relativos (MORIN, 2003, p.118). 

Como procedimento metodológico foi realizado uma revisão bibliográfica 

(Gil,2008) e uma vasta leitura sobre a temática a partir de autores como Yasbeck, 

(1994), Lanza (2018) além outros através de consulta de periódicos na plataforma 

pública da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para 

compreensão da realidade a ser estudada. 

O trabalho está organizado em 3 capítulos, sendo que no 1º Capítulo 

buscou-se fazer um breve debate conceitual, sobre história da pobreza a partir do 

conceito sócio-histórico sobre a pobreza e a exploração do trabalho. 

No 2º Capítulo apresenta-se a população em situação de rua e a política de 

proteção social para de forma reflexiva, apreender sobre o processo que leva a 

pessoa a condição de situação de rua, fundamentando na legislação federal, e 

também dialogando com os autores sobre a pobreza e o pauperismo.   

No 3º Capítulo apresenta-se o desenvolvimento da pesquisa e os 

resultados obtidos pela autora neste contexto de desigualdade em sociedade 

capitalista, apontando importante relatos de superação de pessoas que viviam 

nas ruas organizados em duas categorias: 1) Realidade, sentimentos e 

expressões sociais das ruas; 2) Estratégias de superação dos participantes para 

saída das ruas. 

E finalmente apresenta-se a conclusão e as referências. 
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CAPÍTULO I - O DEBATE CONCEITUAL, HISTÓRIA DA POBREZA 

1.1  Contexto histórico, pobreza e exploração do trabalho 

 

 Este capítulo tem como, primeiro momento, um breve conceito sócio-

histórico sobre a pobreza e a exploração do trabalho além de apresentar a 

população em situação de rua no Brasil.  

      Depois de pesquisas feitas sobre essa temática foi possível realizar alguns 

apontamentos históricos no âmbito mundial, e assim pontuar o surgimento deste 

fenômeno que é a população em situação de rua em meio à sociedade Brasileira.  

  Para iniciarmos esse assunto foi preciso contextualizar a história do 

processo no qual a revolução industrial encerrou a transição entre o feudalismo e 

capitalismo.  Segundo Pedro (1997, p.80), a Europa no século XI passou por um 

período de paz e segurança, com isso foram proporcionados alguns avanços na 

economia e na sociedade feudal, e assim a população crescia ao mesmo tempo 

que a economia.  

       Como esse aumento da população em toda a Europa, e a economia 

estavam em uma fase boa, foram gerando trabalho a população nos campos, que 

ali encontrou alimentos suficientes graças a produção agrícola. Boa parte dessa 

população se dedicava a trabalhos artesanais e necessitava de matéria-prima 

para realizar suas funções; aproveitando disso os senhores feudais pensando em 

seu lucro exigiam que os trabalhadores aumentassem mais a produção para 

poder vender na cidade, então houve uma troca entre cidade e campo. E como 

isso deu certo, “o campo produzia matéria-prima e alimentos que eram vendidos 

para as cidades” (Pedro, 1997, p. 81). E com isso os camponeses tinha todo o 

seu tempo ocupados pelos senhores donos da terra numa exploração sem igual. 

       Posterior à exploração pelos senhores feudais, veio a crise do feudalismo. 

Como os nobres diminuíram seu poder aquisitivo, passaram a exigirem que os 

servos pagassem em dinheiro os antigos impostos feudais e não mais em 

serviços como era antes. A crise do feudalismo estava se agravando cada vez 

mais, os camponeses e trabalhadores urbanos exigiram maiores ganhos por 

conta da crise, a nobreza não aceitou esta condição, culminando em conflitos, e 
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rebeliões camponesas pelas cidades e isso ocasionou a execução do líder 

camponês.  De acordo com o autor, naquela época do século XIV ocorreu outro 

movimento popular camponês: 

 

 Em 1381, explodiu na Inglaterra outro movimento popular 
camponês, liderado por John Ball, que pregava contra a igreja e os 
grandes proprietários, responsabilizando-os pela miséria e pela 
fome. Aliados a outros camponeses, esses rebeldes tomaram 
Londres e exigiram a abolição da servidão. Essa sublevação 
também foi reprimida. (PEDRO, 1997, pag.85). 

 

 

As consequências dessas crises, foram a guerra, a fome; causando para a 

cidades uma total desordem, mas, foi no campo que a crise mais afetou. Ao 

diminuir o número da população trabalhadora, os senhores feudais começaram a 

explorar mais os camponeses que ali se encontravam e novas revoltas surgiram, 

podendo ser reprimidas, pois os senhores feudais estavam ocupados com a 

guerra. Os nobres tiveram que fazer concessões aos camponeses, pois a base 

econômica foram se modificando em relação a produção agrícola, e começou a 

surgir um novo tipo de agricultura: a agricultura comercial, era uma nova forma de 

produção pelos camponeses que conseguiram se libertar da servidão. 

     Para os nobres que estavam prestes a se tornarem em proprietário 

fundiário. Nascia uma nova Europa, com característica sociais, política e 

econômica bem diferenciada do período feudal. 

É um momento em que o capitalismo, um sistema econômico baseado na 

propriedade privada, os meios de produção (maquinários, ferramentais, matérias-

primas e etc.), o trabalho assalariado, cresceu na fase do absolutismo, no período 

mercantilismo e colonialismo. No tempo da Idade Moderna predominou o 

capitalismo comercial, foram nessa fase que os capitalistas, conseguiram 

acumular os capitais necessários para a denominada Revolução Industrial. 

       Pelo conteúdo citado acima, pode-se ter uma reflexão mais acirrada sobre 

a pobreza que vêm de longo período, sendo que a causa maior dessa pobreza 

teve seus reflexos a partir do desemprego, onde a classe burguesa sempre 
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deteve o capital, enquanto a classe trabalhadora sempre foi explorada. Foi um 

tempo de evasão para a cidade, de forma forçada (Pedro,1997).  

Camponeses e pequenos proprietários, expulsos de suas terras, 
iam para as cidades, transformando -se na mão-de -obra 
necessária à indústria nascente. Essa revolução foi terrível para a 
maioria dos camponeses, que ficaram reduzidos à miséria, mas 
era fundamental para o aumento de produção da empresa 
capitalista. (PEDRO, 1997, p.165) 
 

 

Para Tiengo (2018, p.139), o modo de produção capitalista produz, desde 

seu surgimento, miséria proporcional ao crescimento da riqueza; quanto mais se 

desenvolve, maior a produção de riqueza e a produção da miséria.   Segundo 

Yasbeck (2012) os pobres são produtos destas relações sociais (capitalistas). 

 

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. Este lugar tem contornos ligados 
à própria trama social que gera a desigualdade e que se expressa 
não apenas em circunstâncias econômicas, sociais e políticas, 
mas também nos valores culturais das classes subalternas e de 
seus interlocutores na vida social (YASBECK, 2012, p.289) 

        

 Isto se expressou a partir da Revolução Industrial no século XVIII, a partir 

da qual a classe trabalhadora foi perdendo o controle de seu trabalho produtivo e 

artesanal, pois nesta época começaram a surgir os maquinários, e assim foram 

trabalhar como operários nas fabricas. Devida a exploração sofrida as classes 

trabalhadoras se juntaram contra as classes burguesa, para exigir melhoria e 

reivindicações, considerando que os lucros dos patrões eram através da força de 

trabalho desses empregados. O fato da substituição da mão de obra pelas 

maquinas gerou aumento de desempregados. 

        Foi uma explosão do pauperismo e em consequência o aumento das 

expressões da “questão social”. Podemos citar dois autores da vanguarda do 

Serviço Social os quais definem claramente a pobreza como uma expressão da 

questão social em decorrência da contradição entre capital x trabalho. Para a 
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autora Iamamoto (2008) a questão social resulta da divisão da sociedade em 

classes,  

 

A questão social resulta da divisão da sociedade em classes e da 
disputa pela riqueza socialmente gerada, cuja apropriação é 
extremamente desigual no capitalismo. Supõe, desse modo, a 
consciência da desigualdade e a resistência à opressão por parte 
dos que vivem de seu trabalho. Nos anos recentes, a questão 
social assume novas configurações e expressões, e “as 
necessidades sociais das maiorias, as lutas dos trabalhadores 
organizados pelo reconhecimento de seus direitos e suas 
refrações nas políticas públicas, arenas privilegiadas do exercício 
da profissão” sofrem a influência do neoliberalismo, em favor da 
economia politicado capital.” (IAMAMOTO, 2008, p.107 apud 
YASBECK 2012) 

 

 

Enquanto para Netto (2001), a expressão “questão social” surge para dar 

conta do pauperismo decorrente dos impactos da primeira onda industrializante, a 

designação desse pauperismo relacionava-se diretamente aos seus 

desdobramentos sociopolíticos, pois desde a primeira década até a metade do                      

século XIX seu protesto tomou as mais diversas formas numa perspectiva efetiva 

de uma versão da ordem burguesa.  

A pobreza para Yasbeck, (2009) apontam para uma profunda 
estigmatização: 

 
 

“à profunda estigmatização a que são submetidos os pobres, “[...] 
submersos numa ordem social que os desqualifica, marcados por 
clichês: ‘inadaptados’, ‘marginais’, ‘problematizados’, portadores 
de altos riscos, casos sociais, alvo de pedagogias de reerguimento 
e promoção (Verdes-Leroux, 1986), os pobres representam a 
herança histórica da estruturação econômica, política e social da 
sociedade brasileira” (cf. Yazbek, 2009, p. 22).  

 
 
 

Essa pobreza, que nasce no bojo da revolução industrial, o capital gerou 

muito lucro, mais também muitas crises, guerras, conflitos entre classe 

trabalhadora e classe burguesa. A revolução industrial iniciou na Europa e depois 

ganhou o mundo com a tecnologias que foram surgindo, com isso se estendeu 

durante o decorrer dos séculos até a atualidade.  
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 Pedro (1997, p.165) apontou que a Inglaterra durante a revolução 

industrial foi o país que mais acumulou capital, sendo favorecida pela expansão 

comercial de seus produtos.  

  Um século após a revolução industrial Inglesa, começam a surgir no Brasil 

as primeiras fábricas nas grandes capitais (São Paulo e Rio de Janeiro), isso foi 

nos meados de 1930 com as fábricas têxteis, E assim começou a industrialização 

Brasileira, cem anos após a Revolução Industrial Europeia. Considerando esse 

fato de a revolução industrial chegar no Brasil podemos dizer que o nosso país 

ainda estava em desenvolvimento por estar bem atrasando em relação aos outros 

países. 

Em nosso país a primeira fase da industrialização, é acompanhada por um 

acelerado processo de industrialização e urbanização, em especial entre os anos 

de 1940-1950. Com parte da migração rurais que habitaram nas cidades urbanas 

para atender aos interesses do capital, anterior a industrialização, o Brasil tinha 

uma população eminente rural, tanto em sua composição, como na base 

econômica. 

 

1.2  A Lei Elisabetana como forma de enfrentamento a pobreza 

 

Não se pretende aprofundar de forma ampliada a discussão quanto as 

iniciativas históricas de enfrentamento à pobreza, mas é interessante elucidar 

uma rápida caracterização do percurso dessas ações. 

  Na Europa entre o final do século XVI e início do século XVII, surgiu uma 

população em massa de migrantes, a procura de emprego nas áreas urbanas, 

mas nem sempre essa população estava em campo de trabalho, fato esse é que 

ocorreu com a expulsão dos camponeses das terras da nobreza, “os camponeses 

sem terra”, famintos e miseráveis, não encontraram outra alternativa a não ser 

invadir as cidades, (PEDRO,1997, p.144). 

  Segundo (Lima,2014) sobre o aumento dos problemas em relação a essa 

população “e isso causou um número crescente de desempregados vagando 



21 
 

pelas cidades e também o aumento da criminalidade gerando diversos problemas 

sociais”.    

        Segundo Junior, (2012) a rainha Elizabeth se juntou com o parlamento para 

discussão de um projeto de lei para assistir essa população. E assim em 1601, no 

século XVII foi aprovada a Lei Elisabetana conhecida como Lei dos Pobres. A Lei 

dos Pobres constituiu uma ação genuinamente britânica criada para lidar com a 

questão social, em sua existência foi preciso várias adaptações para atender à 

exigência da relação entre patrões e trabalhadores. 

       Para Mantoux  (2001) a Lei dos Pobres permite entender que a situação 

das classes trabalhadoras na Inglaterra “constitui um dos capítulos mais originais 

da legislação inglesa, e do reinado de Elizabeth”. A finalidade original da lei era a 

repressão à mendicância e à vagabundagem, bem como um alívio à pobreza 

existente. Dois sentimentos brotavam no seio da lei, sendo um de “caridade 

cristã” e o outro de um “violento preconceito social” (MANTOUX, 2001, p. 442-

443). 

Ressalta-se que segundo Costa (2017) a proteção social prevista para as 

sociedades pré industriais ruíram uma nova forma de prestar ajuda a população 

se fazia premente  

 

No final do século XVIII, a proteção social instituída pelas 
sucessivas leis dos pobres e suas reformulações, não mais 
conseguiam atender as dimensões dos problemas sociais, que já 
superavam a antiga vagabundagem. A população crescia, bem 
como a mobilidade social, somando-se ao processo de 
industrialização crescente, desta forma a proteção social prevista 
para as sociedades pré-industriais ruíram, uma nova forma de 
prestar ajuda a população se fazia premente. (COSTA, 2017 p.6).  

 

  

       A Lei Elisabetana é um resultado da consolidação de leis anteriores que 

penalizava os pobres por mendicância e vagabundagem, obrigando-os ao 

trabalho forçado, os pobres trabalhavam por qualquer salário que pudessem 

conseguir, e somente aqueles que não conseguiam trabalho tinham o direito à 

assistência sobre a forma de abono salarial. Embora os meios de assistência aos 

pobres criados pela lei apresentavam algumas características diferenciadas, ao 

invés de proteger os pobres se tratava de severas punições, uma vez que as 
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pessoas se recusassem a trabalhar, eram castigados e algumas situações até 

mesmo sendo condenado à morte.  

         Para Costa, (2017) “O fato é que, existem diversas expressões e 

experiências de desigualdade e pobreza, sempre se expressaram na história da 

humanidade, em distintos níveis de complexidade”. 

 

A Lei dos Pobres de 1601 sofreu diversas adaptações até a 
promulgação, em 1834, do Ato de Emenda, que formulou a base 
da assistência social aos necessitados de todo o país, sistema que 
foi mantido por mais de dois séculos. Entre os principais objetivos 
da nova lei, destacam-se a administração descentralizada do 
auxílio aos pobres e a tentativa de impedir que as pessoas 
produtivas solicitassem ajuda. (LIMA,2014). 

 

          Em 14 de agosto de 1834, século XIX foi consolidada pelo parlamento 

inglês, a segunda lei dos pobres, com objetivo de nomear comissários para cuidar 

da administração, de acordo com os regulamentos legais estabelecidos pelo 

Parlamento Britânico já existente antes desse período.  

         Nesse contexto Junior, (2012) cita que os intitulados comissários 

continham a jurisdição para executar princípios legais, ordens e regulamentação 

da administração do auxílio aos desprovidos e, além disso, poderiam dispor de 

casas que serviriam como acolhimento aos desamparados, a educação das 

crianças e a administração das paróquias. Desta forma, entende-se que o objetivo 

maior dessa lei era administrar o auxílio aos pobres da Inglaterra, bem como 

impedir o homem produtivo de reivindicar ajuda, prover refúgio para o doente e 

repudiado, formando um grupo para gerenciar as instituições que estavam sendo 

constituídas e executar a lei, como institui a lei de 1834 (Junior,2012). 

  Na Inglaterra se desenvolveu um mercado de trabalho competitivo após 

1834. Nesse sentido, só foi a partir desta data que o capitalismo industrial se 

firmou como sistema social, apesar da origem da Revolução Industrial remontar 

às últimas décadas do século XVIII e, até a década de 1830, os artesãos se 

constituírem na maior parte dos trabalhadores. Foi a partir da promulgação de 

1834, que liberou a lógica do sistema de mercado para a contratação da força de 

trabalho, que se instaurou definitivamente a contradição capital x trabalho. E 
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nesse contexto de pauperização, de miséria e todo o efeito da nova Lei dos 

Pobres que se manifestou a autoproteção da sociedade (TEODORO, 2014, p.29). 

      Baseado nesse contexto, buscou-se apresentar informações pautadas em 

pesquisas bibliográficas que a Lei dos Pobres pode ser considerada a primeira lei 

assistencialista e também de Bem Estar Social que foi desenvolvida na Europa. 

Ao se analisar os detalhes desta lei, encontra-se semelhanças com n as leis 

criadas nos governos Brasileiro nos anos de 1950 e 2016. Ambos  projetos não 

possuíam ou possui condições de sanar a miséria, eram e são apenas paliativos 

sociais: instrumentos de voto e a perpetração da elite social que usou e ainda usa 

essas ferramentas para se eternizarem no poder usando a pobreza, seja na 

Inglaterra nos séculos XVII, XVIII e XIX e no Brasil nos séculos XX e XXI. Ao 

estudar história encontramos fatos sociais, dessa natureza que até hoje se 

repetem (Junior, 2012). 

 

 

1.3.  Capitalismo, trabalho e o desemprego 

 

Ao falar sobre a população em situação de rua, é preciso lembrar do 

trabalho, pois o trabalho é a base fundamental na vida das pessoas para sua 

subsistência. Quando se começa uma discussão relacionado ao trabalhador, logo 

relaciona-se ao sistema de produção capitalista, cuja necessidade da mão-de-

obra barata, gerando um exército industrial de reserva, e pauperização do 

trabalho em situação de superexploração. 

  O trabalho é um fator importante nessa temática, pois ninguém chega à 

uma situação de rua porque quer, embora não seja somente este os motivos que 

levam a pessoa a esta condição, mas é claro que o homem produz para 

subsistência então se estiver bem empregado e ganhando um salário digno para 

seu próprio sustento.  

o trabalho vai além do acesso a bens materiais, mas também, 
garante bens imateriais como a honra, um traço da própria auto 
representação do trabalhador aos olhos dos outros, para não 
passar a ideia supostamente vergonhosa de ser um fracassado ou 
inepto. Nessa perspectiva, a exploração se intensifica, no caso 
particular dos trabalhadores de rua, constata- se ausência de 
qualquer direito relacionado à velhice, à doença, a acidentes, ao 
desemprego. Esta situação causa incerteza, insegurança e 
angústia, pois revela uma dicotomia entre a concepção dos 
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trabalhadores sobre o trabalho que estrutura suas vidas 
socialmente e economicamente, e por outro lado, a inexistência de 
condições reais para que essa representação se sustente e se 
concretize em uma sociabilidade capitalista (CUNHA, 2009 p.82). 

 

 
 

  Na sociedade capitalista, o trabalho funciona como eixo da sociedade e é 

compreendido como base da produção da riqueza, mas é obvio que o único que 

se beneficia com essa riqueza são os capitalistas. Nesse contexto, sabemos da 

realidade que gira em torno da sociedade, e também já se conhece as histórias 

das pessoas que não consegue inserção no mercado de trabalho. É um processo 

de consequências do capitalismo, enquanto uma classe acumula riqueza, as 

outras acumula pobreza. 

 

Ocasiona uma acumulação de miséria correspondente à 
acumulação de capital. Portanto, a acumulação de riqueza num 
polo é, ao mesmo tempo, a acumulação de miséria, o suplício do 
trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a 
degradação moral no polo oposto (MARX, 2013, p.721). 

 

 

 Segundo Alcantara e Leite (2011) o empregado participa do processo de 

trabalho de forma fragmentada e não detém o controle sobre sua totalidade e nem 

ao menos sobre o produto do seu trabalho. Ele produz um valor a mais do que o 

valor de uso do produto, que é apropriado pelo capitalista. E, por sua vez, destina 

um salário ao trabalhador para sua sobrevivência física e capacidade de continuar 

produzindo, que não corresponde ao total do valor que o capitalista receberá pelo 

produto no ato da troca.  

A força de trabalho humana é fundamental na produção, uma vez que 

conserva o valor das mercadorias (matérias-primas e instrumentos de trabalho) 

que ingressam no processo de produção e cria novos valores; um valor excedente 

que não é pago ao trabalhador: a mais-valia, ou seja, o resultado do processo 

capitalista de produção.  Por meio do consumo produtivo da capacidade de 

trabalho, os meios de produção transformam-se em produtos, que além de 

conterem o valor do capital investido inicialmente em forma de dinheiro, contêm o 

sobrevalor criado. O valor da força de trabalho e sua valorização no processo de 

trabalho possuem grandezas distintas, pois o capitalista utiliza o valor de uso 
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desta mercadoria como fonte de valor e de mais-valia. Assim, a mais valia resulta 

de um excesso de trabalho, é o trabalho não pago pela classe capitalista. 

    Segundo Iamamoto e Carvalho (2014), no capital existem três processos 

de transformação do dinheiro. 

 

O primeiro: a compra e venda dos meios de produção e da força 
de trabalho que se desenvolve no mercado. O segundo, que se 
efetiva no processo de produção onde, mediante o consumo 
produtivo da capacidade de trabalho, os meios de produção 
transformam-se em produtos, os quais, além de conterem o valor 
do capital adiantado, contém, ainda, a mais-valia criada. Tem-se aí 
a produção e reprodução de capital. E o terceiro processo, que 
ocorre novamente na órbita da circulação, onde se realiza o valor 
do capital e da mais-valia, mediante a transformação de 
mercadoria em dinheiro (IAMAMOTO E CARVALHO, 2014, p.43) 

         

       O capitalismo sempre foi voltado para a extração de superlucros, atingindo 

a classe trabalhadora pela exploração do trabalho vivo. Por outro lado, podemos 

dizer sobre a população do exército industrial de reserva, com isso o aumento do 

desemprego é gerado através das incorporações de novas tecnologias e expulsão 

dos trabalhadores, que no final acaba gerando uma queda nas taxas de lucros. 

      Para Tiengo (2018), o modo de produção capitalista se consolida na 

existência de pessoas que não conseguem inserção no mercado formal de 

trabalho. E quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais contradições e 

atrocidades ele carrega. 

  A medida em que os próprios sujeitos depositam expectativas de inclusão 

produtiva, apenas no trabalho formal, pode ser limitante e frustrante no processo 

de acompanhamento e suporte a quem vive na rua. E pior, geralmente 

culpabilizando os sujeitos pelo fracasso da não inserção no mercado de trabalho, 

como ressalta (COSTA, 2005, p.9). 

       Essa temática em relação à classe trabalhadora x classe burguesa nunca 

mudou, o contexto continua sempre o mesmo, o capital visando lucrar através da 

classe trabalhadores e com salários baixos para os trabalhadores. O que 

diferencia na atual conjuntura em que vivemos, é a classe trabalhadora que cada 

dia diminui mais, o aumento do desemprego, pois não tem emprego para todos, e 

com isso um número crescente da pobreza. 
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A contradição fundamental que expressa a desigualdade inerente 
à organização vigente dessa sociedade: o trabalho social e a 
apropriação privada das condições e dos frutos do trabalho, que 
se traduz na valorização crescente do capital e no crescimento da 
miséria relativa do trabalhador (IAMAMOTO E CARVALHO,2014, 
p.86). 

 

 

Costa (2017) ressalta que a pobreza é amenização da desigualdade social, 

nos marcos do capitalismo, se mostrando pouco eficazes pois nesse sistema 

ambas não se resolvem apenas com uma socialização parcial da riqueza, mas 

com a eliminação das classes e da exploração do trabalho pelo capital, ou seja, 

com a superação da ordem capitalista. 

  O movimento de transformação de trabalhadores ocupados em 

desempregos ou semiempregados é constante, quanto maior for a acumulação, 

quanto mais o capitalismo se desenvolve, maior será a exploração e menor o 

número de trabalho necessário (MARX, 2013, p.711). 

Com tanto desemprego é possível entender o aumento de pessoas que 

vivem em situação de rua, pessoas essas que sofrem em consequências da 

acumulação desigual de riqueza socialmente produzida. 

 

 

1.4. Lei da Antivadiagem em Londrina: o que é isto na atual sociedade? 

No início do século XX, a pobreza é vista como incapacidade pessoal e 

objeto da benemerência e da filantropia, parece que revivendo um momento de 

retrocessos.  

           Em 16 de novembro de 2021 os vereadores da Câmara na cidade de 

Londrina – Pr, apresentaram uma sugestão para que fosse criada a lei 

“Antivadiagem” e impedir o auxílio da prefeitura, para a população em situação de 

rua, que se recusasse atendimento ofertado por entidades. O objetivo dessa lei 

era tornar proibido qualquer ocupação, destinação de recursos e auxílios para as 

pessoas que se negam a receber ajuda do município por meio das casas de apoio 

e similares. 

        Na Câmara ocorram muitas discussões sobre essa lei, foram usados 

termos pejorativos para a população em situação de rua, onde os mesmos foram 
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citados como “vadiagem”. O vereador Santão (PSC), também argumentou como 

sendo uma problemática dos espaços públicos que estavam sendo ocupados por 

usuários de drogas e desabrigados.  

        As vereadoras Lenir de Assis (PT) e Lu Oliveira (PL) reagiram à proposta 

de lei, ao mencionar sobre a quantidade de pessoas em situação de rua, que hoje 

esse número é superior a mil pessoas em vulnerabilidade, também citou sobre as 

instituições que exercem a atividade de abrigá-los e sem receber apoio financeiro 

do poder público; as vereadoras defenderam que primeiro sejam pensadas em 

políticas públicas para a população em situação de rua. O vereador Matheus 

Thum (PP), um dos votos de abstenção, questionou ao vereador que ao indicar 

sua sugestão, fosse revisto o uso do termo vadiagem. 

        Após muitas discussões, o assunto sobre a lei antivadiagem ganhou 

repercussão nacional, a Assistência Social e o Ministério Público (MP) se 

posicionarem contra a lei.    

 

Segundo a promotora dos Direito Humanos e Saúde Pública de    
Londrina, Susana Feitosa de Lacerda, a proposta de lei é 
totalmente inconstitucional, pois fere os princípios da constituição 
federal e viola os tratados internacional de Direitos Humanos. (22 
de novembro; Folha de Londrina,2021 – Guilherme Marconi).  

      

A promotoria citou ainda em questão, sobre a população em situação de 

rua de Londrina, para que os vereadores entendessem a realidade social da 

cidade e as Políticas Públicas e os serviços disponibilizados para essa população 

de vulnerabilidade, antes mesmo de propor um projeto de lei, pois atualmente o 

município não tem tratamento para saúde mental ou álcool e drogas para toda a 

população, embora essa seja uma pauta do Ministério Público da saúde e dos 

Direitos Humanos.  

Ademais houve um posicionamento de diversos seguimentos contra esta 

proposta inconstitucional, uma delas foi o da secretária da Assistência Social, 

Jaqueline Micali, a qual encaminhou uma nota pública, ao Jornal Folha de 

Londrina, que a mesma frisa “seu compromisso com a luta pela igualdade social e 
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com a busca pela qualificação no atendimento dos mais vulneráveis”. E ainda vale 

ressaltar em suas palavras: 

 

“Nenhum cidadão ou cidadã vai para rua do dia para noite, assim 
como ninguém supera tal situação de forma fácil. Reafirmamos 
nosso compromisso na busca continua pelo aprimoramento dos 
serviços da Assistência Social, envolvendo todos os usuários em 
um processo pedagógico de autonomia e de direitos e deveres, 
certos de que a exclusão e a discriminação não unem, nem 
tampouco transformam uma sociedade melhor para todos”. (Folha 
de Londrina,2021 – Guilherme Marconi).  

 
 
 

O prefeito Marcelo Belinati não se manifestou sobre a lei, depois de tantas 

discussões e repercussões, a lei perdeu força e deixou de ser aplicada e foi revogada. 

Foram 11 vereadores que votaram a favor da lei, 5 votos contra e 3 abstenções. 

Além do Ministério Público (MP) e a Secretaria de Assistência Social mais 26 

organizações se manifestaram contrárias à proposta apresentada na Câmera de 

Londrina, classificando a ação como absurda. As entidades mostraram “repúdio 

inconteste a toda e qualquer forma de violação dos direitos humanos da população em 

situação de rua”. 

Não se pode desconsiderar tal atrocidade que a proposta da Câmara sobre as 

pessoas em situação de rua, a partir deste contexto vale ressaltar o posicionamento do 

serviço social no tocante à esta temática.   

A Lei n°8.662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a profissão de assistente 

social tem em seus princípios fundamentais do Código de Ética do/a Assistente Social, a 

defesa intransigente dos direitos humanos e no combate a todas as formas de 

opressão, discriminação e preconceito. A intervenção e a luta por uma sociedade 

justa e igualitária também está garantida nesse documento, em seus princípios e 

deveres, o que fundamenta o nosso exercício profissional. Neste código retratado a 

seguir configura os princípios que devem orientar a  conduta profissional dos/as 

assistentes sociais: 
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I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 
demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e 
plena expansão dos indivíduos sociais; 
 
II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio 
e do autoritarismo; 
 
III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 
primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos 
civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; 
 
IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza socialmente 
produzida; 
 
V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que 
assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos 
aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática; 
 
VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 
socialmente discriminados e à discussão das diferenças;  
 
VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 
profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, 
e compromisso com o constante aprimoramento intelectual; 
 
VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 
construção de uma nova ordem societária, sem dominação 
exploração de classe, etnia e gênero; 
 
IX. Articulação com os movimentos de outras categorias 
profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a 
luta geral dos/as trabalhadores/as; 
 
X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 
população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da 
competência profissional; 
 
XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem 
discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, 
etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero, idade e condição física (CFESS,1993 p.25-26). 
 

 
 

  É importante enfatizar o compromisso que a profissão tem está expresso nos 

deveres estabelecidos neste código.  

a-Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e 
responsabilidade, observando a legislação em vigor; 
b-Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no 
exercício da Profissão; 
 
c-Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que 
caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o 



30 
 

policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência 
aos órgãos competentes; 
d- Participar de programas de socorro à população em situação de 
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e 
necessidades (CFESS ,1993 p.27). 
 
 
 

 

  Diante disso, considerou-se fundamental apontar neste trabalho a 

importância desta temática para o serviço social a partir da realidade que envolve 

a população em situação de rua – PSR para que o profissional venha ser 

propositivo para dar respostas de qualidade atendendo as demandas que se lhes 

apresenta, promovendo a emancipação dos sujeitos. 

Nesta perspectiva o comprometido com a classe trabalhadora nos permite, 

além da leitura, da realidade intervir nessas expressões da questão social na 

medida em que o profissional realiza a articulação com outras redes que são 

voltadas as políticas públicas. Pensando no futuro como uma profissional do 

serviço social, trazer para a categoria a discussão no trabalho, para que se possa 

buscar garantia de direitos e principalmente a partir das diretrizes, a autonomia do 

sujeito. Não apenas a partir da inclusão, mas também acolhendo estas pessoas e 

oferecendo-lhes atendimento digno, visando criar condições para fortalecer e 

adquirir referencias na sociedade, para o reconhecimento enquanto sujeito de 

direito.  

 A partir destas considerações no próximo capitulo abordaremos um pouco 

sobre a população em situação e a política de proteção social. 
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CAPÍTULO II – POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E A POLÍTICA DE 

PROTEÇÃO SOCIAL 

 

2.1.  A População em situação de rua 

  

 Compreender o processo que leva a condição de situação de rua, não é 

nada fácil. Neste item, buscou-se na legislação federal, e também apontar como 

os autores discutem a pobreza e o pauperismo.  Segundo a legislação, a PSR é 

um grupo heterogêneo, tendo em comum a pobreza extrema:   

  

§1º Considera-se população em situação de rua o grupo 
populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 
extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a 
inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 
logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou 
como moradia provisória. (BRASIL, 2009).                                 

 
 
 Outros estudiosos da temática (Costa, 2005 apud Bulla, Mendes, Prates et 

al, 2004) dão uma conotação das características das pessoas em situação de rua 

 
vão além de uma forma geral, para autores as pessoas em 
situação de rua apresentam-se com vestimentas sujas e sapatos 
surrados, denotando a pauperização da condição de moradia na 
rua; no entanto, nos pertences que carregam, expressam sua 
individualidade e seu senso estético. a perda de vínculos 
familiares, decorrente do desemprego, da violência, da perda de 
algum ente  
querido, perda de auto estima, alcoolismo, drogadição, doença 
mental, entre outros fatores, é o principal motivo que leva as 
pessoas a morarem nas ruas.  São histórias de rupturas 
sucessivas e que, com muita frequência, estão associadas ao uso 
de álcool e drogas, não só pela pessoa que está na rua, mas pelos 
outros membros da família. Também é possível encontrar na rua 
pessoas que há pouco chegaram nas grandes cidades e ainda 
não conseguiram emprego ou um local de moradia. (COSTA, 2005 
apud BULLA, MENDES, PRATES e outros (2004, p.  113-114),   

 
 

A desigualdade a pobreza tem sido parte constitutiva não só da história do 

Brasil, mas perpassa todo mundo, com muitos desafios de enfrentamento nunca 

foram suficientes sendo uma sociedade desigual extrema. 
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        Montaño (2012) considera que a pobreza é tratada pela burguesia como 

um fator natural, onde a pobreza e as condições de vida do pobre são tidas como 

responsabilidades de cada indivíduo.  

 
O pensamento conservador oferece uma leitura do fenômeno da 
“questão social” desarticulada da fundamentação política e 
econômica que a sustenta (conflito capital/trabalho), 
compreendida, neste caso, como problema de ordem cultural, 
moral e comportamental dos indivíduos (Montaño, 2012). 
 
 
 

Costa (2005) também fala que o fator de desemprego é um motivo de se 

encontrar na rua pessoas que há pouco chegaram nas grandes cidades e ainda 

não conseguiram emprego ou um local de moradia.  

 A autora ainda ressalta que o subemprego muitas vezes é um fator a ser 

considerado pelo fato das condições economias impostas que não lhes permite o 

sustento  

Outras pessoas sobrevivem nas ruas, como os catadores de 
resíduos ou de outros trabalhos eventuais, e acabam dormindo em 
albergues e abrigos, ou em algum espaço na rua, diante da 
dificuldade de retorno para casa nas periferias distantes. Há, 
ainda, os “andarilhos”, que se deslocam pelos bairros ou de cidade 
em cidade, geralmente sozinhos, não se vinculando a nada 
(COSTA, 2005, p.3). 
 
 

 

        Segundo dados do IBGE, em 2018, 25,3% da população brasileira vivia em 

situação de pobreza ou extrema pobreza e com a pandemia Covid-19 aumentou 

significativamente.  No município de Londrina este fator de desigualdade social da 

pessoa em situação de rua foi encontrado Lanza (2018) que em relação questão 

de gênero da população em estudo que: 

 

“a maioria da população era composta por homens heterossexuais 
86,9%, mulheres 12,7%, e 1,6%, são as pessoas que se 
declararam travestis e transexuais e /ou homossexuais, bissexuais 
e pansexuais, além disso observou-se que houve um aumento 
desta população na cidade, desta forma reforça o interesse por 
esta investigação (LANZA et al, 2018, p.23). 
 
 

 
       Uma pesquisa recente constatou que a estimativa do número total de 

pessoas em situação de rua no Brasil é de aproximadamente 221.869 pessoas de 
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acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2020) conforme 

pode ser visto no quadro 1: 

 

Quadro 1- Censo SUAS sobre população em situação de rua 

Mês/Ano NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-
OESTE 

BRASIL 

Set./2012 3.218 16.450 47.753 16.286 8.808 92.515 

Mar./2013 3.280 16.972 50.779 16.632 8.896 96.560 

Set./2013 3.300 17.152 50.374 16.215 8.892 95.933 

Mar./2014 3.573 17.755 56.640 17.645 9.657 105.270 

Set./2014 3.739 17.852 58.324 18.072 10.043 108.029 

Mar./2015 3.999 22.742 63.777 19.381 10.676 120.575 

Set./2015 4.178 26.767 64.049 19.708 10.929 125.631 

Mar./2016 4.515 27.803 73.153 21.619 10.760 137.849 

Set./2016 4.729 27.592 75.240 22.294 9.865 139.720 

Mar./2017 5.447 27.262 86.694 26.018 11.477 156.898 

Set./2017 5.901 25.917 91.652 28.574 12.285 164.329 

Mar./2018 7.406 29.164 100.119 32.267 14.064 183.020 

Set./2018 8.247 30.490 99.473 33.684 14.586 186.480 

Mar./2019 8.299 34.014 111.577 33.699 15.041 202.631 

Set./2019 7.706 35.396 117.248 31.763 14.577 206.691 

Mar./2020 9.626 38.237 124.698 33.591 15.718 221.869 

Fonte: IPEA – Estimativa da população em situação de rua no Brasil (SET 2012- MAR 2020) 
Organizado pela autora 

 

 A partir destes índices dá para se ter uma ideia da situação agravante de 

vulnerabilidade social no país. Outra base de dados citados pelo IPEA tem 

relação com o município de Londrina/PR onde se destacou o índice de pobreza e 

desigualdade, que pode ser observado nos quadros 2 e 3. 
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Quadro 2 – Índice de pobreza e desigualdade em Londrina/PR 

Índice de pobreza 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 647,74 868,80 1.08335 

% de extremamente pobres 3,12 2,14 0,74 

% de pobres 14,81 9,58 3,27 

Índice de Geni 0,56 0,57 0,51 

Fonte: PNUD; IPEA; FJP.2013. 
Organizado pela autora 

 

Quadro 3 – Porcentagem da renda apropriada por estratos da população – 

Londrina-PR 

Estrato da população 1991 2000 2010 

20% mais pobres 3,36 3,12 4,14 

40% mais pobres 10,11 9,61 12,15 

60% mais pobres 20,68 19,91 23,94 

80% mais pobres 38,61 37,98 42,77 

20% mais ricos 61,39 62,02 57,23 

Fonte: PNUD; IPEA; FJP.2013. 
Organizado pela autora 
 

 Um estudo recente no município de Londrina que envolveu profissionais da 

Universidade Estadual de Londrina apontou o Relatório POP Rua Londrina/PR    

que avaliou 603 pessoas em situação de rua chama atenção para esta triste 

realidade, como demonstrado na figura 1. 
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 Figura 1. Pessoas em situação de rua em Londrina/PR 

 

Fonte: Pesquisa Centro POP: estudos sobre a população em situação de rua de Londrina- PR 

(2017- 2019). 

       

Desta forma não dá para desconsiderar que esta temática é relevante para 

discussão da profissão de Serviço Social. Segundo Silva (2009, p.97), a 

população em situação de rua está vinculada ao processo de acumulação do 

capital. São uma superpopulação relativa que excede a capacidade de absorção 

pelo capitalismo.  

A contextualização socio histórica sobre essa população, e a permanência de 

elementos estruturais do capitalismo, são a desigualdade sociais e a 

concentração de renda, associados a retratação de direitos sociais e de políticas 

públicas, do aumento de desemprego e imposição de política estruturais, se 

desenvolve a parir de ênfases que se relacionam com a temática população em 

situação de rua.  

 Segundo Santana e Castelar (2014, p.,363) a população em situação de rua 

se reflete a uma realidade de estigmas socioculturais, isso dentro de um sistema 

que atua para a limpeza em massa daqueles que não fazem parte da estética 

608; 74%

52; 6%

162; 20%

Pessoas em situação de rua 

sim sem resposta não
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capitalista vigente. Então podemos compreender que neste sentido, a exclusão e 

a vulnerabilidade social revelam um cotidiano de constates lutas identitárias e de 

direitos a serem garantidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

2.2 Direitos Sociais direcionados à população em situação de rua 

 

  Partindo de que o direito à vida e proteção social está na Constituição 

Federal (CF) de 1988 é pautada as diretrizes para a gestão de política pública e a 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), trouxe em suas diretrizes proteção 

social a população em situação de rua. 

 

 O Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), em 1993 que regulamentou os Artigos 203 e 204 
da Constituição Federal, “reconhecendo a Assistência Social como 
política pública, direito do cidadão e dever do Estado, além de 
garantir a universalização dos direitos sociais”. Posteriormente, a 
LOAS recebeu alteração para a inclusão da obrigatoriedade da 
formulação de programas de amparo à população em situação de 
rua, por meio da Lei n 11.258/05, de 30 de dezembro de 2005. 
(BRASIL,2008b p.6). 
 
 

Em 2008 foi construído um documento pelo Governo Federal contendo as 

diretrizes da Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação 

de Rua, com fins a orientar a construção e execução de políticas públicas 

voltadas a este segmento social, historicamente à margem das prioridades dos 

poderes públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        De acordo com o Decreto Federal sobre Política Nacional para a população 

em Situação de rua, está segurada na lei, o art. 1º, n. 7.053 /2009. Conceitua a 

população em situação de rua como sendo, 

 “grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e 
que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou 
permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória” (BRASIL, 2008). 
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É preciso destacar que os princípios da Política Nacional para a População 

em Situação de Rua, trazem além da igualdade e equidade (BRASIL, 2008). 

 

I - Respeito à dignidade da pessoa humana; II - Direito à 
convivência familiar e comunitária; III - Valorização e respeito à 
vida e à cidadania; IV - Atendimento humanizado e universalizado; 
e V - Respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, 
idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com 
atenção especial às pessoas com deficiência (BRASIL, 2008). 
 

 
 
 

Quanto às diretrizes desta Política: 
 

I - Implementação de políticas públicas nas esferas federal, 
estadual e municipal, estruturando as políticas de saúde, 
educação, assistência social, habitação, geração de renda e 
emprego, cultura e o sistema de garantia e promoção de direitos, 
entre outras, de forma intersetorial e transversal garantindo a 
estruturação de rede de proteção às pessoas em situação de rua; 
 
II - Complementaridade entre as políticas do Estado e as ações 
públicas não estatais de iniciativa da sociedade civil; 
 
III - Garantia do desenvolvimento democrático e de políticas 
públicas integradas para promoção das igualdades sociais, de 
gênero e de raça; 
 
IV - Incentivo à organização política da população em situação de 
rua e à participação em instâncias de controle social na 
formulação, implementação, monitoramento e avaliação das 
políticas públicas, assegurando sua autonomia em relação ao 
Estado; 
 
V - Alocação de recursos nos Planos Plurianuais, Leis de 
Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais para 
implementação das políticas públicas para a população em 
situação de rua; 
 
VI - Elaboração e divulgação de indicadores sociais, econômicos e 
culturais, sobre a população em situação de rua; 
 
VII - Sensibilização pública sobre a importância de mudança de 
paradigmas culturais concernentes aos direitos humanos, 
econômicos, sociais e culturais da população em situação de rua; 
 
VIII - Incentivo à formação e à capacitação de profissionais para 
atuação na rede de proteção às pessoas em situação de rua; além 
da promoção de ações educativas permanentes para a sociedade; 
 
IX - Ação intersetorial para o desenvolvimento de três eixos 
centrais: a garantia dos direitos; o resgate da autoestima e a 
reorganização dos projetos de vida. (BRASIL, 2008) 
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     A partir da estruturação da LOAS, em dezembro de 2003, foi realizada em 

Brasília, Distrito Federal, a IV Conferência Nacional de Assistência Social, que 

representou um grande passo na busca da densidade da Política de Assistência 

Social no Brasil. Nesta conferência foi deliberada a implantação do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), no qual encontramos a Proteção Social Básica, 

Proteção Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade. Sobre a Proteção Social Especial é considerada pela PNAS dando 

maior abrangência na assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade 

social: 

 

 

[...] modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e 
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 
social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, 
situação de trabalho infantil, dentre outras. (BRASIL, 2004, p. 22). 

 
  

Não se pretende aprofundar a Política Nacional de Assistência Social no 

tocante a todo conjunto de proteção social, buscou-se focar na Proteção Social 

Especial de Alta complexidade que é o foco do objeto de estudo (pessoas em 

situação de rua).  Apenas para destacar como funciona a proteção social ficou 

organizada em 3 níveis: proteção Social Básica, podemos destacar que: 

 

   
A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de 
risco através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 
e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-
se à população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou 
nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, 
fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento 
social discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 
deficiências, dentre outras (BRASIL, 2004, p. 19).  
 

 

 
A Proteção Social Especial de Média Complexidade é definida como:  
 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que 
oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos 
violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram 
rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação técnico-
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operacional e atenção especializada e mais individualizada, e, ou, 
de acompanhamento sistemático e monitorado (BRASIL, 2004, p. 
22).  
 

  
Quanto à Proteção Social Especial de Alta Complexidade,   

 
 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são 
aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação, 
higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se 
encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, 
necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, 
comunitário (BRASIL, 2004, p 22). 
Cidadãos e grupos que se encontram em situações de 
vulnerabilidades e riscos, tais como: famílias e indivíduos com 
perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e 
sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 
termos étnicos, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante 
de deficiência; exclusão pela pobreza ou no acesso às demais 
políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes 
formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos e 
indivíduos; inserção precária no mercado de trabalho formal e 
informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência 
que podem representar risco pessoal ou social. (PNAS, 2004, p. 
27) 

 

            

 No caso específico da população em situação de rua que se constitui o 

foco do presente trabalho, a proteção social especial deve priorizar “serviços que 

possibilitem a organização de um novo projeto de vida, visando criar condições 

para adquirirem referências na sociedade brasileira, enquanto sujeitos de 

direitos”(BRASIL, 2004, p. 22). 

 A PNAS reconheceu a atenção à população em situação de rua no âmbito 

do suas.   

 

De acordo com a PNAS (2004), “no caso da proteção social 
especial, à população em situação de rua serão priorizados os 
serviços que possibilitem a organização de um novo projeto de 
vida, visando criar condições para adquirirem referências na 
sociedade brasileira, enquanto sujeitos de direitos” (Departamento 
de Proteção Social Especial, 2011, p.10). 

          

       Houve um avanço no agravamento da desigualdade social em decorrência 

da crise cíclica do capital em 2020 trazendo prejuízos à classe trabalhadora uma 

vez que com o aumento do desemprego em nosso país, impactou severamente 
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na vida da população brasileira e de certa forma levando-as à condição de 

situação de rua.  

       Pode-se afirmar que o aumento da população em situação de rua é um dos 

reflexos da exclusão social, que a cada dia atinge e prejudica uma quantidade 

maior de pessoas que não se enquadram no atual modelo econômico, o qual 

exige do trabalhador uma qualificação profissional, embora essa seja inacessível 

à maioria da população. É inegável que a cada ano mais indivíduos utilizam as 

ruas como moradia, fato desencadeado em decorrência de vários fatores: 

ausência de vínculos familiares, desemprego, violência, perda da autoestima, 

alcoolismo, uso de drogas, doença mental, entre outros fatores. 

        As expressões da “questão social” (pauperismo, desigualdades sociais, 

analfabetismo, desemprego, violência, situação de rua, por exemplo), ganham ar 

de naturalidade e irreversibilidade, visto como uma fatalidade necessária do 

desenvolvimento, desqualificando-as, portanto, como questão política. 

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.3   Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

 

       Ao citar sobre a tipificação prevista na Política Nacional de Assistência Social 

podemos conhecer e/ou se aproximar um pouco desse serviço voltado a 

população em situação de rua. Como funciona o serviço, para que ele serve? 

Quais são seus objetivos entre outros é o que se pretende apresentar neste item. 

      A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), é um serviço 

Especializado e está relacionado mais diretamente à população em situação de 

rua, e se situam na Proteção Social Especial – PSE, onde é ofertado àqueles que 

utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. 

       Essa ação se divide entre os serviços situados na Proteção Social Especial 

de Média Complexidade: Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua e o Serviço especializado em Abordagem Social; e os serviços de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional (para 

indivíduos e famílias em situação de rua) e o Serviço de Acolhimento em 

República.  
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       Nesse contexto em relação a Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua é 

realizado através do Centro de Referência Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua – Centro POP uma instituição de natureza pública e estatal, o 

Centro POP: 

 
[...] é destinado às pessoas que utilizam as ruas como espaço de 
moradia e /ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar 
acompanhamento especializado com atividades direcionadas para 
o desenvolvimento de sociabilidades, resgate, fortalecimento ou 
construção de novos vínculos interpessoais e/ou familiares, tendo 
em vista a construção de novos projetos e trajetórias de vida, que 
viabilizem o processo gradativo de saída da situação de rua. 
(BRASIL, 2011, p. 67) 

              

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

(Centro POP) deve representar espaço de referência para o convívio grupal, 

social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. 

Na atenção ofertada no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, 

deve-se proporcionar vivências para o alcance da autonomia, estimulando, além 

disso, a organização, a mobilização e a participação social (BRASIL,2011, p.17). 

  Segundo o Ministério do desenvolvimento Social – MDS, o Centro POP é 

uma unidade pública de referência da proteção Social especial de média 

complexidade, constituída segundo a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. Portanto, o Centro POP é voltado exclusivamente para à 

população em situação de rua podendo ser jovens, adultos, idosos e famílias. 

Tendo a objetivo de oferecer o Serviço Especializado para Pessoas em Situação 

de Rua e também a unidade poderá proporcionar o Serviço Especializado em 

Abordagem Social, o qual mostraremos mais adiante. Vejamos o trabalho social 

principal ofertado pelo Serviço Especializado para `a População em situação de 

rua: 

 

 Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; 
Informação, comunicação e defesa de direitos; referência e 
contrarreferência; orientação e suporte para acesso à 
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documentação pessoal; orientação e encaminhamentos para a 
rede de serviços locais; articulação da rede de serviços 
socioassistenciais; articulação com outros serviços de políticas 
públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais 
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização de família 
extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e 
de redes sociais de apoio; mobilização para o exercício da 
cidadania; articulação com órgãos de capacitação e preparação 
para o trabalho; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 
elaboração de relatórios e/ou prontuários. (Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais, 200, p.29). 

 
 
 

       Tendo por objetivo através do trabalho ofertado no Centro Pop, pode-se 

dizer que: há possibilidades de assegurar atividades, que possa desenvolver 

sociabilidade, possibilitando o resgate e de fortalecer e construir vínculos com os 

familiares. Para que gradativamente esta pessoa venha sair da situação de rua.  

Além do serviço citado acima, o Centro POP oferta também o Serviço 

Especializado em Abordagem Social é uma das formas em que a população em 

situação de rua tem acesso ao Centro POP. 

É um trabalho social que tem por objetivo constatar a violações de direito 

das pessoas em situação de rua. Esse Trabalho é realizado por uma equipe 

técnica do Centro POP, são trabalhos diários ou também quando solicitado por 

pessoas da comunidade ou de outros serviços. E por fim fazem o mapeamento 

dos territórios e locais de vulnerabilidade pessoal e social, como também o 

encaminhamento ao Serviço oferecido no CP. 

Um dos setores do Centro POP é o Programa Municipal de Transferência 

de Renda - PMTR, nesse setor atuei como estagiária de serviço social, 

desenvolvendo as funções que há mim eram determinadas, acompanhava 

atendimentos sociais como observadora, atualizando as informações no programa 

de quem estava recebendo os benefícios, acompanhava nas visitas domiciliares, 

e verificava as condições dos usuários que recebiam e perdiam o benefício.  

O PMTR é um serviço de programa pertencente à política de assistência 

social do município de Londrina/PR, destinado às pessoas ou famílias que se 

encontram em vulnerabilidade e/ou em risco social. Ele foi regulamentado pela Lei 

nº 10.323, de outubro de 2007 e pelo decreto municipal nº 322 de 28 de abril de 

2008. O programa prevê um repasse de R$250,00 mensais ao beneficiário, junto 
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ao acompanhamento especializado realizado pela equipe técnica composta por 

assistente social e psicólogo do Centro POP de Londrina/PR. 

De acordo com a Lei, a qual regulamenta o PMTR, o benefício será 

concedido no prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, mediante 

a avaliação técnica fundamentada. O benefício também poderá ser suspenso ou 

revogado a qualquer momento, por mudança na condição de vida dos 

beneficiários (superação da condição de vulnerabilidade e/ou risco social), ou 

ainda, por descumprimento dos acordos estabelecidos e responsabilidade 

assumidas pela pessoa inserida no programa. 

O PMTR tem como objetivo geral auxiliar o usuário no processo de 

superação em situação de rua.  Este auxilio propicia o acesso a outras políticas 

públicas, tal como saúde, trabalho e renda, educação, previdência social, 

moradia, cultura e lazer, mas também no auxilio no processo de rompimento dos 

ciclos de violência, auxiliar na promoção de autonomia e construção de novas 

trajetórias de vida e promover e/ou fortalecer o vínculo familiar e a convivência 

comunitária. 

 No contexto deste fenômeno são necessário novas forma de proteção 

social e inserção de políticas públicas que possam ser um canal para saída desta 

situação de vulnerabilidade e, a partir de então, os mesmos possam buscar saída 

desta condição. 
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CAPITULO 3 – A REALIDADE DAS PESSOAS QUE DEIXARAM AS RUAS 

 Neste capítulo apresenta-se a pesquisa exploratória e de campo com 

abordagem qualitativa segundo Minayo (2004), nesta modalidade de pesquisa 

“utiliza-se do universo de significados, valores e atitudes que compreendem o 

espaço dos processos, das relações e fenômenos do sujeito”, sendo considerado 

adequado para se apreender a realidade da população em estudo. 

Através da abordagem teórica-metodológica pautada na perspectiva crítica-

dialética, o método dialético possibilitou apreender as contradições que envolve 

uma pessoa estar nas ruas a partir do contexto sócio-histórico das relações 

sociais.  Conforme Gil (2008, p.22) “a percepção da realidade possibilita uma 

interpretação dinâmica e totalizante da realidade, visto que os fatos sociais se 

tratados de forma isolada não podem ser compreendidos, pois abstrai suas 

influências políticas, econômicas, culturais etc.”.  

Este autor considerou que as pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias (Gil,2008, p.27) 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores e desenvolvida como objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato e 

permitindo abordar a singularidade e a complexidade dos fenômenos admitindo a 

pesquisa da subjetividade (LAKATOS et al,1985).  

 Como procedimento metodológico e embasamento teórico sobre o tema 

realizou-se levantamento bibliográfico e uma vasta leitura de publicações (artigos, 

teses) utilizando a plataforma de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior– CAPES a qual é uma fundação vinculada ao 

Ministério da Educação, e também  leitura da Política Nacional para População 

em situação de rua no Ministério da Cidadania. 

O campo do estudo foi o Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua - Centro POP de Londrina/PR, local onde também 

foi realizado estágio acadêmico no espaço sociocupacional do serviço social. 
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  A seleção dos participantes se deu da seguinte forma: 1º obteve-se junto 

aos   profissionais do campo do estudo, uma listagem dos usuários   que foram 

atendidos pelo Programa Municipal de Transferência de Renda (PMTR) os quais 

deixaram a situação de rua, e estavam em superação.  

Em 2º lugar foram sorteadas 5 fichas, confirmando a idade que deveria ser 

superior a 21 anos para realização de convite para participação da pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas de formas espontâneas e aleatórias, 

aconteceram na instituição mesmo, quando os usuários passavam por 

atendimentos com os técnicos do setor, posterior ao atendimento, eles foram 

convidados para participar da pesquisa. 

A amostra constou de 4 pessoas, os quais deixaram a condição de 

situação de rua e que aceitaram participar voluntariamente do estudo, sendo que 

1 pessoa recusou em participar do estudo. Ao acompanhar os atendimentos 

sociais enquanto estagiária, foi mais fácil para a aproximação dos usuários do 

Centro Pop. 

Aos participantes foi explicado sobre os objetivos da pesquisa e todos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) recebendo 

cópias do termo e resumo informativo da pesquisa.      

  O período do estudo iniciou em agosto de 2021 e a coleta dos dados 

ocorreu no mês abril de 2022, por meio de entrevista semiestruturada, utilizando-

se de um formulário (apêndice III) com as características sociais dos/as 

participantes e questões relacionadas: a experiência de viver em situação de rua; 

os fatores que contribuíram para o/a participante deixar esta condição. 

Em vista do contexto de pandemia de Covid-19 todos os cuidados e 

precauções sanitárias foram tomadas utilizando máscara e álcool em gel e desta 

forma possibilitando que o/a entrevistado/a tivessem liberdade para o diálogo, e 

respostas permitindo mais riqueza nos detalhes sobre sua experiência de ter 

vivenciado e deixado a rua. 
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O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa CEP 

da Universidade Estadual de Londrina - UEL por meio da Plataforma Brasil 

seguindo os procedimentos éticos de acordo com as Normas da Resoluções: 

466/12 e 510/16, do CONEP - Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e 

Conselho Nacional de Saúde, garantindo o sigilo em relação à identidade dos 

participantes e das instituições e teve aprovação conforme número do CAAE: 

54859921.0.0000.5231 (Anexo VI). Resguardando o anonimato e o sigilo e a 

privacidade dos participantes serão aqui representados por nome de flores: 

Jasmim, Cravo, Ypê e Lírio. 

As entrevistas foram transcritas na integra e analisadas segundo o 

referencial metodológico qualitativo da análise de conteúdo (Bardin, 2011), sendo 

que na pré analise realizou-se leituras flutuantes do material para se identificar as 

categorias e posterior agrupamento em dois temas centrais: 1) Realidade, 

sentimentos e expressões sociais das ruas; 2) Estratégias de superação e 

autonomia dos participantes para saída das ruas. 

As características sociais dos/as participantes da pesquisa são aqui 

representadas por nomes de flores na tabela 4: 

Tabela 4 - Características sociais dos participantes (Brasil, 2022) 

N/0 PARTICIPANTES 

 

PROCEDÊNCIA IDADE GÊNERO/ 

SEXUALIDADE 

ESCOLARIDADE TRABALHA 

ATUALMENTE 

 

1 Jasmim Porecatu – PR     47    Masculino Ensino  

Médio  

Trabalho 

informal 

2 Cravo Rolândia – PR     57   Masculino Ensino  

Médio 

Trabalho 

informal 

3 Ypê Rio Grande do 

Sul (RS) 

    35   Masculino Ensino  

Médio 

      Não 

4 Lírio Paquere / 

Londrina -PR 

    35      Gay  Ensino  

Médio 

Trabalho 

informal 

Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 
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 Observa-se que as características sociais dos/as participantes de gênero 4 

se declararam como masculino, e um participante se declarou gay; em relação a 

declaração de cor de pele todos se declararam sendo da cor parda.  

 A faixa etária dos participantes variou entre 35 e 57 anos, a maioria eram 

procedentes de municípios do Estado do Paraná/PR e apenas um participante da 

região Sul, todos tinham escolaridade do Ensino Médio. Denota-se a idade das 

pessoas em situação de rua considerada de idade produtiva de trabalho se 

apresenta aprofundada pela desigualdade e vulnerabilidade social. 

Em relação aos dados qualitativos a 1ª) Realidade, sentimentos e 

expressões sociais da situação de rua: 

  

3.1 Realidade, sentimentos e expressões sociais das ruas  

 Apresenta-se a realidade dos/das participantes no contexto das 

expressões sociais das ruas 

[....] fui rejeitado pelos meus pais quando eu era bebe, nasci aqui 
no   Paraná, e fui abandonado num orfanato com 13 anos, a 
diretora de lá (orfanato) me contou sobre meus pais, eu fiquei com 
muita raiva, aí eu revoltei por ter “sido jogado” por meus pais, 
então eu fugi do orfanato e fui morar nas ruas, conheci muita 
malandragem, as drogas, e foi assim quando eu era adolescente, 
vivia nas ruas e nos abrigos. Eu sofri muito nas ruas, as pessoas 
me desprezavam, a sociedade tinha medo de mim, como se eu 
parecesse bicho, apanhei, passei fome e frio. Hoje não pretendo 
mais voltar para as ruas” (JASMIN, 47 anos). 
 
 
[....]  “nunca imaginei essa situação, eu tinha família, mais quando 
meus pais morreram, fiquei morando com minha irmã, mais como 
eu bebia muito, nós discutiu e eu sai de casa, eu não estava 
trabalhando, não tinha como ajudar minha irmã nas contas da 
casa.  Preferi morar nas ruas, já tem 2 anos que não converso 
com minha irmã, quando sai da casa fui morar num mocó, essa foi 
minha primeira experiência de morar na rua, fiquei 40 dias sem 
tomar banho e sem escovar os dentes, apenas bebendo e nem sei 
como não morri, depois disso eu fui internado e fiquei 9 meses em 
uma clínica de reabilitação, quando sai da clínica voltei a morar 
com minha irmã, mas não deu certo e de novo fui parar nas ruas. 
Consegui uma vaga num acolhimento “Bom Samaritano”, depois 
voltei a morar com a irmã, e mais uma vez não deu certo.  Sofri 
muito de morar nas ruas, nunca apanhei na rua, eu vivia sempre 
bêbado (CRAVO, 57 anos). 
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[....] A minha primeira vez na rua eu me sentei na calçada (no meio 
fio) e chorei por estar  naquela situação, olhava meus pés e 
minhas mãos,  foi muito triste, as pessoas me olhando e me 
julgando , achava que eu era vagabundo, que eu ia roubar eles , 
as pessoas achava que eu   morava nas ruas , porque era  mais 
fácil , pois não precisa ficar batalhando e ainda ganhava as coisas 
para comer, mas a verdade  não é isso não, ninguém fica na rua 
porque quer, tem vários motivos para isso acontecer, brigas com a 
família, os vícios, e mais um monte de coisa. E para eu não morrer 
na rua tinha que dar meus “pulos”, mas nunca roubei ninguém, 
sempre pedi, nunca foi por safadeza era por necessidade, pois 
não tinha outra opção de conseguir ajuda (YPÊ, 35 anos). 
 
 
[....] eu morava como minha família, eu era viciado e também 
bebia, minha vida foi indo para o buraco que quando percebi já 
estava vivendo na rua.... uma experiência que não desejo para 
ninguém, vivi muitas situações de risco por ser gay, os caras 
nunca me respeitaram, sofri abuso de violência, agressões era 
obrigado a fazer as coisas que não queria, nas ruas as pessoas 
não tem muita opção, ou fazemos tudo ou morremos, lembro por 
diversas vezes, fui obrigado a fazer sexo eu chorava muito, sentia 
muitas dores e apanhava, pois já sofri de tudo e de todas as 
formas de agressão”. Fiz muitas coisas para sustentar meus 
vícios, já que não tinha dinheiro e nem trabalho (LIRIO, 35 anos). 
 

  

Como pode ser observado nos relatos dos participantes o contexto da 

população em situação de rua é marcado por muitas expressões da questão 

social, e de violação de direitos humanos, que vai muito além da falta de recursos 

materiais para sobrevivência da falta de acesso aos bens e serviços por isso se 

torna imprescindível este debate pelo serviço social.  

Foi apontado por Silva (2009) sobre esse contingente populacional, 

afirmando que o “fenômeno população em situação de rua é uma expressão 

inconteste das desigualdades sociais resultantes das relações sociais capitalistas, 

que se desenvolvem a partir do eixo capital/trabalho” (SILVA, 2009, p.27).  

 Embora esse fenômeno seja decorrente da relação capital-trabalho, a 

sociedade utiliza-se de aparatos de cunho moralizante para se referir a essa 

população, como foi proposto pela lei anti vadiagem já discutida anteriormente. A 

dimensão simbólica que a população em situação de rua carrega consigo é 

relativa também ao tipo de sociedade na qual ela está inserida, a capitalista. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à Organização 

dos Estados Americanos, da qual o Brasil é Estado membro signatário, publicou 

relatório acerca da “Situação dos Direitos Humanos no Brasil” (CIDH,2021).  
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O referido relatório apontou que, apesar de o país possuir “um sistema 

democrático e um Estado de Direito com sólidas instituições democráticas e de 

direitos humanos” (ibidem, p. 187) apresenta abismos discriminatórios e situações 

de extrema violação dos direitos humanos e de recorrentes esvaziamentos das 

instâncias de deliberação e fiscalização sociais que exercem o controle social 

evocado pela carta magna.  

 

Todavia, o Estado segue apresentando um cenário de extrema 
desigualdade social baseada na discriminação estrutural contra 
pessoas afrodescendentes e comunidades tradicionais 
quilombolas, indígenas, pessoas camponesas e trabalhadoras 
rurais, pessoas que vivem na pobreza ou em situação de rua, 
mulheres e pessoas LGBTI. Na análise da CIDH, a concentração 
de renda e discriminação baseada na raça, origem social, em 
estereótipos de sexo, gênero, orientação sexual e idade 
resultaram na exclusão histórica desses grupos, que permanecem 
em situação de extrema vulnerabilidade (CIDH, 2021, p. 187). 
 
 
 

       Ao se pensar nas ações do Estado, fica nítido que a assistência prestada a  

PSR não é o suficiente para mudar este paradigma. Tendo em vista os limites de 

abrangência e cobertura impostos pela natureza seletiva de programas, os 

projetos e serviços são fatores que contribuem para a não efetivação dos direitos 

da PSR. 

Torna-se imprescindível articular benefícios, projetos, programas e serviços 

da Política de Assistência Social, bem como de outras políticas, no intuito de 

proporcionar atenção integral a esta população, que teve uma vida marcada pela 

negação de direitos. Este novo olhar voltado para este segmento precisa romper 

com a lógica assistencialista construída historicamente, onde essas pessoas não 

eram tratadas com dignidade e não tinham seus direitos garantidos. 

Outros fatores observados nas falas dos participantes apontaram que a 

falta de emprego, impacta e pode levar a vivencia nas ruas. Segundo Cabral 

(2021) discutiu como mercado de trabalho nos países em desenvolvimento 

configuram-se pela instabilidade da estrutura produtiva, fazendo com que um 

contingente enorme seja expelido dos postos de trabalho, seja mergulhado 

irregularidade do emprego e do rendimento, e passe a transitar na alternância da 
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realização de diversos tipos de atividades ora no mercado formal, ora no informal.  

Confirmado nos depoimentos dos participantes esta realidade de desemprego e 

outras expressões sociais como preconceito, estigma e muito sofrimento, que os 

levaram as ruas.  

Yasbeck (1994, p.20) já vinha apontando anteriormente, com relação à 

pobreza que: “acumula-se uma série de ocupações temporárias sob formas de 

trabalho assalariado não qualificado ou de trabalho não assalariado, desenvolvida 

muitas vezes em condições de insalubridade e risco”. 

Sendo que nos últimos anos como apontado nos capítulos anteriores já 

havia um contingente de mais de 12 milhões no Brasil de pessoas 

desempregadas este pode ser um dos fatores para o aumento da população de 

rua. Em relação a 2ª categoria Estratégias de superação dos participantes para 

saída das ruas esta apresentada a seguir. 

3.2 - Estratégias de superação dos participantes para saída das ruas  

   Os relatos dos participantes, suas experiências foram assustadoras de se 

ouvir, mais enquanto história de superação e vontade de lutar pela sobrevivência, 

os participantes deixaram nítidos sua força,  buscando  nova oportunidade de 

vida. Nos relatos demonstraram determinação para se obter o mínimo de 

condições de vida naquele momento, e viram a oportunidade de novamente ser 

reinseridos na sociedade, e muito além disto,  foi a busca deles pelo  

reconhecimento enquanto  gente, com seus direitos.  

Para o estudo a categoria que elegemos foi a estratégias de superação como 

significado de uma busca de autonomia mesmo que relativa de saída das ruas. As 

histórias de vida que foram contadas, pela vontade de vencerem e superação do 

passado em que viveram, em condições sub-humanas, e desta forma buscar 

nova chance, uma nova oportunidade, principalmente de resgate dos vínculos 

familiares que já haviam rompidos por conta de vários fatores que envolve desde 

conflitos anteriores, como vícios, agressões entre outros. 

[....] Tive problemas com a justiça, e quando conheci a Secretaria 
da Assistência decidi que queria mudar de vida.... eu já não 



51 
 

aguentava mais viver na rua eu queria pagar tudo o que devia 
para a justiça, cumpri meus mandatos, não fiquei devendo mais 
nada e   provei para a Assistente Social da penitenciária, para a 
sociedade e para mim mesmo que conseguia mudar de vida. Em 
2014 ,  pensei que jamais voltaria fazer  o que  tinha feito no 
passado , eu queria  mudar de vida  e tomei um decisão , fiz 
outras atitudes , comecei procurar  empregos, mas já sabia das 
dificuldades para conseguir arrumar um trabalho, eu não 
conseguia nenhum emprego com registro , só fazia  bicos  e vivia 
também com o benefício do governo, “é um benefício de baixo 
valor”, e  só com o benefício não consigo pagar o quarto que moro 
no pensionato, eu não quero depender  do benefício , eu sonho 
em conseguir um emprego , para me manter e  conseguir comprar 
o meu botijão de gás , roupas , comida. Assim estou vivendo, e 
com esperança de um dia melhor minha vida (Jasmim, 47 anos).
  
  
[....] já estou aqui na cidade tem 31 anos, quando passei pelo 
acolhimento conheci a assistente social do Centro Pop de 
Londrina, ela me atendeu e disse  que eu me enquadrava nas 
normativas para receber  um benefício , foi com o dinheiro desse 
benefício que me ajudou para pagar o  alugar do quarto onde 
moro , eu também recebi o auxílio emergencial no valor de 
R$600.00 reais e hoje recebo o auxílio Brasil e mais uns extras de 
serviços de panfletagem , mas não é sempre que tem esse serviço 
e é dessa forma que estou vivendo . Eu procuro um emprego 
registrado, mas por conta da minha idade é bem difícil a chance 
de entrar em um emprego com carteira assinada, as empresas 
tem medo de me contratar por causa do meu passado e por eu ser 
alcoólatra, mas eu já parei bastante com a bebida porque meu 
organismo não aguenta mais e também por problemas de saúde. 
Agora estou morando em uma pensão aqui no centro mesmo, 
tenho meu quarto (CRAVO, 57 anos). 
 
[....] sempre trabalhei  não era do meu  costume de viver nas ruas, 
eu já não me sentia mais à vontade nas ruas e isso começou a me 
incomodar,  com os olhares das pessoas, eu era visto como um 
vagabundo, fui fazer um trabalho no Ceasa , serviço de carga e 
descarga de segunda, quarta e sexta , ganhava  R$50.00 ,  
R$60.00, R$70.00 e até R$100.00 reais,  dependia do serviço que 
eu fazia lá  , isso já era de bom tamanho para se começar o dia , 
quando ficava na rua não tinha nada para fazer e também não 
ganhava nada ,eu trabalhando sinto canseira, mais pelo menos 
assim consigo ganhar um dinheirinho para ir me virando. Eu estou 
cumprindo o meu tratamento na comunidade terapêutica com 
troca no processo judicial e também assim não corro mais risco de 
ficar nas ruas (YPÊ, 35 anos) 
 

 
(...)Eu acordei no hospital todo machucado e com bastante dor (já 
estava há 3 dias no hospital), eu estava sem usar drogas desde do 
dia que entrei no hospital, decidi mudar de vida, por tudo que tinha 
passado até o dia que fui parar no hospital, a rua não é lugar para 
ninguém morar, eu queria mudar de vida. Queria voltar a ser como 
eu era antes, ter família, amigos, ser visto sem as pessoas ficar 
me condenando, foi quando busquei ajuda dos poucos amigos que 
eu ainda tinha, e fui também procurar minha família, fui procurar 
ajuda de uma assistente social, pois a assistente social do hospital 
tinha me informado para eu procurar a assistência para conseguir 
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os benefícios. A igreja também me ajudou a conseguir um serviço, 
onde estou até hoje, ainda estou fazendo meus tratamentos, e o 
Centro Pop me acompanha, vou nos alcoólicos anônimos. Moça 
“sigo um dia de cada vez, sem pressa, hoje sou feliz, já não choro 
mais, minhas lagrimas são de alegria” (Lírio ,35 anos). 

       Em cada relato há um desejo de superação, desta realidade difícil, mesmo 

contra a hegemonia que temos neste país que capitalista, além de ser uma 

sociedade permeada por preconceitos, racismo, e desigualdade que muitas vezes 

pode levar as pessoas nesta condição, a reforçarem muito o estigma que vivem 

nas ruas, tendo os mesmo que lutarem pela sobrevivência nas ruas de Londrina. 

 Observou-se também nos relatos dos participantes a importância do 

trabalho do/a assistente social na perspectiva crítica e construtiva, bem como o 

comprometimento com o projeto ético político na garantia de direitos sociais, isto 

foi muito lembrado pelos participantes os quais disseram que o atendimento 

realizado pelos profissionais teve impacto importante e de suporte na superação 

da realidade de deixar a condição desta vivencia  das ruas. 

   A profissão de assistente social foi balizada na concepção de articular 

direitos amplos, universais e equânimes conforme o Conselho Federal de Serviço 

Social: 

A concepção presente no projeto ético-político profissional do 
Serviço Social brasileiro articula direitos amplos, universais e 
equânimes, orientados pela perspectiva de superação das 
desigualdades sociais e pela igualdade de condições.  [...] 
reconhecimento da questão social como objeto de intervenção 
profissional, demanda uma atuação profissional em uma 
perspectiva totalizante, baseada na identificação dos 
determinantes socioeconômicos e culturais das desigualdades 
sociais. A intervenção orientada por esta perspectiva crítica 
pressupõe a assunção, pelo/a profissional, de um papel que 
aglutine: leitura crítica da realidade e capacidade de identificação 
das condições materiais de vida, identificação das respostas 
existentes no âmbito do Estado e da sociedade civil, 
reconhecimento e fortalecimento dos espaços e formas de luta e 
organização dos/as trabalhadores/as em defesa de seus direitos 
(CFESS, 2011, p. 20) 

 
 
 

 Estes resultados da pesquisa puderam revelar o desejo dos participantes 

de obter uma mudança de vida, começando  a mudar o comportamento,  enfim, 
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buscando deixarem esta condição de vulnerabilidade social extrema que a 

pobreza e as ruas impõem.  

Como apontado nos relatos os participantes tinham além do conhecimento 

de sua realidade e dificuldades que enfrentaram inclusive, uma certa consciência 

do que a sociedade - a capitalista – cria para eles, muitos obstáculos para quem 

está numa condição de rua, pois, muitas vezes devido o participante estar em 

conflito com a lei, o que também pode determinar maiores dificuldades para 

superação desta realidade.  

         A partir do momento em que o usuário se dá conta de que pode haver uma 

nova perceptiva na vida e na construção de suas estratégias de sobrevivência, 

inicia passos para mudança, mesmo sabendo dos riscos que podem ocorrer, se 

não der certo, já é um começo de alteração desta condição.  Como foi apontado 

pelo participante do estudo YPÊ, o qual decidiu mudar sua história de frustrações 

e relações conflituosas nas ruas, buscando uma mudança na sua vida.   

          Com intuito de ampliar o debate desta temática, a autora buscou por mais 

referenciais que abordassem o tema de autonomia mesmo que relativa, ou de 

superação das ruas pela população do estudo, porém devido haver poucos 

estudos, dificultou um maior aprofundamento, para não somente entender os 

reais motivos, mas também apontar outros fatores que levam uma pessoa à essa 

condição, através de mediações e propostas de melhorias nas políticas públicas. 

Ao realizar-se essa pesquisa baseada na coleta de informações dos participantes 

da entrevista, demonstra possibilidades de outras pessoas superarem esta 

realidade, para tanto maior aprofundamento deste tema torna-se imprescindível. 

 Outro fato importante que se deve levar em conta é a como a sociedade 

capitalista é perversa, no sentido de regulação do sistema produtivo e de trabalho, 

autora (YASBEK, 1994) coloca que 

[...] o mercado de trabalho na sociedade capitalista se organiza 
levando em conta uma mão-de-obra de reserva que tem como 
função a regulação do sistema produtivo, seja pela pressão da 
oferta de trabalho no mercado, o que contribui para a manutenção 
dos salários num determinado patamar, seja pela disponibilidade 
de trabalhadores para situações de expansão econômica 
(YASBEK et al., 1994, p. 19).  

 
 



54 
 

   Observa-se no relato do participante YPÊ a determinação quando 

buscando auxilio de amigos e a aproximação com seus familiares, procurou 

também auxilio na rede assistencial, solicitando suporte para acessar os 

benefícios socioassistenciais. Neste sentido apesar dos benefícios serem 

seletivos e não universais como previsto em lei, para estes participantes foi 

importante. As autoras Boschetti e Bering (2021) discutiram este fator com muita 

propriedade alertando para este contexto  

Os programas assistenciais de “transferência de renda” são 
estratégias político-econômicas importantes para garantir 
minimamente a sobrevida de trabalhadores(as), de modo a 
garantir sua disponibilidade para a exploração; para assegurar um 
fluxo básico de consumo, evitando um curto-circuito na rotação do 
capital, e para controlar socialmente o pauperismo e os 
comportamentos das “classes perigosas”. No entanto, para quem 
está desprovido de todas as condições de reprodução social no 
capitalismo, programas que transferem recursos públicos sob a 
denominação de “transferência de renda”, “renda básica” ou 
“renda mínima” são uma questão de vida ou de morte, ainda mais 
em países como o Brasil, marcado pela informalidade, baixos e 
instáveis salários e precarização agressiva. A bárbara condição de 
mais de 100 milhões de homens e mulheres se tornou explosiva 
na pandemia. Se a “transferência de renda” é funcional à 
reprodução do capitalismo, não se pode negar que é igualmente 
necessária para reprodução da classe trabalhadora (BOSCHETTI 
e BEHRING 2021, p.79). 

 

        Observa-se no relato do participante a superação de viver na rua foi 

alcançada, não sem enfrentamento de seus medos, mas lutando e mostrando que 

mesmo fragilizado, ainda tinha muita sede de vencer. Buscando suas bases de 

reconstrução, na busca de emprego, tudo aquilo que em tempos atrás não fazia 

nenhum sentido, naquele momento pode descobrir que aquela situação não era o 

ideal para nenhum ser humano viver, somente ele teria que dar o primeiro passo 

para esta mudança, em busca de sua realidade.  

          Em um país onde a desigualdade social é bem explícita diante de nossos 

olhos, principalmente para a população em situação de rua, que aumenta a cada 

dia. Esta população que parece ser esquecida pela sociedade, e invisibilizada 

enquanto ser humano, sofrem, porque o acesso aos recursos sociais 

provenientes dos repasses públicos, são escassos para suprir as necessidades 

básicas dessa população.  
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 Outro aspecto importante de um estudo com PSR foi considerado que a 

saída das ruas e voltar a escola, ao mercado trabalho foi considerada como 

desafios da pessoa para se chegar a esta autonomia, segundo o autor Moraes e 

Macedo (2020) 

Para ex-moradores de rua, abrigados em um projeto social, quase 
sempre a autonomia está relacionada ao fato de conseguir uma 
moradia, conseguir tratar a dependência química e “continuar 
limpo”, concluir a escola ou formação profissional, recolocar-se no 
mercado de trabalho, recuperar a guarda perdida de um filho ou 
ainda reestabelecer os vínculos familiares. O desafio constitui-se 
justamente por reconhecer qual autonomia buscar e quais 
obstáculos precisam ser superados (MORAES et al, 2020 p.3) 
 
 
 

          Em vista de não se obter maiores dados de estudos realizados sobre a 

população que alcançou a superação  para saída da situação de rua, considera-

se importante este estudo para instigar outras investigações para aprofundamento 

desta temática, apontando outras realidades e perspectivas a este seguimento da 

população. 

  Foi notório nas falas dos participantes do estudo sentimentos de gratidão 

aos profissionais do serviço social, pelos quais foram atendidos no Centro Pop, 

embora o atendimento de qualidade seja um direito, houve o reconhecimento do 

trabalho do/a assistente social. Pode-se observar então que estas mediações 

realizadas pelos profissionais e articulações foram cruciais para as PSR acreditar 

numa possível mudanças de perspectiva de condição de vida.  

A mediação do/a assistente social junto as redes e nos territórios, tem; 

entre suas funções, a garantia de acesso aos direitos das pessoas, 

encaminhando, orientando, intervindo para o acesso aos benefícios, estas ações 

podem dar maior sentido da vida e uma nova perspectiva em sua realidade. 

         Ainda seguindo nessa atuação profissional, os atendimentos técnicos são  

desenvolvidos e direcionadas na perspectiva de fortalecimento de vínculos 

interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de 

vida. 
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                                                      CONCLUSÃO 

        A discussão sobre essa temática foi desafiadora, principalmente ao 

refletirmos sobre a atual conjuntura de desmonte das políticas, avanço do 

capitalismo, desemprego, onde acabamos de passar por uma pandemia Covid-19 

que dura há mais de 2 anos. Outro desafio nesta trajetória foi a falta de 

referências que discutiam a temática deste estudo, sobre os mecanismos de 

superação das pessoas que deixaram de viver nas ruas, para que propiciasse 

maior aprofundamento na discussão dos resultados. 

Nesta perspectiva pode se apontar a importância para a categoria 

profissional de SS esta discussão, sendo também possível compreender de forma 

crítica a realidade que envolve as pessoas em situação rua,  dando  voz aquelas 

que de uma forma ou de outra apresentaram seus relatos de vida e seus 

caminhos para o início de uma superação desta realidade.  

 A autora pesquisou e se aproximou ao máximo dessa temática, 

aprofundando nos referenciais teóricos metodológicos balizados na formação 

profissional, aliados a uma postura ética, durante a coleta de informações.  

Observou-se a importância  do atendimento prestado pelos técnicos da Política de 

Assistência Social, os quais fazendo as articulações necessárias junto as redes e 

outras políticas e, a partir dos instrumentais técnicos operativos de  

encaminhamentos, orientações das PSR acerca dos seus direitos, enquanto 

cidadãos e numa perspectiva emancipatória. 

Os objetivos do estudo foram alcançados plenamente, apontando que o 

fator norteador para o processo de superação das pessoas saírem das ruas 

poderia ser a partir de conseguirem acesso aos benefícios sociais, atendimento 

de qualidade dispensado pelos profissionais da política e a acolhida das 

demandas, dando respostas de qualidade as demandas apresentadas. 

O Serviço Social trabalha fazendo as articulações com outras redes, mas a 

determinação de mudar de vida depende de muitos fatores e contextos, é um 

processo que pode ser rápido ou demorado, dependendo de um fator super 
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importante no dia a dia do indivíduo, as condições em relação ao trabalho seja ele 

formal ou informal, possibilitando o básico para sobrevivência e bem estar.  
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                 ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO II     
    

 RESUMO INFORMATIDO DA PESQUISA                                
 

A REALIDADE OU AUTONOMIA: 
PERSPECTIVAS APONTADAS POR PESSOAS QUE SUPERARAM A 

CONDIÇÃO DE VIVER EM SITUAÇÃO DE RUA 
 
 
 
O agravamento das desigualdades sociais em decorrência da crise cíclica do 

capital trouxe prejuízos à classe trabalhadora uma vez que o aumento do 

desemprego em nosso país, impactou severamente na vida da população 

brasileira e de certa forma levando-as à condição de situação de rua.  O objetivo 

da pesquisa de trabalho de conclusão de curso de graduação em serviço social é: 

compreender acerca da realidade das pessoas que superaram a condição de 

viver em situação de rua na cidade de Londrina – PR.  Os objetivos específicos 

são apresentar os motivos que as pessoas foram viver nas ruas e também 

identificar as estratégias que contribuíram para as pessoas superarem (saírem) 

da condição de viver em situação de rua. O fundamental desta pesquisa é pensar 

a “pessoa adulta em situação de rua” como “sujeito de direito”, visando a partir da 

concepção de Morin (2003) considerou a relação entre autonomia e dependência. 

A realidade do sujeito não é tão somente a capacidade de ser livre, mas estar em 

compatibilidade com a organização do meio em que vive, no contexto da 

sociedade, sendo capaz de se reconhecer no todo em que está inserido.  O 

ganho esperado que se pretende alcançar nesta investigação é a apreensão 

desta instigante realidade de vulnerabilidade social, propiciando repensar 

alternativas e ampliação desta temática buscando impacto e possíveis melhorias 

nas políticas sociais para que mais pessoas em situação de rua possam também 

alcançar uma nova perspectiva de vida e reinserção social. 

 
Palavras-chave: população em situação de rua, serviço social. 
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ANEXO III 
 
 
                                                  ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Universidade Estadual de Londrina 
Faculdade de Serviço Social 

 
 

Nome da Pesquisa: A Realidade ou Autonomia: Perspectivas apontadas por pessoas que superaram a 
condição de viver em situação de rua. 
Responsáveis: Danielle Menegon 
Orientadora: Prof.ª Drª Marli Elisa Nascimento Fernandes  
                                           

                                            ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Dados de Identificação 

 1. Idade: _______  

 2. Gênero / Sexualidade:     

(   )Feminino         (   ) Masculino        (    )Não - binário  (   )Transexual      (   )lésbica               (   )bissexual               

(   )Gay     (   ) outros _________________ 

 3. Procedência/Estado _______________________ 

 4. Nível Escolaridade 

 (    ) ensino fundamental         (     ) concluído               (    )incompleto        

 (    ) ensino médio                   (     ) concluído               (    )incompleto        

 (    ) ensino superior                (     ) concluído               (    )incompleto           

 (     ) sem alfabetização             (     ) outros ____________ 

  

5. Trabalha atualmente: (   ) sim    (   ) não    

 6. Onde está vivendo atualmente:__________________   

 7. Como o sr/a chegou à situação de rua? 

_________________________________________________________ 

  8. O sr/a poderia falar como foi a experiência de viver em situação de rua? 

__________________________________________________________ 

  9. Como o sr/a acha que o/a ajudou para conseguir sair das ruas? 

__________________________________________________________ 
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                                                  ANEXO IV 
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                                                 ANEXO V 
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ANEXO VI 
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